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SAMMANFATTNING 

Buksmärtor är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker sjukvård. Historiskt sett 

har smärtlindring till patienter med buksmärta varit restriktiv. Otillräcklig smärtlindring kan 

bero på rädsla för att smärtlindrande läkemedel ska dölja viktiga kliniska tecken som kan leda 

till diagnostiska svårigheter.  

Syfte: Att undersöka i vilken omfattning ambulanssjuksköterskan smärtlindrar patienter med 

buksmärta, i vilken utsträckning patienter smärtskattas samt om det föreligger någon skillnad 

mellan män och kvinnor när det gäller administrering av smärtlindrande läkemedel och 

omfattning av smärtskattning prehospitalt.  

Metod: En retrospektiv jämförande deskriptiv journalgranskning med kvantitativ ansats. Ett 

konsekutivt urval gjordes och sammanlagt granskades 200 journaler, varav 100 omfattade 

kvinnor och 100 omfattade män. 

Resultat: 21 % (n=42) av patienterna smärtlindrades. Det fanns ingen statistisk signifikans 

som visade att kvinnor och män smärtlindrades i olika omfattning. Det var 34,5 % (n=69) av 

patienterna som smärtskattades, och ingen skillnad mellan könen påvisades. Denna studie är 

av betydelse för specialistsjuksköterskor och andra personalkategorier som omhändertar 

patienter med buksmärta. Studien bidrar med kunskap som kan leda till att det prehospitala 

omhändertagandet av patienter med buksmärta utvecklas och förbättras.  

 

Nyckelord: Buksmärta, Smärtlindring, Akut, Prehospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Abdominal pain is one of the most common reasons for seeking medical care. Historically, 

pain relief in patients with abdominal pain has been restrictive. Causes of inadequate pain 

relief could be fear that analgesics will mask important clinical signs that can lead to 

diagnostic difficulties.  

Aim: To investigate to what extent patients with abdominal pain receive analgesics, the extent 

to which patients’ pain is rated and if there is any difference between men and women in the 

administration of analgesics and the extent of prehospital pain measurement. 

Method: A retrospective comparative descriptive medical record review with quantitative 

data. A consecutive selection was made and a total of 200 medical records were reviewed, 

100 involved women and 100 involved men.  

Result: 21 % (n=42) of the patients were given analgesics. Men and women were treated 

equally in terms of pain relief. There were 34,5 % (n=69) of the patients who were asked to 

estimate their pain, and no difference between sexes was detected. This study is relevant to 

healthcare professionals who treat patients with abdominal pain. The result of this study can 

be used in the development and the improvement of the prehospital care of patients with 

abdominal pain. 

  

Keywords: Abdominal pain, analgesia, acute, prehospital. 
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1. BAKGRUND 

1:1 Buksmärta 

Akuta buksmärtor är en av de vanligaste anledningarna till att människor kontaktar 

sjukvården och söker hjälp för sina symtom. På en mellanstor akutmottagning i Sverige söker 

omkring 10-15 patienter per dag på grund av buksmärta. Med akut buk menas buksymtom 

som varat kortare tid än 7-10 dagar (Järhult & Offenbartl, 2006). Diagnosen akut buk omfattar 

symtom som vanligtvis kräver kirurgisk behandling. Klassiska symtom är peritoneala tecken 

som muskelrigiditet vid djup bukpalpation, släppömhet och ökad buksmärta vid palpation 

(Sumant, Goldman, Simel, & Shojania, 2006). De vanligaste orsakerna till akut buksmärta är 

appendicit, cholecystit, tarmobstruktion, perforerat ulcus, gastroenterit, pankreatit, divertikulit 

och gynekologiska besvär hos kvinnor (Ahn, Mayo-Smith, Murphy, Reinert, & Cronan, 

2002).   

 

Anamnes, undersökning där buken palperas och resultat av laboratorieprover är diagnostik 

som möjliggör differentiering mellan allvarlig och mindre allvarlig buksjukdom (Manterola, 

Vial, Moraga, & Astudillo, 2010).  Pines et al. (2005) menar att den fysiska undersökningen 

av buken ofta spelar en central roll när det gäller att avgöra hur brådskande patientens tillstånd 

är. Graden av de subjektiva obehag patienten upplever vägleder kirurgen mot diagnos (a.a). 

Nu för tiden finns även tillgång till moderna röntgenundersökningar som kompletterar och 

utgör stöd för eller emot en viss diagnos (Järhult & Offenbartl, 2006). Den tekniska 

utvecklingen inom radiologin har förändrats dramatiskt de senaste åren. Slätröntgen, som ger 

en tvådimensionell röntgenbild, har till stor del ersatts av mer avancerade 

röntgenundersökningar som exempelvis ultraljud och skiktröntgen. Skiktröntgen 

(datortomografi eller CT) och MDCT (multidetektor CT) ger en anatomisk bild i tre 

dimensioner. MDCT möjliggör stor diagnostisk precision, undersökningen går snabbare att 

utföra än CT samt medför mindre obehag för patienten (Marincek, 2002). Den ökade 

användningen av datortomografi och ultraljud har förändrat beroendet av den fysiska 

undersökningen för att kunna ställa diagnos (Hashikava, Burke, Pallin & Briggs-Malonson, 

2007).  

 

1:2 Smärtlindring 

Smärta är en subjektiv och unik upplevelse som upplevs olika av olika individer (Hawthorn & 

Redmond, 1999; Jennings, Cameron & Bernard, 2009). Varje person upplever smärta på sitt 
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personliga sätt, vilket innebär att smärtupplevelsen kommer att variera avsevärt trots att 

omständigheterna är likartade. Sjuksköterskan spelar en avgörande roll i smärtbehandlingen. 

Sjuksköterskans interpersonliga färdigheter, observationsförmåga och lyhördhet har stor 

betydelse för identifieringen av patientens smärtupplevelse och smärtuttryck (Hawthorn & 

Redmond, 1999).   

 

Behandling av patienter med smärta är viktigt och måste prioriteras inom vården. Det är dock 

vanligt att smärta inte behandlas adekvat. Smärtlindrande åtgärder är ofta otillräckliga och 

inkonsekventa, både prehospitalt och på akutmottagningen. Orsaker till otillräcklig 

smärtbehandling kan bland annat bero på bristande kunskap om smärtbedömning och 

smärtbehandling, myter och missuppfattningar rörande smärtlindring, bristande 

kommunikationsförmåga hos vårdpersonal och patientens oförmåga eller ovilja att uttrycka 

smärta (Bijur et al., 2008; Hawthorn & Redmond, 1999; Kanowitz, Dunn, Kanowitz, Dunn & 

VanBuskirk, 2006).   

 

Det finns flera studier som belyser patientens upplevelse av smärtbehandling på 

akutmottagning. Dessa har visat att patienterna inte är nöjda med den smärtlindring de fått.  

(Marinsek et al., 2007; Motov & Khan, 2009; Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006; Todd 

et al., 2007). Överbelastning på akutmottagningen har visat sig vara förenat med att det dröjer 

innan patienter med buksmärta får smärtlindring (Chen et al., 2008; Mills, Shofer, Chen, 

Hollander & Pines, 2009). Ytterligare forskning har visat att även smärtbehandling 

prehospitalt är otillräcklig, endast varannan patient som behandlas med smärtlindrande 

läkemedel prehospitalt upplever smärtlindring (Galinski et al., 2010; McLean et al., 2003). I 

en studie av Jones och Machen (2003) framkommer att ambulanspersonal tar hänsyn till flera 

faktorer när de bedömer, omhändertar och behandlar patienter med smärttillstånd. Dessa 

faktorer påverkar beslutet att ge smärtlindring. Transportsträckas längd samt hur lång tid 

ambulanspersonalen uppskattar att det kan ta innan patienten omhändertas och bedöms på 

akutmottagningen, är några faktorer som ambulanspersonalen tar hänsyn till (a.a).  

 

Historiskt sett har smärtlindring till patienter med buksmärta varit restriktiv. Orsaken är rädsla 

för att smärtlindrande läkemedel ska dölja viktiga kliniska tecken. Detta skulle i sin tur leda 

till diagnostiska svårigheter att upptäcka sjukdom som kirurgiskt sett går att behandla och 

åtgärda. Många kirurger som arbetar kliniskt menar att smärtlindring inte ska ges till patienten 
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innan läkarundersökning. Anledning är att de tror att smärtlindring skulle göra det svårt att 

värdera patientens symtom och ställa diagnos (Manterola et al., 2010). 

 

I litteratur som idag används i grundutbildningen till sjuksköterska står att inga smärtstillande 

läkemedel får ges till patienten innan han/hon blivit undersökt av läkare (Järhult & Offenbartl, 

2006). I litteratur som förekommer i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård står att patienter med buksmärta helst inte bör få smärtlindring innan buken 

undersökts av läkare (Suserud & Svensson, 2009). Resultat av flertalet studier visar dock att 

smärtlindrande läkemedel signifikant minskar patientens smärta utan att förändra symtom och 

tecken som skulle kunna försvåra korrekt diagnos (Gallagher, Esses, Lee, Lahn & Bijur, 2006; 

Manterola et al., 2010; Neighbor, Baird & Kohn, 2005; Ranji, Goldman, Simel & Shojania, 

2006).  Smärtlindring har tvärtemot visat sig underlätta för läkaren att ställa en korrekt 

diagnos. Smärtlindring eliminerar spasm i bukmuskulatur och minskar patientens stress vilket 

ökar patientens delaktighet och samarbetsförmåga, detta gör det möjligt för läkaren att utföra 

en mer detaljerad och grundlig undersökning (Ranji et al., 2006). Trots detta är den 

traditionella uppfattningen att inte smärtlindra patienter med buksmärta så stark att läkare 

fortfarande föredrar att fördröja administreringen av smärtlindring tills en kirurgisk 

utvärdering av patientens symtom är gjord (Amoli, Golozar, Keshavarzi, Tavakoli & 

Yaghoobi, 2008).  

 

Muntlin, Carlsson, Säfwenberg och Gunningberg (2010) redovisar i sin studie att intravenös 

smärtlindring med opioider initierad av sjuksköterskor ledde till att signifikant fler patienter 

med buksmärta erhöll smärtlindring. I och med smärtlindring upplevde patienterna minskad 

smärtintensitet och ökad kvalitet på vården. Det finns också studier som visar att opioider kan 

förändra fysiologiska fynd vid bukundersökning, men det finns inget som stöder att dessa 

förändringar ökar risken för fel i beslut om behandling eller felaktig diagnos. Under den 

diagnostiska utredningen förbättrar smärtlindring med opioider avsevärt patientens 

välbefinnande (Manterola et al., 2010; Sumant et al., 2006; Vadera & Sherbino, 2009). 

Gallagher et al. (2006) studie visar att Morfin, som är ett vanlig förekommande, billigt och 

lättillgängligt läkemedel, avsevärt minskar patientens obehag. Morfin äventyrar inte den 

diagnostiska noggrannheten och kan med fördel användas säkert och effektivt till patienter 

med akut, svår buksmärta.  Detta styrks av Amoli et al. (2008) och Yuan et al. (2010). Deras 

resultat visar att administrering med Morfin till patienter med blindtarmsinflammation 

effektivt minskar smärtans intensitet och förbättrar patientens samarbete och medverkan vid 
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undersökning på ett positivt sätt. Det finns inga bevis som visar att Morfin döljer fysiska 

tecken hos denna patientgrupp. Tidig användning av Morfin till patienter med 

blindtarmsinflammation påverkar inte den diagnostiska noggrannheten (a.a). I en studie gjord 

i Australien har effekten av Morfin intravenöst, Fentanyl intranasalt och inhalation av 

Methoxyflurane jämförts. Studien visar att samtliga läkemedel har en effektiv smärtlindrande 

effekt, men Morfin och Fentanyl har en betydligt mer effektiv smärtlindrande effekt jämfört 

med Methoxyflurane. Morfin visade sig vara det mest effektiva läkemedlet och 

rekommenderas för prehospitalt bruk till patienter med måttlig till svår smärta. Nyttan av 

Morfin kan i viss mån kompenseras av att Fentanyl kan administreras utan tillgång till 

intravenös venväg (Middleton et al., 2010).  

 

1:3 Smärtskattning 

Suserud och Svensson (2009) menar att en skattning av smärtans intensitet är ett krav vid all 

form av akut smärtbehandling. Smärtskattning är en förutsättning för att kunna bedöma behov 

av behandling samt för att kunna utvärdera effekt av given behandling. Smärtan skattas och 

dokumenteras både före och efter given behandling (a.a). Smärta av olika svårighetsgrad är ett 

vanligt symtom hos patienter inom akutsjukvården. Eftersom smärta är av subjektiv natur är 

det en stor utmaning för vårdpersonal att objektivt kunna mäta smärta och kvantifiera 

smärtintensiteten (Jennings, Cameron & Bernard, 2009). Smärtskattningsskalor kan ge 

kompletterande data om patientens smärtupplevelse som är svår för sjuksköterskan att 

ignorera (Hawthorn & Redmond, 1999).   

 

Forskning har visat att både vårdpersonal som arbetar inom sluten vård och prehospital vård 

tenderar att underskatta smärtans svårighetsgrad hos patienter i så många som hälften av 

fallen. Skillnaden är störst hos patienter med svår smärta och lägst hos patienter med lindrig 

smärta (Helfand & Freeman, 2009; Luger et al., 2003; Marinsec et al., 2007). Med anledning 

av att vårdpersonal underskattar smärta menar Helfand och Freeman (2009) att patientens 

egen uppskattning och bedömning av sin smärta är ett bättre mått på smärtans intensitet och 

svårighetsgrad än när en sjuksköterska eller läkare gör denna bedömning. I en studie av Todd 

et al. (2007) framkommer att det är vanligt att personal som arbetar på akutmottagning endast 

smärtskattar patienter en gång, och det i samband med patientens ankomst. Det är ovanligt att 

förnyade bedömningar av patientens smärtintensitet görs. Utan ytterligare utvärderingar är det 

svårt att bedöma effekten av smärtlindrande läkemedel (a.a). Att införa smärtskattningsskalor 

inom akutsjukvården har visat sig öka personalens benägenhet att smärtlindra patienter och 
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väntetiden på smärtlindring förkortas (Nelson et al., 2004). Målet med smärtskattning är att på 

ett tillförlitligt och så exakt sätt som möjligt kunna kvantifiera intensiteten av den smärta 

patienten upplever, samt att kunna identifiera eventuella förändringar över tid och efter 

behandlingsinterventioner (Jennings et al., 2009). 

 

Det finns ett flertal olika skattningsskalor med vars hjälp smärtintensitet kan mätas.  Ett 

instrument för självrapportering av smärta måste vara enkel att administrera, lätt för patienten 

att förstå samt kunna påvisa förändringar av smärtans karaktär över tid (Helfand & Freeman, 

2009). Visuell analog skala (VAS) är en vanlig metod för smärtskattning inom kliniskt arbete. 

VAS är en 10 cm lång horisontell linje där den vänstra ändpunkten representerar ingen 

smärta, och den högra ändpunkten representerar värsta tänkbara smärta. Patienten ombeds att 

sätta ett märke vid den punkt på linjalen som bäst motsvarar den smärta han/hon upplever 

(Hawthorn & Redmond, 1999). En verbal numerisk skattningsskala (VNRS) är ett annat 

vanligt använt instrument för smärtskattning. Metoden kräver att patienten ombeds betygsätta 

intensiteten på sin smärta på en 11-gradig skala från 0-10 (Jennings et al., 2009). Siffran 0 

representerar ingen smärta och siffran 10 representerar värsta tänkbara smärta. Siffrorna 1-2 

motsvarar lindrig smärta, siffrorna 3-4  motsvarar måttlig smärta, siffrorna 5-6 motsvarar 

medelsvår smärta och siffrorna 7-8 motsvarar svår smärta. Målet med smärtbehandlingen är 

att patienten inte ska skatta sin smärta högre än 3 på skalan (Almås, Valand, Bilicz & 

Berntzen, 2002).  

 

VNRS-skalan bedöms vara jämförbar med VAS-skalan när det gäller noggrannhet. Fördelarna 

med VNRS- skalan är att den går snabbt att administrera och ger en kvantitativ bedömning 

och god insikt av patientens upplevda smärtintensitet. En annan fördel är att det inte krävs 

någon utrustning för att möjliggöra smärtskattning, till skillnad mot VAS-skalan. Ur ett 

prehospitalt perspektiv kan detta ses som särskilt fördelaktigt eftersom den prehospitala 

miljön för med sig ett antal hinder som kan försvåra bedömningen av patientens 

smärtupplevelse, som exempelvis dålig belysning. Ett potentiellt hinder med VNRS-skalan 

kan vara svårigheter att förmedla instruktioner då språkbarriärer förekommer. Men för vuxna 

patienter i den prehospitala miljön ses VNRS-skalan som mest lämplig då den både är 

praktisk och giltig (Jennings et al., 2009).  

 

I ambulansjournalen som används inom ambulanssjukvården i Stockholm finns ett journalfält 

avsett för dokumentation av smärtskattning. Detta journalfält benämns VAS, mer korrekt vore 
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att benämna journalfältet VNRS eftersom smärtskattningsskalan VAS inte ingår som 

utrustning i ambulansen.  

 

1:4 Prehospital akutsjukvård 

Socialstyrelsens definition av prehospital akutsjukvård är ”omedelbara medicinska åtgärder 

som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus” (SOSFS, 2009:10). Ahl, 

Nyström & Jansson (2006) beskriver att prehospital akutsjukvård är den vård och behandling 

som ges på den plats där patienten hämtas, samt den vård som ges under ambulanstransporten 

till mottagande vårdenhet. Historiskt har ambulanssjukvården setts som en organisation som 

ansvarar för transport av sjuka människor till sjukhus. Men som följd av framsteg inom 

kirurgisk teknik, återupplivning och farmakologi har disciplinen prehospital akutsjukvård 

etablerats och kommit att bli en viktig del av patientens totala vård (Suserud, 2005).  

 

Det prehospitala omhändertagandet har förändrats och utvecklats radikalt under det senaste 

decenniet. Tidigare fungerade ambulansen enbart som ett transportsystem, vem som helst med 

körkort kunde arbeta och någon sjukvårdsutbildning behövdes inte. Först 1968 infördes en tre 

veckors sjukvårdskurs för ambulanspersonal, vilken till en början var frivillig. På 1970-talet 

blev sjukvårdskursen obligatorisk och utökades till sju veckor. Under 1980-talet tog 

utvecklingen fart ordentligt och krav infördes på att ambulanspersonalen skulle ha minst 

undersköterskekompetens (Suserud & Svensson, 2009). Från och med oktober 2005 

beslutades av Socialstyrelsen att varje ambulans ska vara bemannad med minst en legitimerad 

sjuksköterska för att man ska kunna ge avancerad sjukvård och administrera läkemedel 

(SOSFS, 1999:17). Ambulansteamet består idag vanligtvis av en ambulanssjukvårdare, som är 

undersköterska med påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård, och en legitimerad 

sjuksköterska med eller utan specialistutbildning.  

 

1:5 Ambulanssjuksköterskan 

Den medicinska och tekniska utvecklingen har lett till att den prehospitala sjukvården idag 

står för avancerad sjukvård och utgör en viktig första länk i vårdkedjan. Utvecklingen har 

resulterat i uppkomsten av en ny disciplin, nämligen ambulanssjuksköterskan (Suserud, 

2005).  I dag är den prehospitala akutsjukvården avancerad och kompetensen hos den 

prehospitala personalen är omfattande.  Ambulanssjuksköterska som specialitet har funnits 

sedan 2005 (Suserud & Svensson, 2009). Trots detta finns det i dag inte någon 

kompetensbeskrivning för denna specialitet. Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor 
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(RAS) skriver att en arbetsgrupp är tillsatt som har till uppgift att utarbeta en 

kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskan (RAS, 2010). Tills vidare hänvisas till 

Socialstyrelsen (SOSFS 1997:18). Sjuksköterskans yrkesutövning inom ambulanssjukvård 

utgör ett specialområde som innebär att det ställs krav på specialisering utöver generellt 

kunnande (Wireklint Sundström, 2005). I Stockholm togs i februari 2008 beslut om krav på 

att sjuksköterska som arbetar i ambulans ska vara specialistutbildad. Dock finns det ännu 

inget krav på att specialistutbildningen måste vara med inriktning mot ambulanssjukvård.  

 

1:5:1 Prehospitala medicinska riktlinjer vid behandling av patienter med buksmärta 

De medicinska riktlinjer som gäller för ambulanssjukvården i Stockholms län är anpassade 

efter gemensamma nationella behandlingsriktlinjer som utarbetats i samarbete med 

Föreningen för Ledningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård (FLISA). Riktlinjerna 

består av en behandlingsdel och en läkemedelsdel, och är avsedda att fungera som ett stöd 

samt vara en utgångspunkt för ett gott prehospitalt omhändertagande.  

 

Behandlingsdelen som rör akut buk omfattar olika orsaker till buksmärta, vad som bör 

efterfrågas och uppmärksammas vid anamnes, symtom och iakttagelser. Undersökningen av 

patienter med buksmärta utgår från A, B, C, D, E och smärtutvecklingen ska övervakas 

(Medicinska riktlinjer för Ambulanssjukvården, 2010). A, B, C, D, E är en arbetsmetod som 

används av sjukvårdspersonal vid omhändertagandet av sjuka och skadade patienter. A står 

för luftväg, B står för andning, C står för cirkulation, D står för medvetandegrad och E står för 

helkroppsundersökning. Syftet med att systematiskt följa denna arbetsmetod är att minska 

risken för att viktiga åtgärder missas, att snabbt bedöma och åtgärda livshotande tillstånd och 

därmed öka patientens chanser till överlevnad (Jande-Waldau & Winarve, 2004). Vid 

läkemedelsbehandling av buksmärta prehospitalt säger riktlinjerna att 

ambulanssjuksköterskan får administrera Morfin (1 mg/ml) 2,5 ml intravenöst, med maxdos 

20 ml. Försiktighet skall dock vidtas vid bland annat odiagnostiserade buksmärtor, misstänkt 

hypovolemi, bronkialastma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom samt vid administrering till 

äldre patienter. Administrering av Morfin ska inte ges till patienter med bland annat 

symtomgivande hypotension och orostillstånd under alkohol- och läkemedelspåverkan. Vid 

smärta sannolikt orsakad av gallsten eller njursten kan Voltaren (25 mg/ml) 2 ml ges 

intramuskulärt (Medicinska riktlinjer för Ambulanssjukvården, 2010).  
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1:6 Jämlik vård  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anger att målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. I denna formulering kan tolkas att 

vården ska vara jämlik för alla människor. Enligt Socialstyrelsen (2009) innebär en jämlik 

vård att alla medborgare ska ha samma möjlighet att få vård och att alla ska bli likvärdigt 

behandlade oavsett faktorer som exempelvis kön, ålder, etnicitet eller social ställning. Detta 

betyder att män och kvinnor skall ha lika goda möjligheter att uppnå bästa möjliga hälsa 

genom bland annat likvärdig tillgång till bästa möjliga evidensbaserade sjukvård. Det har 

dock visat sig att det finns brister när det gäller att uppfylla målet att ge vård på lika villkor 

inom svensk sjukvård. Det finns bland annat skillnader mellan befolkningsgrupper när det 

gäller behandling (a.a). Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 

att återställa hälsa och att lindra lidande. ICN:s etiska kod är en vägledning för sjuksköterskor 

att handla i överensstämmelse med sociala värderingar och behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Även i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

anges att god vård ska ges till alla oavsett bland annat kön (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Helfand och Freeman (2009) menar att kvinnligt kön är en potentiell riskfaktor för fördröjd 

och otillräcklig smärtlindring. Det är få studier gjorda som undersöker om könet påverkar hur 

patienten smärtlindras prehospitalt. En studie gjord av Lord, Cui & Kelly (2009) visar att 

könet inte påverkar i vilken utsträckning smärtlindring ges prehospitalt. Däremot finns det 

skillnader när det gäller vilken typ av smärtlindring som administreras till kvinnor respektive 

män. Liknande resultat redovisas av Banz et al. (2010). En annan studie gjord i prehospital 

kontext visar att kvinnor smärtlindras i mindre utsträckning jämfört med män (Michael, 

Sporer & Youngblood, 2007).  En undersökning som omfattar 19 akutmottagningar i USA 

visar att patientens kön inte påverkar läkarens beslut att smärtlindra med opioider. Däremot 

visade resultatet att bland patienter som uppvisade svåra smärtor var kvinnor mer benägna att 

få smärtstillande läkemedel jämfört med män (Safdar et al., 2006). Chen et al. (2008) menar 

att omedvetna fördomar när det gäller kön kan vara en faktor som påverkar hur patienter med 

buksmärta behandlas med smärtlindrande läkemedel. I studien framgår att kvinnor inte får 

smärtlindring i samma utsträckning som män, trots liknande smärtupplevelse och samma 

smärtskattningssiffra. När det gällde smärtlindring med ickeopioider smärtlindrades 

kvinnorna i samma utsträckning som männen, men med opioider smärtlindrades endast 62 % 

av kvinnorna jämfört med 78 % av männen. Framförallt gällde det kvinnor som var yngre än 



 
 

14 
 

50 år, och könsspecifika diagnoser var exkluderade. Kvinnorna fick dessutom vänta längre på 

att få smärtlindring (a.a). 

 

1:7 Problemformulering 

I de fall där ambulanstransport är nödvändigt kommer ambulanssjuksköterskan att 

omhänderta och behandla patienter med buksmärta. Hos patienter med ont i buken spelar 

naturligtvis smärta en central roll. Historiskt sett har administrering av smärtlindrande 

läkemedel varit restriktiv med anledning av att smärtlindring ansetts dölja viktiga kliniska 

symtom. Forskning har däremot visat att smärtlindring effektivt lindrar patientens smärta utan 

att försvåra korrekt diagnos (Gallagher et al., 2006; Manterola et al., 2010; Neighbor et al., 

2005; Ranji et al., 2006). Dessutom har teknik för diagnostik utvecklats och dramatisk 

förbättrats (Hashikava, 2007; Marincek, 2002). Vetenskaplig litteratur pekar på att det är 

säkert att ge smärtlindring till patienter med buksmärta, men visar sig denna kunskap i klinisk 

praktik?  Förändringsarbete inom vården genomförs i en komplex verklighet som bland annat 

påverkas av personalens kunskaper och färdigheter, patienters värderingar, organisatoriska 

förutsättningar, resurstillgångar och politiska intressen (Bahtsevani, Willman, Rohlin & Levi, 

2006). Rycroft- Malone et al. (2002) menar att framgångsrik implementering är möjlig när 

evidensen är vetenskapligt robust och vårdmiljön är förändringsbenägen och välvilligt inställd 

(a.a). Med tanke på den komplexitet som existerar då förändringsarbete ska implementeras i 

klinisk verksamhet kan förstås att implementering av ny kunskap kan vara en långvarig 

process. Hur ser det ut idag? Omfattningen av forskning när det gäller prehospitalt 

omhändertagande och smärtlindring av patienter med buksmärta är begränsad, likaså om 

behandlingen skiljer sig mellan män och kvinnor.   

 

1:8 Syfte 

Syftet med studien att undersöka i vilken omfattning ambulanssjuksköterskan smärtlindrar 

patienter med buksmärta, i vilken utsträckning patienter smärtskattas samt om det föreligger 

någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller administrering av smärtlindrande 

läkemedel och omfattning av smärtskattning prehospitalt.  

 

1:9 Frågeställningar 

Frågeställning 1 

I vilken omfattning smärtlindrar ambulanssjuksköterskan patienter med buksmärta 

prehospitalt? 
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Frågeställning 2 

Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor med buksmärtor när det gäller 

administrering av smärtlindrande läkemedel? 

 

Frågeställning 3 

Hur och i vilken utsträckning använder sig ambulanssjuksköterskan av smärtskattning i 

bedömningen av buksmärtans svårighetsgrad?  

 

Frågeställning 4 

Förekommer det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller i vilken omfattning 

ambulanssjuksköterskans använder sig av smärtskattning vid bedömning av patientens 

smärtintensitet? 

 

2. METOD 

2:1 Design  

Studiens design är en retrospektiv jämförande deskriptiv journalgranskningsstudie med 

kvantitativ ansats. 

2:2 Urval 

Författaren gjorde ett konsekutivt urval av ambulansjournaler under månaderna oktober, 

november och december 2010. Konsekutivt urval innebär att patienter som uppfyller 

inklusionskriterierna väljs under en viss fördefinierad tidsperiod. Urvalet består av 200 

journaler. Hälften av journalerna (n=100) omfattar kvinnor och den andra hälften (n=100) 

omfattar män. Anledningen till att 100 kvinnliga journaler och 100 manliga journaler valdes 

var att författaren ville ha en jämn könsfördelning för att kunna göra statistiska analyser på 

gruppnivå. Åldersintervallet på patienterna sträcker sig från 18 till 98 år och medelåldern på 

patienterna var 58,6 år. Åldersintervallet för kvinnorna var mellan 18 till 98 år och 

medelåldern för kvinnor var 56,6 år. Åldersintervallet för männen var 19 till 94 år och 

medelåldern var 60,4 år. Samtliga patienter har blivit omhändertagna, vårdade och behandlade 

av specialistsjuksköterskor som är anställda av ambulansföretaget AISAB i Stockholm. I 

samtliga ambulansdatajournaler har ambulanssjuksköterskan angett buksmärta som patientens 

prehospitala bedömda tillstånd.  Inklusionskriterier var vuxna personer över 18 år, journaler 

dokumenterade av specialistsjuksköterska i ambulans samt att det dokumenterade prehospitala 

bedömda tillståndet var buksmärta.  
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Exklusionskriterier var barn och ungdomar under 18 år, okänd ålder, patienter som inte 

medföljde till sjukhus, patienter med kognitiv funktionsnedsättning, journaler där 

sjuksköterskan dokumenterat att kommunikations- och/eller språksvårigheter förekommit. 

Ytterligare journaler som exkluderades var patienter med buksmärta orsakad av trauma, 

förlossningssmärta samt överflyttning mellan vårdenheter där personal från sjukhus ansvarade 

för patientens vård under transporten.  

2:3 Datainsamling och tillvägagångssätt  

När verksamhetschefen gett tillstånd till journalgranskning (se bilaga 3) och när projektplanen 

var examinerad och godkänd påbörjades arbetet med att samla in data. Till hjälp i denna fas 

fanns en person inom företaget med behörighet att söka i journaldatasystemet. Data samlades 

in genom att söka journaler där patientens angivna prehospitala bedömda tillstånd var 

buksmärta (se bilaga 1). Sökningen skedde i journaldatasystemet CAK-net, som används av 

ambulansen i Stockholm. Journalsökningen påbörjades genom att söka journaler från 

månaden december 2010, och fortsatte med månaderna november och oktober, i nämnd 

ordning. Skälet till detta var att författaren ville samla in så aktuell data som möjligt, för att så 

nära som möjligt i tiden undersöka hur det ser ut. Journaldatainsamlingen genomfördes på 

AISAB´s  huvudkontor på Södermalms ambulansstation i Stockholm.  

I december månad fanns 52 manliga journaler varav 40 stycken inkluderades. De kvinnliga 

journalerna uppgick till 90 stycken varav 62 stycken inkluderades. Under november månad 

inkluderades 42 manliga journaler av 51, och 38 stycken av 85 kvinnliga journaler. Detta 

innebar att 100 kvinnliga journaler samlades in under december och november 2010. När det 

gällde de manliga journalerna var författaren tvungen att gå vidare och söka journaler även 

under oktober månad för att uppnå 100 manliga journaler. Från perioden 101031 tom 101021 

inkluderades 18 journaler av de totalt 50 manliga journaler som fanns under oktober månad. 

Därmed var målet med att samla in 100 journaler av varje kön uppfyllt. Samtliga journaler 

avidentifierades och tilldelades i stället ett studienummer från 1 till 200, där endast kön och 

ålder framgick. Detta gjordes både för att skydda patientens identitet, och för att göra det 

möjligt att kunna gå tillbaka för att kontrollera eller samla in ytterligare data. 

I samtliga journaler kontrollerades om journalfältet avsett för smärtskattning var ifyllt, samt 

om det fanns upprepad dokumentation om smärtskattning (se bilaga 1). Vidare granskades 

journalfältet smärtlindring och även given dos i mg i de fall ambulanssjuksköterskan 

administrerat smärtlindrande läkemedel (se bilaga 2). Initialt gjordes en mall i Excel där 
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studienummer, kön, ålder, smärtlindring, dos i mg och smärtskattning förekom som variabler. 

Variabler som upprepad smärtlindring och upprepade skattningar av smärta lades till under 

journalgranskningens gång. Orsaken till varför data först organiserades i Excel berodde på att 

författaren till en början inte hade tillgång till SPSS. Senare lades data över i SPSS och 

kompletterades med ytterligare en variabel som benämndes ”smärtlindring ja alternativt nej”. 

Denna variabel lades till för att variabeln smärtlindring skulle bli mer överskådlig och 

lätthanterlig i samband med analyserna.  

I samtliga journaler är dokumentationen i löpande text genomläst och granskad och det visade 

sig att sjuksköterskan i flera journaler dokumenterat smärtskattningssiffra i löpande text 

istället för i avsett journalfält. Även annan värdefull information av betydelse för studiens 

syfte kunde hittas i löpande text, exempelvis uppgifter om orsaker till varför inte 

smärtlindring administrerats samt dokumentation rörande sjuksköterskans objektiva 

bedömning av patientens smärta i några fall. 

2:4 Bearbetning och analys 

Data som framkommit i journalgranskningsprocessen har analyserats i statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 19.0. Vid analys av 

frågeställningarna 1 och 3 användes deskriptiva och jämförande analyser. Frågeställning 2 

och 4 har analyserats med hjälp av t-test med signifikansnivå satt till p<0,05. Redovisning av 

data kommer att presenteras dels i löpande text, men även med hjälp av tabeller och figurer.  

 

3. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Patienternas identiteter skyddades genom att journalerna avidentifierades, alla journaler 

tilldelades istället ett unikt studienummer. Patientjournalerna har förvarats inlåsta i ett 

kassaskåp och endast varit tillgängliga för författaren till studien. Journalerna kommer att 

förstöras när uppsatsen är examinerad och godkänd. Tillstånd för journalgranskning begärdes 

skriftligen från verksamhetschefen på AISAB, och tillståndet beviljades. Med stöd av lagen 

om etikprövning (SFS, 2003:460) bedömdes att tillstånd från de patienter som ingår i studien 

inte var nödvändigt.  

 

4. RESULTAT 

I resultatet presenteras sammanställningen av 200 ambulansdatajournaler, varav 100 journaler 

omfattar kvinnor och 100 journaler omfattar män. I samtliga journaler har 
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ambulanssjuksköterskan angivit buksmärta som prehospitalt bedömt tillstånd.  När det gäller 

de kvinnliga journalerna är data insamlat från november och december 2010. Data från de 

manliga journalerna är insamlat från oktober, november och december 2010. 

 

4:1 Omfattning av patienter med buksmärta som ambulanssjuksköterskan smärtlindrar 

prehospitalt, samt vilken typ av smärtlindrande läkemedel som används 

Av de 200 patientdatajournaler som granskades framkom att 42 patienter (21 %) 

smärtlindrades prehospitalt. Antalet patienter som inte smärtlindrades prehospitalt var 158 

stycken (79 %). Omfattning av smärtlindring presenteras i figur 1. 

 

.  

Figur 1. Fördelning av antal patienter som fick smärtlindring respektive inte smärtlindrades 

prehospitalt 

Av de 158 patienter som inte smärtlindrades var det 7 patienter som avböjde smärtlindring. 

Orsaker till varför patienterna avböjde smärtlindring presenteras i tabell 1. 

I 6 av ambulansjournalerna fanns dokumenterat orsaker till varför ambulanssjuksköterskan 

beslutat sig för att inte smärtlindra patienten. Orsaker till varför ambulanssjuksköterskan inte 

administrerade smärtlindring presenteras i tabell 2. 
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Tabell 1. Orsaker till varför patienterna avböjde smärtlindring.  

Tidigare fått Morfin och då blivit illamående 1 patient 

Uppgav ingen orsak 4 patienter 

Ville avvakta  1 patient 

Tycker det är obehagligt att bli stucken 1 patient 

 

Tabell 2. Orsaker till varför ambulanssjuksköterskan avstod från att ge smärtlindring 

Morfinöverkänslighet 2 patienter 

Läkemedelskontraindikation* 1 patient 

Hittar inga kärl att sticka i 1 patient 

Hinner inte smärtlindra pga. kort 

transportsträcka 

1 patient 

Avstod smärtlindring för att inte dölja 

symtom för vidare behandling 

1 patient 

* Ambulanssjuksköterskan avstod från att ge smärtlindring med Voltaren till en patient som bedömdes ha 

sannolik gallstensmärta. Orsaken var att patienten sedan tidigare hade magsår. I de prehospitala medicinska 

riktlinjerna framgår att behandling med Voltaren är kontraindicerat till patienter med pågående magsår. 

Smärtlindring med Morfin intravenöst var vanligast förekommande. Av de 42 patienter som 

smärtlindrades fick 95,2 % (n=40) Morfin intravenöst och 4,8 % (n=2) smärtlindrades med 

Rapifen intravenöst.  

Det förekom fall där ambulanssjuksköterskan valde att kombinera flera läkemedel i 

smärtlindrande syfte. En patient smärtlindrades med en kombination av Morfin intravenöst 

och Voltaren intramuskulärt. En patient fick smärtlindring där Morfin, Rapifen och Ketalar 

kombinerades. Hos 3 av patienterna upprepades smärtlindring med Morfin ytterligare en gång 
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då den smärtlindrande effekten inte ansågs tillfredställande. I ett fall administrerades Morfin 

även en tredje gång. 

Dosen Morfin som administrerades initialt varierade mellan som lägst 2,5 mg och som högst 

12,5 mg. Dosen Morfin som upprepades till 3 patienter varierade mellan 5,0 mg och 10,0 mg. 

Den patient som fick smärtlindring med Morfin även en tredje gång fick en dos på 3,0 mg. 

Maxdosen på 20,0 mg Morfin som anges i de prehospitala medicinska riktlinjerna, 

administrerades till en patient. Medelvärdet på dosen Morfin som administrerades var 6,5 mg. 

 

4:2 Administrering av smärtlindring till kvinnor och män med buksmärta 

Det fanns ingen statistisk signifikans som visade att manligt eller kvinnligt kön påverkar 

ambulanssjuksköterskans administrering av smärtlindring (p=0,730). Av de patienter som 

smärtlindrades var 22 stycken (52,4 %) kvinnor och 20 stycken (47,6 %) var män. Hos 3 av 

de kvinnliga patienterna upprepades administrering av smärtlindring medan ingen av männen 

fick upprepad smärtlindring.  

Det fanns heller inte någon statistisk signifikans som visade att könet påverkade den dos av 

smärtstillande läkemedel som gavs. Medeldosen Morfin som gavs till kvinnorna var 7,2 mg 

och medeldosen Morfin som gavs till männen var 5,6 mg (p=0,172). 

 

4:3 Hur ambulanssjuksköterskan använder sig av smärtskattningsskala i bedömningen 

av buksmärtans svårighetsgrad 

I resultatet framkommer att ambulanssjuksköterskan initialt smärtskattade 69 av patienterna, 

vilket motsvarar 34,5 % av det totala antalet patienter. Tabell 3 visar hur patienterna initialt 

graderade sin smärta mellan 0-10.  

 

Av de 69 patienter som initialt smärtskattades var det 39 stycken (19,5 %) som endast 

smärtskattades och därefter inte erhöll någon smärtlindring. Det var 6 patienter som 

smärtskattades och smärtlindrades, men dessa patienter smärtskattades sedan inte på nytt. 

Patienter som både smärtskattades, erhöll smärtlindring och åter smärtskattades för att 

utvärdera effekten av smärtlindringen, uppgick till 12 % (n=24 ). Av de 42 patienter som 

smärtlindrades fick 12 stycken (28,6 %) smärtlindrande läkemedel utan att 

ambulanssjuksköterskan smärtskattade dessa varken före eller efter administrering av 

smärtlindring. Det var 30 patienter (15 %) som smärtskattades två gånger, 6 patienter 

smärtskattades tre gånger och en patient smärtskattades även en fjärde gång. 
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Under rubriken status i ambulansjournalen hade sjuksköterskan i 7 fall dokumenterat i 

löpande text att patienten var smärtpåverkad. Smärtskattning var inte utförd och ingen 

smärtlindring var administrerad i dessa fall. I 2 fall fanns dokumenterat i status att patienten ej 

var smärtpåverkad eller tedde sig smärtpåverkad. Dessa patienter var inte smärtskattade. 

Vidare visar resultatet att 53 patienter (76,8 %) graderade sin smärta mellan 

4-10. Smärtlindring administrerades till 30 stycken (56,6 %) av dessa. Patienter som inte 

smärtlindrades i denna grupp uppgick till 23 stycken (43,4 %). 

 

De patienter som upplevde sin smärta som måttlig till medelsvår, d.v.s. graderade sin smärta 

mellan 4-6, uppgick till 13 patienter (24,5 %). Av dessa smärtlindrades 4 stycken. Det var 40 

patienter (57,9 %) som upplevde sin smärta som svår till outhärdlig, d.v.s. skattade sin smärta 

mellan 7-10. Av dessa patienter smärtlindrades 26 stycken (65 %). Av de patienter som 

smärtskattades på nytt efter smärtlindring var det 4 patienter som skattade sin smärta till 3 

eller lägre, resterande patienter upplevde fortfarande sin smärta som måttlig till 

svår/outhärdlig smärta, d.v.s. 4-10 på skattningsskalan. 

 

Tabell 3. Smärtskattning mellan 0-10. Kvinnor och män 

  

VNRS siffra Frekvens Procent 

     0      4      2 

     1      2      1 

     2      4      2 

     3      4      2 

     4      3      1,5 

     5      7      3,5 

     6      4      2 

     7      9      4,5 

     8      10      5 

     9      7      3,5 

     10      15      7,5 

  Totalt      69      34,5 
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  4:4 Smärtskattning av kvinnor och män 

Av de 69 patienter som smärtskattades initialt var 52,2 % (n=36) kvinnor, och 47,8 % (n=33) 

män. Totalt visade resultatet att 18 % av kvinnorna smärtskattades och 16,5 % av männen. 

Medelvärdet för kvinnornas uppgivna smärtskattningssiffra var 6,58 medan medelvärdet för 

männen var 6,42. Tabell 4 och 5 visar hur kvinnor respektive män initialt graderade sin smärta 

mellan 0-10.  

 

 

Tabell 4. Smärtskattning mellan 0-10. Kvinnor 

 

Tabell 5. Smärtskattning mellan 0-10. Män 

          
VNRS siffra           Frekvens           Procent 

  

VNRS siffra           Frekvens           Procent 

  0      2      2 

  

0      2      2 

  1      1      1 

  

1      1      1 

  2      3      3 

  

2      1      1 

  3      2      2 

  

3      2      2 

  4      2      2 

  

4      1      1 

  5      3      3 

  

5      4      4 

  6      2      2 

  

6      2      2 

  7      2      2 

  

7      7      7 

  8      6      6 

  

8      4      4 

  9      3      3 

  

9      4      4 

  10      10      10 

  

10      5      5 

       Totalt      36      36 

  

     Totalt      33      33 

    

 

Det fanns ingen statistisk signifikans som visade att män och kvinnor smärtskattades i olika 

omfattning (p=0,832). Antalet kvinnor och män som smärtskattades visas i tabell 6. 
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Tabell 6. Smärtskattning kvinnor/män 

Smärtskattning Kvinnor Män 

Smärtskattning 1 36 33 

Smärtskattning 2 14 16 

Smärtskattning 3 4 2 

Smärtskattning 4 1 0 

 

5. DISKUSSION 

Resultatet visade att 21 % (n=42) av patienterna smärtlindrades prehospitalt. Det fanns ingen 

statistisk signifikans som visade att kvinnor och män smärtlindrades i olika omfattning. Det 

var 34,5 % (n=69) av patienterna som smärtskattades, och ingen skillnad mellan könen 

påvisades. 

5:1 Smärtlindring 

Det kan tyckas att smärtlindring i form av läkemedelsbehandling skedde i liten omfattning till 

patienterna som ingick i studien. Det var en relativt hög andel patienter som fortfarande 

upplevde svår till outhärdlig smärta trots smärtlindring, vilket tyder på och kan uppfattas som 

att ambulanssjuksköterskans smärtlindrande åtgärder var otillräckliga till dessa patienter. 

Detta resultat styrks av Galinski et al. (2010), Kanowitz et al. (2006) och McLean et al. 

(2003). Deras studier visar att smärtlindrande åtgärder prehospitalt ofta är otillräckliga. Också 

Hawthorn och Redmond (1999)  menar att det är vanligt att smärta inte behandlas adekvat.  

Almås et al. (2002) menar att målet med smärtbehandlingen är att patienten inte ska skatta sin 

smärta högre än 3 på smärtskattningsskalan. 

Ingen av de patienter som ingick i studien hade diagnostiserats innan ambulanstransporten. 

Således hade ambulanssjuksköterskan att omhänderta och behandla patienter med tillståndet 

odiagnostiserad buksmärta. Som stöd i sitt arbete har ambulanssjuksköterskan hjälp av de 

prehospitala medicinska riktlinjerna. De medicinska riktlinjerna anger att smärtlindring med 

Morfin ska administreras med försiktighet till patienter med odiagnostiserad buksmärta 
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(Medicinska riktlinjer för Ambulanssjukvården, 2010). Detta skulle kunna vara en orsak till 

varför endast 21 % av patienterna i studien smärtlindrades prehospitalt. Visserligen har 

ambulanssjuksköterskan den kompetens som behövs för att kunna bedöma och uppge 

patientens prehospitala bedömda tillstånd, men detta är dock ingen diagnos. 

Författarens erfarenhet är att det råder en osäkerhet kring smärtlindring till patienter med 

odiagnostiserad buksmärta inom den prehospitala akutsjukvården. Osäkerheten kan vara 

baserad på rädsla för att orsaka svårigheter, utgöra hinder eller fördröja kirurgens diagnos av 

patientens symtom. Denna osäkerhet skulle kunna vara en annan orsak till varför relativt få 

patienter i studien smärtlindrades. Detta resonemang styrks av Manterola et al. (2010), som 

beskriver att smärtlindring till patienter med buksmärta historiskt sett har varit restriktiv 

grundat på osäkerhet och rädsla för att dölja viktiga kliniska symtom, orsaka svårigheter för 

diagnostik, försena korrekt diagnos och därmed förlänga den tid det tar innan patienten får 

adekvat behandling (a.a). Med stöd av tidigare forskning kan spekuleras i om rådet om 

försiktighet med smärtlindring till patienter med odiagnostiserad buksmärta som anges i 

behandlingsriktlinjerna, grundar sig i den uppfattning som historiskt sett har präglat 

omhändertagandet av patienter med buksmärta. Författaren anser att det även finns anledning 

att reflektera över den kunskap som förmedlas till sjuksköterskestuderande på grund- och 

specialistnivå. I kurslitteratur som används på dessa utbildningar står att läsa både att 

smärtlindring till patienter med buksmärta inte ska ges innan läkarundersökning, och att 

smärtlindring helst inte bör ges innan patienten blivit undersökt av läkare (Järhult & 

Offenbartl, 2006; Suserud & Svensson, 2009).  

Det finns även andra tillstånd, förutom vid odiagnostiserad buksmärta, vid vilka 

sjuksköterskan enligt de medicinska riktlinjerna, ska iaktta försiktighet. Exempelvis vid 

administrering av Morfin till äldre patienter, vid misstänkt hypovolemi samt till patienter med 

bronkialastma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom. Vid symtomgivande hypotension och 

orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan är administrering med Morfin 

kontraindicerat (Medicinska riktlinjer för ambulanssjukvården, 2010). Inom ramen för detta 

examensarbete studerades inte ovan nämnda tillstånd närmare och dokumentationen avseende 

orsaker till varför ambulanssjuksköterskan beslutat sig för att inte ge smärtlindring var 

begränsad. Det är därför möjligt dessa tillstånd och omständigheter är orsaker och utgör 

förklaring till varför smärtlindring administrerades i liten omfattning. 
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Således kan förstås att det är många faktorer som sjuksköterskan måste ta hänsyn till, och som 

påverkar beslutet att administrera smärtlindring. Utifrån arbetets resultat kan reflekteras över 

om ambulanssjuksköterskan brister i kommunikationsförmåga eller har bristande kunskap om 

smärtbedömning relaterat till att endast 34,5 % av patienterna blivit tillfrågande om hur ont de 

har utifrån smärtskattningsskalan. I sammanhanget bör påpekas att ambulanssjuksköterskan 

angivit buksmärta som prehospitalt bedömt tillstånd i samtliga patientjournaler. Det kan också 

vara så att patienten pga. oförmåga eller ovilja inte gett uttryck för sin smärta. Paralleller kan 

dras till tidigare forskning som visar att otillräcklig smärtbehandling kan bero på bristande 

kunskap om smärtbedömning och smärtbehandling, myter och missuppfattningar rörande 

smärtlindring, bristande kommunikationsförmåga hos vårdpersonal och patientens oförmåga 

eller ovilja att uttrycka smärta (Hawthorn & Redmond, 1999; Kanowitz et al., 2006).  Liksom 

Hawthorn och Redmond (1999) menar författaren till denna studie att sjuksköterskan spelar 

en avgörande roll när det gäller smärtbehandling. Det är av stor vikt att den specialistutbildade 

sjuksköterskan använder sig av sina interpersonliga färdigheter, sin observationsförmåga och 

lyhördhet för att identifiera patientens smärtupplevelse och smärtuttryck, och försöker hjälpa 

patienten att uttrycka vad hon/han känner. 

I ett fall i studien avstod ambulanssjuksköterskan från att ge smärtlindring till en patient med 

anledning av att inte dölja symtom för vidare behandling. Detta tolkas spegla 

ambulanssjuksköterskans rädsla för att orsaka svårigheter och hinder för diagnostik. I dag 

finns det forskning som visar att smärtlindrande läkemedel betydligt minskar den smärta 

patienten upplever, minskar stressupplevelse samt ökar patientens förmåga till samarbete och 

delaktighet. Forskning har visat att det till och med är möjligt att utföra en mer grundlig och 

detaljerad undersökning på patienter som fått smärtlindring (Ranji et al., 2006). Flertalet 

studier har visat att smärtlindrande läkemedel varken förändrar de symtom patienter med 

buksmärta har, eller förändrar tecken som skulle kunna försvåra för läkaren att ställa en 

korrekt diagnos. (Amoli et al., 2008; Gallagher et al., 2006; Manterola et al., 2010; Neighbor 

et al., 2005; Ranji et al., 2006; Yuan et al., 2010).  Det finns även studier som visar att 

opioider kan förändra fysiologiska fynd vid bukundersökning, men det finns inget som stöder 

att dessa förändringar ökar risken för fel i beslut om behandling eller felaktig diagnos. 

(Manterola et al., 2010; Sumant et al., 2006; Vadera & Sherbino, 2009). Detta är viktig 

kunskap som har stor betydelse för patienten. Det är också viktigt kunskap för sjuksköterskan 

som är specialist på omvårdnad och har ett patientfokuserat omhändertagande.  Paralleller kan 

dras till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, där beskrivs att sjuksköterskan 
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ska uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande. Så långt det är 

möjligt ska sjukdomsupplevelse och lidande lindras med adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 

2005). Författarens upplevelse är att ambulanssjuksköterskan ibland hamnar i en situation där 

viljan att lindra det lidande patienten upplever och rädsla för att orsaka diagnostiska 

svårigheter ställs mot varandra. Utifrån de medicinska riktlinjerna och med stöd av forskning 

som visar att det är säkert att smärtlindra patienter med buksmärta kan 

ambulanssjuksköterskan använda sig av möjligheten att smärtlindra denna patientgrupp. 

Därmed möter och lindrar ambulanssjuksköterskan patientens lidande, och förhoppningsvis 

bidrar det också till att patientens upplevelse av vårdens kvalitet förbättras.   

 

Majoriteten av patienterna i studien smärtlindrades med Morfin. Det var väntat eftersom 

Morfin är det läkemedel som vid behov rekommenderas till patienter med buksmärta, enligt 

de medicinska riktlinjerna. Som alternativ till Morfin kan Rapifen ges. Det var mycket få 

patienter som smärtlindrades med Rapifen, vilket med största sannolikhet förklaras av att 

Rapifen, som är mer potent än Morfin, endast får administreras av anestesisjuksköterskor 

enligt de medicinska riktlinjerna. Ketalar administrerades till en patient i kombination med 

Morfin och Rapifen. Enligt behandlingsriktlinjerna kan Ketalar administreras till patienter 

med akut behov av analgesi/anestesi, vilket var fallet med den aktuella patienten (Medicinska 

riktlinjer för Ambulanssjukvården, 2010). Användning av Morfin som smärtlindring stöds av 

Amoli et al. (2010), Gallagher et al. (2006) och Yuan et al. (2008), resultatet av deras studier 

visar att Morfin med fördel kan användas säkert och effektivt till patienter med akuta och 

svåra buksmärtor. Middleton et al. (2010) menar att Morfin är ett effektivt läkemedel och 

rekommenderar att Morfin används för prehospitalt bruk till patienter med måttlig till svår 

smärta.  

 

5:2 Smärtskattning 

Antalet patienter som smärtskattades av ambulanssjuksköterskan var förhållandevis få 

relaterat till det faktum att sjuksköterskan i samtliga fall angivit buksmärta som patientens 

prehospitala bedömda tillstånd. Med anledning av detta kan reflekteras över om inte samtliga 

patienter borde ha blivit tillfrågade om att skatta sin smärtupplevelse. Detta styrks av Suserud 

& Svensson (2009) som menar att skattning av smärtans intensitet är en förutsättning för att 

kunna bedöma behov av behandling samt för att kunna utvärdera effekt av given behandling.  
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Cirka en fjärdedel av patienterna som fick smärtlindring smärtskattades varken före eller efter 

administrering av smärtlindring. Hos en liten andel av de patienter som först smärtskattades 

och sedan fick smärtlindring gjorde ambulanssjuksköterskan ingen ny smärtskattning för att 

utvärdera effekten av den smärtlindring som givits. Detta handlingssätt kan ifrågasättas då 

smärtskattning syftar till att identifiera patientens smärtintensitet, utvärdera 

behandlingsinterventioner samt möjliggöra för vårdpersonal att följa eventuella förändringar 

över tid (Jennings et al., 2009). Drygt hälften av de patienter som fick smärtlindring 

smärtskattades föredömligt både före och efter administrering av smärtlindring. Detta talar 

emot resultatet från studien av Todd et al. (2007) som visar att det är vanligt att vårdpersonal 

bara smärtskattar patienter en gång samt att förnyade bedömningar av patientens smärta är 

ovanligt. 

 

Det förekom fall där ambulanssjuksköterskan dokumenterat att patienten var smärtpåverkad, 

detta konstaterande föranledde inte ytterligare frågor till patienten om skattning av smärtans 

svårighetsgrad.  I några få fall fanns dokumenterat att patienten inte var smärtpåverkad eller 

tedde sig smärtpåverkad, dessa patienter tillfrågades inte om hur ont de hade utifrån 

smärtskattningsskalan. Med tanke på att smärta är en subjektiv och unik upplevelse anser 

författaren att det är mycket svårt, eller till och med omöjligt för ambulanssjuksköterskan att 

kunna göra en korrekt och rättvis klinisk bedömning av den smärta patienten upplever. Detta 

styrks av Jennings et al. (2009) som menar att det är en stor utmaning för vårdpersonal att 

endast genom klinisk bedömning kunna mäta smärta och kvantifiera patientens 

smärtintensitet. Hawthorn & Redmond (1999) menar att en smärtskattningskala är ett 

hjälpmedel som sjuksköterskan kan använda sig av för att samla in kompletterande data om 

patientens smärtupplevelse. 

 

Den verbala numeriska skattningsskalan är lätt att administrera. Den bygger på en tänkt skala 

som patienten blir ombedd att föreställa sig, för att sedan verbalt ge uttryck för smärtans 

svårighetsgrad motsvarande en siffra. Med andra ord kan uttryckas att denna typ av 

smärtskattningskala alltid finns tillgänglig och det krävs ingen utrustning som kan försvinna 

eller tappas bort. Att VRNS-skalan är tillförlitlig och giltig styrks av Jennings et al. (2009) 

som menar att VRNS-skalan är särskilt användbar sett ur ett prehospitalt perspektiv. Ändå 

visar denna studie att många av patienterna inte smärtskattades av ambulanssjuksköterskan. 

Det kan spekuleras i vad det kan bero på. Som tidigare nämnts kan brister i 

kommunikationsförmåga och bristande kunskap om smärtbedömning vara en orsak. 
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Sjuksköterskans inställning, rådande kultur och vana av att använda sig av smärtskattning kan 

också påverka. Kanske förlitar sig sjuksköterskan på en klinisk blick i för stor utsträckning. 

Kanske kan det handla om att sjuksköterskan underskattar svårighetsgraden på den smärta 

patienten upplever. Det skulle kunna vara en orsak till att ambulanssjuksköterskan åsidosätter 

att smärtskatta patienten. Att vårdpersonal tenderar att underskatta smärta och smärtans 

svårighetsgrad styrks av ett flertal studier (Helfand & Freeman, 2009; Luger et al., 2003; 

Marinsec et al., 2007). Helfand & Freeman (2009) menar att det är just därför patientens egen 

uppskattning av sin smärta är så viktig och ett bättre mått på smärtans svårighetsgrad och 

intensitet (a.a). Författaren instämmer dock med Jennings et al. (2009) som menar att ett 

potentiellt hinder med VNRS-skalan kan vara svårigheter att förmedla instruktioner då 

språkbarriärer förekommer. I denna studie exkluderades dock de journaler där språk- och 

kommunikationssvårigheter förekom. 

 

Författaren till denna studie kan se flera fördelar med att ambulanssjuksköterskan använder 

sig av en smärtskattningsskala. En fara med att inte smärtskatta patienten kan vara att 

sjuksköterskan går miste om viktig och relevant information om patientens tillstånd. Genom 

att använda sig av ett smärtskattningsinstrument blir patientens smärta ”synlig”, och liksom 

Hawthorn och Redmond (1999) beskriver blir då smärtan svår för sjuksköterskan att ignorera. 

Även de patienter som inte talar om att de har ont blir tillfrågade, tillåts och ges möjlighet att 

uttrycka sin smärtupplevelse. Det kan skapa trygghet för patienten, bidra till att patienten 

känner sig tagen på allvar samt möjliggöra att patienten blir delaktig i sin vård och 

behandling, vilket också uttrycks i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Andra fördelar 

är att effekten av given smärtlindring kan mätas och utvärderas. En kombination av 

interpersonliga färdigheter, observationsförmåga, lyhördhet och att använda sig av en 

smärtskattningsskala för att identifiera patientens smärtupplevelse och smärtuttryck borde ge 

sjuksköterskan goda förutsättningar för att skapa sig ett helhetsintryck av patientens situation.  

 

5:3 Jämlik vård 

Studiens resultat visar att ambulanssjuksköterskan inte smärtlindrar kvinnor och män i olika 

omfattning. Det fanns heller ingen statistisk signifikans som visade att könet påverkade dosen 

smärtlindrande läkemedel som ambulanssjuksköterskan administrerade. Det stämmer överens 

med studier gjorda av Banz et al. (2010) och Lord et al. (2009). Dessa studier visar också att 

könet inte påverkar i vilken utsträckning smärtlindring ges prehospitalt. Men det finns 

forskning som motsäger resultatet. Studien av Helfand & Freeman (2009)  visar att kvinnligt 
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kön är en potentiell riskfaktor för fördröjd och utebliven smärtlindring. Studier gjorda av och 

Chen et al. (2008) och Michael et al. (2007) visar att kvinnor smärtlindras i mindre 

utsträckning jämfört med män, medan det i en studie av Safdar et al. (2006) framkommer att 

kvinnor med svår smärta är mer benägna att få smärtlindrande läkemedel jämfört med män.  

 

När det gäller smärtskattning av patienterna som ingick i denna studie framkom i resultatet att 

det inte fanns någon statistisk signifikans som visade att ambulanssjuksköterskan 

smärtskattade kvinnor respektive män i olika omfattning.  

 

Resultatet är i överenstämmelse med vad som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763) där uttrycks att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Socialstyrelsen (2009) anger att en jämlik vård innebär att alla 

medborgare ska ha samma möjlighet att få vård och att alla ska bli likvärdigt behandlade 

oavsett faktorer som exempelvis kön. Också i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står att läsa 

att god vård ska ges till alla oavsett kön (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).   

 

5:4 Metoddiskussion 

En risk med att använda sig av ett konsekutivt urval är att det finns en tidsaspekt. Något 

fenomen som förekommer just under den tidsperiod data samlas in kan påverka resultatet. 

Detta har författaren haft i åtanke med anledning av att journaldata samlades in under ett 

begränsat antal månader 2010. En annan aspekt som har uppmärksammats är att de kvinnliga 

journalerna samlades in under november och december medan de manliga journalerna, 

förutom månaderna november och december, även samlades in under oktober månad. 

Hypotetiskt sett skulle det kunna påverka resultatet då inga kvinnliga journaler från oktober 

månad finns representerade i studieresultatet. Åldersspridningen mellan 18 och 98 år anses 

vara mycket god. 

För denna studie anser författaren att journalgranskning var en bra metod. Data var 

lättillgänglig genom att det var möjligt att i journaldatasystemet söka på buksmärta som 

prehospitalt bedömt tillstånd.  De variabler som valdes bedöms vara relevanta utifrån studiens 

syfte. I ambulansjournalen finns journalfält som motsvarar de variabler som valdes, det ledde 

till att dessa variabler var lättillgängliga och överskådliga. Det visade sig dock under 

journalgranskningens gång att smärtskattning i vissa fall endast fanns dokumenterad i löpande 

journaltext, därför lästes och granskades all dokumentation i samtliga patientjournaler. Det 
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var nödvändigt för att inte viktig data skulle utelämnas eller gå förlorad. Validiteten kan 

naturligtvis ha påverkats av dokumentationens kvalitet. Med bättre och mer utförlig 

dokumentation hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Ytterligare variabler som 

exempelvis blodtryck, puls och andningsfrekvens kunde ha lagts till i denna studie, det hade 

eventuellt kunnat skapa en mer omfattande förklarning till orsaker som påverkade 

ambulanssjuksköterskans beslut att inte administrera smärtlindrande läkemedel.  

Sammanlagt exkluderades 76 patienter. Av dessa valdes 22 stycken < 18 år bort, då studiens 

syfte inte var att undersöka buksmärta hos barn och ungdomar. I en patientjournal saknades 

persondata, den journalen exkluderades med anledning av ålder okänd. Det var 9 patienter 

som inte medföljde till sjukhus, de exkluderades med anledning av att de inte blev 

behandlade. Patienter med kognitiv funktionsnedsättning exkluderades, vilket omfattade 24 

patienter med bla demenssjukdom och patienter som inte var orienterade till tid, rum och 

person av olika orsaker. Anledningen till att denna grupp exkluderades var att författaren 

bedömde att det fanns stor risk för missförstånd när det gällde att korrekt förstå VNRS-skalan 

och på ett tillförlitligt sätt kunna uttrycka sin smärta i form av en siffra. Av samma orsak 

exkluderades 16 journaler där ambulanssjuksköterskan angivit att kommunikations- och/eller 

språksvårigheter förekom. Ytterligare 2 journaler exkluderades med anledning av att personal 

från sjukhus medföljde i ambulansen och ansvarade för patientens vård och behandling under 

transport. En patient med buksmärta orsakad av trauma samt en patient med påbörjat 

förlossningsarbete exkluderades med anledning av att syftet inte var att undersöka buksmärta 

orsakad av trauma eller buksmärta pga. nära förestående förlossning.  

I en av de 200 journalerna hade inte sjuksköterskan angett dosen Morfin som var 

administrerad till aktuell patient. Detta kan ha påverkat resultatet när det gäller variabeln 

smärtlindring dos i mg. 

Om ytterligare studier görs som undersöker ambulanssjuksköterskans omhändertagande av 

patienter med buksmärta, anser författaren att en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor 

skulle ge värdefull kunskap. Smärtlindring är ett komplext område, det är många faktorer som 

påverkar sjuksköterskans beslut att administrera smärtlindring. Intervjuer skulle kunna ge svar 

på frågor som väckts under arbetet med denna studie. Orsaker till varför sjuksköterskan avstår 

möjligheten att smärtlindra patienter med buksmärta, samt avstår från att smärtskatta patienter 

med buksmärta skulle antagligen framkomma tydligare och få en mer omfattande och 
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nyanserad förklaring. Detta kunde skapa ytterligare en dimension av helhetsbilden kring 

omhändertagandet av denna patientkategori. 

5:5 Slutsats 

Andelen patienter med buksmärtor som smärtlindrades prehospitalt kan tolkas som liten. 

Dock kan förstås att det är många faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskans 

administrering av smärtlindrande läkemedel. Omfattning av smärtskattning kan inte ses som 

tillfredställande, ambulanssjuksköterskan kan bli betydligt mycket bättre på att smärtskatta 

patienter med buksmärta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

REFERENSLISTA 

Ahl, C., Nyström, M., & Jansson, L. (2006). Making up one´s mind: -Experiences of calling 

an ambulance. Accident and Emergency Nursing. 14, 11-19. 

Ahn, SH., Mayo-Smith, WW., Murphy, BL., Reinert, SE., & Cronan, JJ. (2002). Acute 

nontraumatic abdominal pain in adult patients: Abdominal radiography compared with CT 

evaluation. Radiology, 225:159-164. 

Almås, H., Valand, E., Bilicz, J., & Berntzen, H. (2002). Klinisk omvårdnad del 1. 

Stockholm: Liber AB. 

Amoli, HA., Golozar, A., Keshavarzi, S., Tavakoli, H., & Yaghoobi, A. (2008). Morphine 

analgesia in patients with acute appendicitis: a randomised dubble-blind clinical trial. 

Emergency Medical Journal, 25:586-589. 

Bahtsevani, C., Willman, A., Rohlin, M., & Levi, R. Evidensbaserad vård – att använda 

vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet. Omvårdnadsmagasinet, 5:18-24. 

Banz, VM., Christen, B., Paul, K., Martinolli, L., Candinas, D., Zimmermann, H., & 

Exadaktylos, AK. (2010). Gender, age and ethnic aspects of analgesia in acute abdominal 

pain: is analgesia even across the groups? Internal Medicine Journal, doi: 10.1111/j.1445-

5994.2010.02255.x 

Bijur, PE., Esses, D., Birnbaum, A., Chang, AK., Schechter, C., & Gallagher, EJ. (2008). 

Response to Morphine in Male and Female Patients: Analgesia and Adverse Events. Clinical 

Journal of Pain 24:192-198. 

Chen, EH., Shofer, FS., Dean, AJ., Hollander, JE., Baxt, WG., Robey, JL., Sease, KL., & 

Mills, AM. (2008). Gender Disparity in Analgesic Treatment of Emergency Department 

Patients with Acute Abdominal Pain. Academic Emergency Medicine, 15:414-418. 

Galinski, M., Ruscev, M., Gonzalez, G., Kavas, J., Ameur, L., Biens, D., Lapostolle, F., & 

Adnet, F. (2010). Prevalence and management of acute pain in prehospital emergency 

medicine. Prehospital Emergency Care 14(3):334-9. 

Gallagher, JE., Esses, D., Lee, C., Lahn, M., & Bijur, PE. (2006). Randomized Clinical Trial 

of Morphine in Acute Abdominal Pain. Annals of Emergency Medicine, 48:150-160 



 
 

33 
 

Hashikava, C., Burke, TF., Pallin, DJ., & Briggs-Malonson, M. (2007). Analgesia 

Administration for Acute Abdominal Pain: A Survey of Emergency Physicians. Annals of 

Emergency Medicine 50(1):91-2 

 

Hawthorn, J. & Redmond, K. (1999). Smärta - bedömning och behandling. Lund: 

Studentlitteratur. 

Helfand, M., & Freeman, M. (2009). Assessment and Management of Acute Pain in Adult 

Medical Inpatients: A Systematic Review. Pain Medicine 10(7):1183-1199. 

Jande-Waldau, C., & Winarve, B. (2004). Prehospitalt omhändertagande – enligt principen L-

ABCDE. Räddningsverket. 

Jennings, PA., Cameron, P., & Bernard, S. (2009). Measuring acute pain in prehospital 

setting. Emergency Medical Journal, 26:552-555. 

Jones, G-E. & Machen, I. (2003). Pre-hospital pain management: the paramedics´ perspective. 

Accident and Emergency Nursing, 11, 166-172. 

Järhult, J., & Offenbart, K. (2006). Kirurgiboken. Stockholm: Liber. 

Kanowitz, A., Dunn, TM., Kanowitz, EM., Dunn, WW., & VanBuskirk, K. (2006). Safety 

and effectiveness of Fentanyl administration for prehospital pain management. Prehospital 

Emergency care, 10:1-7. 

Lord, BA., Cui, J & Kelly, A. (2009). The impact of patient sex on paramedic pain 

management in the prehospital setting. American Journal of Emergency Medicine, 27 (5): 

525-9 

 

Luger, TJ., Lederer, W., Gassner, M., Löckinger, A., Ulmer, H & Lorentz, IH. (2003). Acute 

Pain is Underassessed in Out-of-hospital Emergencies. Academic Emergency Medicine 

10:627-632. 

 

Manterola, C., Vial, M., Moraga, J., & Astudillo, P. (2010). Analgesia in patients with acute 

abdominal pain. The Cochrane Library, 2010. Issue 7.  

 



 
 

34 
 

Marincek, B. (2002). Nontraumatic abdominal emergencies: acute abdominal pain: diagnostic 

strategies. Emergency radiology, 12:2136-2150. 

Marinsek, M., Kovacic, D., Versnik, D., Parasuh, M., Golez, S & Podbregar, M. (2007). 

Analgesic treatment and predictors of satisfaction with analgesia in patients with acute 

undifferentiated abdominal pain. European Journal of Pain, 11(7), 773-778 

McLean, S-A., Dominier, M-R., Devore, H-K., Hill, E-M., Maio, R-F., & Fredriksen, S-M. 

(2004). The Feasibility of Pain Assessment in the Prehospital Setting. Prehospital Emergency 

Care, 8:155-161. 

Michael, GE., Sporer, KA & Youngblood, GM. (2007). Women are less likely than men to 

receive prehospital analgesia for isolated extremity injuries. American Journal of Emergency 

Medicine, 25 (8): 901-6. 

Middleton, PM., Simpson, PM., Sinclair, G., Dobbins, TA., Math, B & Bendall, JC. (2010). 

Effectiveness of Morphine, Fentanyl, and Methoxyflurane in the prehospital setting. 

Prehospital Emergency Care, 14:439-447. 

Mills, AM., Shofer, FS., Chen EH., & Hollander, JE. (2009). The Association between 

Emergency Department Crowding and Analgesia Administration in Acute Abdominal Pain 

Patients. Academic Emergency Medicine, 16:603-608. 

Motov, SM & Khan, A NGA. (2009). Problems and barriers of pain management in the 

emergency department: Are we ever going to get better? Journal of Pain Research, 2:5-11 

Muntlin, Å., Carlsson, M., Säfwenberg, U., & Gunningberg. (2010). Outcomes of a nurse-

initiated intravenous analgesic protocol for abdominal pain in an emergency department: A 

quasi-experimental study. International Journal of Nursing Studies, 

doi.10.1016/j.ijnurstu.2010.06.03 

Muntlin, Å., Gunningberg, L., & Carlsson, M. (2006). Patients’ perception of quality of care 

at an emergency department and identification of areas for quality improvement. Journal of 

Clinical Nursing, 15, 1045-1056. 

Neighbor, ML., Baird, CH., & Kohn, MA. (2005). Changing opioid use for right lower 

quadrant abdominal pain in the emergency department. Academic Emergency Medicine, 

12:1764-74. 



 
 

35 
 

Nelson, BP., Cohen, D., Lander, O., Crawford, N, Viccellio, AW., & Singer, AJ. (2004). 

Mandated pain scales improve frequency of ED analgesic administration. American Journal 

of Emergency Medicine, 22;582-585. 

Pines, J., Uscher Pines, L., Hall, A., Hunter, J., Srinivasan, R & Ghaemmaghami, C. (2005). 

The interrater variation of ED abdominal examination findings in patients with acute 

abdominal pain. American Journal of Emergency Medicine, 23:483-487. 

Prehospitala medicinska riktlinjer (2010). Hämtad 7 januari, 2011, från 

http://www.webbhotell.sll.se/Global/prehospitala/dokument/Medicinska%20riktlinjer/Medici

nskaRiktlinjer.pdf Hämtad 7 januari 2011 

Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (2010). Hämtad 11 januari, 2011, från 

http://www.ambssk.se/index.php/sv/kompetensgruppen 

 

Rycroft-Malone, J., Kitson, A., Harvey, G., McCormack, B., Seers, K.,Titchen, A., 

Estabrooks, C. (2002). Ingredients for change: revisiting a conceptual framework. Quality and 

Safety in Health Care 11(2) 174-180. 

 

Safdar, B., Choiniere, M., Crandall, C., Ducharme, J., Fosnocht, DE., Homel, P., Tanabe, P., 

& Todd, KH. (2006). Impact of Patient Gender on Pain Management Practices in the 

Emergency Department: A Multi-Center Study. Annals of Emergency Medicine, 48:S121. 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning som av forskning som avser människor. Hämtad 6 

januari, 2011, från http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad 18 maj, 2011, från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.htm  

 

Socialstyrelsen (2009). Hälso- och sjukvårdsrapport. Hämtad 17 maj, 2011, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

72/Documents/God%20v%C3%A5rd%20V%C3%A5rd%20p%C3%A5%20lika%20villkor%

20hur%20j%C3%A4mlik%20%C3%A4r%20v%C3%A5rden.pdf 

 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

http://www.webbhotell.sll.se/Global/prehospitala/dokument/Medicinska%20riktlinjer/MedicinskaRiktlinjer.pdf%20Hämtad%207%20januari%202011
http://www.webbhotell.sll.se/Global/prehospitala/dokument/Medicinska%20riktlinjer/MedicinskaRiktlinjer.pdf%20Hämtad%207%20januari%202011
http://www.ambssk.se/index.php/sv/kompetensgruppen
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.htm
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/God%20v%C3%A5rd%20V%C3%A5rd%20p%C3%A5%20lika%20villkor%20hur%20j%C3%A4mlik%20%C3%A4r%20v%C3%A5rden.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/God%20v%C3%A5rd%20V%C3%A5rd%20p%C3%A5%20lika%20villkor%20hur%20j%C3%A4mlik%20%C3%A4r%20v%C3%A5rden.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/God%20v%C3%A5rd%20V%C3%A5rd%20p%C3%A5%20lika%20villkor%20hur%20j%C3%A4mlik%20%C3%A4r%20v%C3%A5rden.pdf


 
 

36 
 

SOSFS 1997:18 Ändring i socialstyrelsens allmänna råd om kompetensbeskrivningar för 

sjuksköterskor och barnmorskor 1995:5. 

SOSFS 1999:17 Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering inom 

ambulanssjukvården.  

SOSFS 2009:10 Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. 

Sumant, R., Goldman, E., Simel, D., & Shojania, K. (2006). Do Opiates Effect the Clinical 

Evaluation of Patients With Acute Abdominal Pain? Journal of the American Medical 

Association, Vol 296, No. 14 

 

Suserud, BO. (2005). A new profession in the pre-hospital care field – the ambulance nurse. 

Nursing in Critical Care, 10(6):269-271. 

 

Suserud, B-O., & Svensson, L. (2009). Prehospital Akutsjukvård. Stockholm: Liber AB. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 17 maj, 

2011, från 

http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf. 

 

Todd, KH., Ducharme, J., Choiniere, M., Crandall, CS., Fosnocht, DE., Homel, P., & Tanabe, 

P. (2007). Pain in the Emergency Department: Results of the Pain and Emergency Medicine 

Initiative (PEMI) Multicenter Study.  Journal of Pain 8(6):460-466. 

 

Vadera, R & Sherbino, J. (2009). Do Opioids Affect the Clinical Evaluation of Patients With 

Acute Abdominal Pain? Annals of Emergency Medicine, 54:156-157. 

Wireklint Sundström, B. (2005). Förberedd på att vara oförberedd. En fenomenologisk studie 

av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård. Institutionen för vårdvetenskap 

och socialt arbete vid Växjö universitet: Växjö. 

Yuan, Y., Chen, J-Y., Guo, H., Zhang, Y, Liang, D-M., Zhao, H & Lin, F. (2010). Relief of 

abdominal pain by morphine without altering physical signs in acute appendicitis. Chinese 

Medical Journal, 123(2):142-145. 

http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf


 
 

37 
 

 



 
 

38 
 



 
 

39 
 

 


