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Sammanfattning: Akuta buksmärtor är en av de vanligaste orsakerna till att 

människor söker vård. Ett stort antal möjliga tillstånd kan ge 
upphov till besvären och symtombilden varierar. Det som är 
gemensamt för samtliga tillstånd är att det orsakar en besvärande 
smärta av olika grad och omfattning. Smärtlindring till denna 
patientkategori har historiskt alltid varit restriktiv på grund av att 
den ansetts dölja viktiga kliniska tecken och försvårar 
diagnostisering. Syftet med litteraturstudien har varit att beskriva 
betydelsen av tidig smärtlindring med opioider vid akut buksmärta. 
Metoden var en litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga 
artiklar. Frågeställningarna som analysen utgick ifrån var om 
opioidanalgetika döljer viktiga symtom och försvårar diagnostik 
samt om det innebär minskat lidande för patienten. 
Resultatet av artiklarna visar att patienter med akut buksmärta 
skall ha smärtlindring, det försvårar inte diagnostiksäkerheten samt 
det minskar patientens lidande. Slutsatsen av resultatet ger, 
förutom förbättrad omvårdnad till patienten, sjuksköterskan bättre 
möjligheter att följa de etiska principer och författningar som 
gäller. Implementering av ny kunskap i vårdverksamheten kan 
vara en långvarig process, därför vore det intressant att granska 
organisationernas följsamhet till ny evidensbaserad kunskap.   
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Abstract: Acute abdominal pain is one of the most common reasons for 

people to consult the Emergency Departments. A number of 
possible reasons cause the visit and the symptoms vary. Common 
for all conditions is a troublesome pain of varying degree and 
extent. The alleviation of pain to this sort of patients has historical 
always been restrictive because of the theory that it should mask 
important clinical signs and complicate diagnosis.  
The purpose of the studies was to describe the meaning of early 
alleviation of pain with opioids in acute abdominal pain.  
The methods were a litterateur review based of nine scientific 
articles. The problem was formulated as if opioid analgesics masks  
important symptoms or complicate diagnosis, and if it could reduce 
comfort for the patient. Result of this studies support a practice of 
early provision of analgesia to patients with undifferentiated 
abdominal pain. The conclusion is that apart from the fact of 
reducing comfort for the patient, the nurse has more possibilities to 
follow the ethical principles and constitutions apply to the 
certification.  Implementation of new knowledge into the 
organisation can be a long process, therefore it would be interesting 
to analyse the organisation compliance to new evidence based 
knowledge. 
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Inledning 
 
Enligt Socialstyrelsen (SOSFS, 1993:17) vilar sjuksköterskans omvårdnad, som all annan 
hälso- och sjukvårdande verksamhet, på vetenskap och beprövad erfarenhet. Syftet med 
omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, samt minska lidande.  
Ambulanssjukvårdens utveckling (Wireklint Sundström, 2005) de senaste decennierna har lett 
till att detta vårdområde idag bedriver kvalificerad vård och behandling och ingår som en 
viktig länk i den akuta sjukvården. De vårdinsatser som bedrivs på den plats där patienten 
hämtas eller den vård som utförs i en ambulans går under benämningen ambulanssjukvård.   
I SOSFS 1997:18 beskrivs hur ambulanssjuksköterskan inom sitt specialområde måste kunna 
ha ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
ansvara för och utföra vissa undersökningar och behandlingar. 
  
Att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud, 
Fagerberg, 2003) innebär att ha ett evidensbaserat förhållningssätt och är grundstenen i 
vårdvetenskapens utveckling. I forskningsprocessen växer ny kunskap fram, kunskap som 
dock inte alltid är bestående, bestående är endast processen, sökandet efter ny kunskap. Ibland 
måste vårdpersonal ändå stanna upp och fastslå att detta är vad vi vet just nu och utifrån detta 
bedriver vi vårt arbete, medveten om att förändringar kan komma att ske i morgon, om ett år 
eller kanske om tio år. Enligt International Council of  Nurses etiska kod för sjuksköterskor 
(ICN:s etiska kod för sjuksköterskor) finns det fyra grundläggande ansvarsområden, 
sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och 
professionen samt sjuksköterskan och medarbetaren. Under sjuksköterskan och professionen 
står att sjuksköterskan skall vara aktiv utvecklare av evidensbaserad kunskap. 
 
Ur ett etiskt perspektiv (Eriksson, 1988) finns det en vilja att vårda och patientens lidande 
väcker en önskan om att göra det som känns etiskt rätt. Denna problematik (Hawthorn & 
Redmond, 1999) gäller för smärttillstånd i allmänhet men i synnerhet för akuta buksmärtor. 
Den behandlingsstrategi och tradition som idag ofta kan råda är att avstå smärtlindring tills 
dess att diagnos ställts. Motivet till detta är att smärtlindring maskerar symtom och leder till 
en försvårad diagnostik. 
 
Vid en kvalitetsundersökning i Göteborg (Räddningstjänsten i Göteborg, 2003) angående 
upplevd smärtlindring i ambulanssjukvård, visade resultatet på otillräcklig smärtlindring 
generellt men framför allt vid akut buksmärta.  
 
Enligt nuvarande behandlingsriktlinjer inom ambulanssjukvården i Halland 
(Ambulanssjukvården, Halland, 2006) skall läkare kontaktas före smärtbehandling till 
odiagnostiserad buksmärta. Organisationen SLAS (Spridda Landstings Ambulans Samarbete), 
har riksomfattande verksamhet och arbetar för nationella riktlinjer och i dessa står att 
jourhavande kirurg skall kontaktas före administrering av morfin till patient med akut 
buksmärta (SLAS, 2002).  I kirurgiboken av Järhult & Offenbart, (2003) som idag används i 
sjuksköterskeprogram, står att inga smärtstillande läkemedel får ges före undersökning är 
gjord av läkare. I specialistutbildning till ambulanssjuksköterska förekommer boken 
Akutsjukvård (Wikström, 2006), där beskrivs det att smärtlindring till oklara buksmärtor bör 
ges med försiktighet eftersom syftet inte är att göra patienten helt smärtfri och att det döljer 
symtom. Målet är att göra patientens tillvaro dräglig.  
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Bakgrund 
 
Ambulanssjukvård 
Ambulanssjukvård är ett verksamhetsområde inom hälso- och sjukvården och betraktas där 
som öppen vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), motsatsen till öppen vård 
är sluten vård och är hälso- och sjukvård som ges till patienter som är inskrivna vid vårdenhet. 
Prehospital akutsjukvård (SOSFS 1997:18) är ett medicinskt omhändertagande som utförs av 
hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus, ambulanssjukvården är en del av denna. 
Ambulanssjukvård innefattar den undersökning, vård och behandling av patient som utförs på 
hämtplats eller i ambulans. Socialstyrelsen (SOSFS 1993:17) använder begreppet 
omvårdnadsprocess. Detta begrepp består av observation, bedömning, omvårdnadsdiagnostik, 
omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering. Enligt lagen om 
yrkesverksamhet för hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) är vårdpersonal skyldig 
att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.  
 
Grunden för de bedömningar som görs inom ambulanssjukvård (Wireklint Sundström, 2005) 
baseras på vårdvetenskap. Vårdvetenskapen tydliggör hur en sammanflätning kan ske med 
den medicinska kunskapen. Den medicinska kunskapen och den vårdvetenskapliga kunskapen 
behöver inte polariseras utan fokus sätts på patienten som en unik och lidande människa i 
behov av båda vetenskaperna.   
 
Lidande 
Målet med att vårda är att förhindra eller lindra lidande. Dahlberg et al. (2003) beskriver 
lidandet i relation till hälsa och definierar tre olika former. Livslidandet, som förknippas med 
livssituationen och kan till exempel vara upplevelsen av att leva under en hög stressnivå. 
Sjukdomslidandet, de symtom som på grund av ohälsa kan definieras som till exempel yrsel, 
illamående, trötthet, klåda eller smärta. Det innefattar också de känslor som kan uppstå, 
ensamhetskänsla, andra människor vill inte umgås med en sjuk person, existentiellt hot och 
förlust av kontroll. Den tredje formen är vårdlidandet och beskrivs som det lidande som 
patienter får utstå på grund av vårdande eller brist på vårdande. Eriksson (1988) säger att 
vårdlidande kan ses som ett onödigt lidande som med alla medel bör elimineras. Allmänna 
utgångspunkter för allt arbete inom hälso- och sjukvård är enligt Socialstyrelsen (SOSFS 
1992:2) fyra etiska principer: Autonomiprincipen, rättviseprincipen, principen att inte skada, 
samt lidandeminimeringsprincipen. 
  
Smärta 
Smärta är ett flerdimensionellt fenomen (Wall & Melzack, 1989) och en subjektiv upplevelse 
som gör den unik för den enskilde individen. Det är många faktorer som påverkar en 
människas smärtupplevelse och smärtuttryck. Sättet att uttrycka smärta varierar på grund av 
olika omständigheter, det kan vara individens personlighet, uppfostran, kön, ålder, kulturell 
bakgrund eller religiös övertygelse. Smärtdefinition enligt International Association for the 
studie of pain (IASP, 1979). ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 
förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan 
skada, eller båda”. (Sid 657). 
 
Akut smärta leder till en rad fysiologiska reaktioner (Wall & Melzack, 1989) som orsakas av 
aktivering av det sympatiska nervsystemet. Takykardi, hypertoni, kallsvett, blekhet, 
illamående, pupilldilatation, gåshud, ökad muskelspänning, samt minskat blodflöde till hud är 
exempel på kliniska tecken. Insamling och tolkning av riktade frågor till patienten 
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inkluderande dessa data samt användning av befintliga smärtskattningsskalor underlättar den 
objektiva bedömningen av smärtupplevelsen. 
 
Obehandlad smärta (Narinder, 1999) leder till negativa effekter i flera organsystem såsom 
sämre lungfunktion på grund av förändrade andningsrörelser, påverkan på det endokrina 
systemet med ökad adrenalinfrisättning, ökad cortisolhalt, metabola förändringar med ökad 
frisättning av glukos och fria fettsyror. Kardiovaskulära förändringar som ökar hjärtarbetet.  
Ytterligare negativa effekter är påverkad gastrointestinal funktion med ökad risk för 
illamående och kräkningar, minskad tarmmotilitet samt psykologisk påverkan.  
Sjuksköterskan har här en avgörande roll (Wall & Melzack, 1989) och uppgiften är att 
identifiera de olika faktorer som kan bidra till den aktuella smärtupplevelsen, därefter initiera 
både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling samt att övervaka och utvärdera 
given behandling.  
 
Smärtbedömning 
Människor upplever smärta på olika sätt (Wall & Melzack, 1989), för att kunna ge lämplig 
smärtlindring måste smärtans intensitet mätas. VAS (Visuell Analog Skala) är en väl utprövad 
skala vars ändpunkter är märkta med ”ingen smärta” respektive ”värsta outhärdliga smärta”. 
Den är utformad som en linjal och är graderad från ett till tio. Sjuksköterskan är ofta den 
person som först möter patienten med akuta buksmärtor (Cole et al. 2006), därför är den 
bedömning hon gör viktig för den fortsatta vården. Ursprunget till smärtorna kan bero på 
många olika orsaker, både fysiska och psykiska faktorer spelar in. Bemötandet (Williams, 
Davies, Chadury, 2000) anamnesupptagning, klinisk undersökning, rätt använt 
smärtbedömningsinstrument samt goda kunskaper i anatomi, fysiologi och patofysiologi 
lägger grunden till det beslut om på vilket sätt patientens besvär skall lindras. Isolerad 
användning av en smärtbedömningsskala kan ge felaktiga slutsatser, smärta har flera 
dimensioner och en enkel skala måste ses som en del i den totala värderingen. 
Flerdimensionell värdering av smärta (McGuire, 1992) innebär att smärtbedömning utgår från 
sex huvudkategorier.  
1. Fysisk dimension: Etiologi, lokalisation, varaktighet, typ.  
2. Sensorisk dimension: Intensitet, kvalitet, mönster.  
3. Affektiv dimension: Välbefinnande, utseende, ångest, depression. 
4. Kognitiv dimension: Självuppfattning, attityder, smärtans mening.  
5. Beteendedimension: Kommunikation, förhållningssätt, fysisk aktivitet, initiativförmåga, 
sömn. 
6. Sociokulturell dimension: Etnisk bakgrund, familj, arbete, fritidssysselsättning, religion. 
Den kliniska bedömningen måste sättas in i rätt dimension. I en akut situation fokuseras på 
den fysiska, sensoriska och affektiva dimensionen medan vid långvarig smärta bör samtliga 
dimensioner värderas. 
 
Akut buk 
Enligt Järhult & Offenbart, (2003) är akut buksmärta en av de vanligaste orsakerna till att 
patienter söker på akutmottagningar. På en akutmottagning av mellanstorlek söker 10-15 
patienter varje dag på grund av akut buk. Ett stort antal möjliga tillstånd (Hansson & 
Wikström, 2005) kan ge upphov till besvären och trots stora framsteg inom radiologin är det 
fortfarande klinisk undersökning och anamnes som diagnostiken till stor del vilar på.  
Smärtlokalisation är en viktig del och indelning av buken kan ge värdefulla ledtrådar till en 
preliminär diagnos. Ett exempel på indelning är följande, epigastriet, centralt i buken, övre 
högra delen i buken, övre vänstra delen av buken, ensidig flanksmärta, bilateral flanksmärta, 
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nedre högra delen av buken, nedre vänstra delen av buken, centrala nedre delen av buken samt 
generell buksmärta. 
Differentialdiagnostik är en process som bland annat innebär en systematisk indelning i sex 
relativt väl definierade grupper.  
1. Buksmärta och chock: Karaktärsymtom är svår buksmärta, blekhet, lågt blodtryck, hög 
puls. Exempel på tillstånd är rupturerat abdominalt aortaaneurysm eller rupturerat extrauterin 
graviditet. 
2.  Generell peritonit: Karaktärsymtom är diffus uttalad smärta, patienten ligger oftast helt 
stilla, brädhård buk och extremt palpationsöm. Exempel på tillstånd är perforerat ulcus, 
colonperforation, perforerad appendicit. 
3.  Lokal peritonit: Karaktärsymtom som ovan men begränsad till en av bukens kvadranter. 
Exempel på tillstånd är appendicit – nedre högra kvadranten, cholesystit – övre högra 
kvadranten, divertikulit – nedre vänstra kvadranten, gynekologisk infektion – nedre delen av 
buken. 
4.  Ileus: Karaktärsymtom är centrala krampartade buksmärtor i intervaller, kräkningar och 
utspänd buk. 
5.  Stensmärtor: Karaktärsymtom är snabbt insjuknande, vid gallsten smärta i epigastriet eller 
under revbensbågen, ibland utstrålning mot ryggen. Uretärstensmärta, patienten har oftast 
svårt att ligga still, smärta i vänster eller höger flank, intervallsmärta. 
6.  Medicinska orsaker: Hjärtinfarkt, diabetisk ketoacidos. 
 
En stor del av de patienter som söker för akut buksmärta, cirka 40 %, framkommer ingen 
säker diagnos, smärtan är självbegränsande och går under benämningen ospecifik buksmärta,  
(NSAP, non specific abdominal pain).  
 
Opioider 
Opioider är det mest effektiva smärtstillande läkemedlet vid akuta buksmärtor (Hawthorn & 
Redmond 1999), trots detta används det inte i den utsträckning som det borde. Ogrundade 
farhågor och missuppfattningar anses vara orsaken till detta. Följande tre påståenden är 
exempel på detta: - Rädsla för beroende/missbruk, vid behandling i smärtstillande syfte är 
förekomsten mindre än en procent (Porter & Jick, 1980). - Toleransutveckling (Hawthorn & 
Redmond 1999), viss toleransutveckling sker, men den vanligaste orsaken till behov av större 
dos är försämring i sjukdomsförloppet. - Rädsla för andningsdepression, smärta stimulerar 
andning och är inte något problem förrän smärtan har försvunnit, det är en mindre vanlig 
biverkan som snabbt kan behandlas med antidot. Opioider verkar genom att interagera med 
specifika receptorer som finns på olika ställen i kroppen, huvudsakligen finns de i centrala 
nervsystemet. Där hämmas överföringen av smärtsignalerna till ryggmärgen. Perifert verkar 
det genom att minska aktiveringen av de nociceptiva signalerna så att de hejdas innan de når 
ryggmärgen. Verkningsmekanismen hos opioider är både central och perifer men det 
viktigaste verkningsstället är hjärnan. Genom aktivering av receptorerna i det limbiska 
systemet sänks upplevelsen av smärta, smärtan finns kvar men är inte längre besvärande.  
 
Kvalitetssäkring 
En av sjuksköterskans främsta uppgifter (Hawtorn & Redmond 1999) är att så långt som 
möjligt upprätthålla bästa möjliga livskvalitet för patienterna. Optimal smärtbehandling är 
avgörande för förverkligande av detta mål. Som ett led i det kontinuerliga kvalitetsarbetet 
inom ambulanssjukvården (Räddningstjänsten i Göteborg 2003) ingår att utvärdera 
verksamheten ur patientens perspektiv. En vetenskapligt förankrad metod, utarbetad på 1990-
talet och ofta använd i Skandinavien, har arbetsnamnet KUPP (Kvalitet Ur Patientens 
Perspektiv).  I resultatet vid den senaste undersökningen gjord vid ambulansenheten i 
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Göteborg, framkom generellt sett höga siffror på god kvalitet. Det område som gav det sämsta 
resultat var patientens upplevelse av given smärtlindring. Patienterna ansåg att de fått 
otillräcklig smärtlindring vid bröstsmärtor, ryggsmärtor, fraktursmärtor, men framförallt vid 
buksmärtor. Sammanfattningsvis efter denna undersökning, fanns det i Göteborg 2003 klara 
indikationer på att förbättra smärtlindring till de patienter som vårdas ambulans. 
 
Syfte 
Syftet var att beskriva betydelsen av tidig smärtlindring med opioider vid akut buksmärta. 
 
 
Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
Tabell 1. Flemmings struktur. 
Population Intervention Jämförande 

intervention 
Resultat 

Akut buksmärta Smärtlindring,  
opioider 

Ingen smärtlindring Minskat lidande, 
säker diagnostik 

 
Litteratursökningen genomfördes i två steg, först en allmän inledande sökning för att få en 
bild av om och hur mycket det finns skrivet om ämnet. Denna fas, samt användandet av 
Flemmings struktur (Willman & Stoltz 2002), (tabell 1) ledde fram till vilka sökord som var 
mest relevanta och vilka frågeställningar som skulle sättas fokus på. Sökorden bestod av  
MeSh-termer som kombinerats på olika sätt. Orden var abdomen, acute, analgesic, opioid och 
pain. Related articels från artiklar med hög kvalité gav också för studien intressanta träffar. 
Urvalet skedde stegvis enligt Fribergs (2006) rekommendation för att göra litteraturstudier. 
Vid genomläsning skulle artiklarna svara mot frågeställningarna och studiens syfte. Därefter 
urval enligt tabell 2. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle svara på vilken betydelse 
smärtlindring har vid akut odiagnostiserade buksmärtor på vuxna kvinnor och män. 
Exklusionskriterierna för urvalet var artiklar äldre än 11 år, barn, eller undersökningar som 
var riktade mot specifika diagnoser. Övriga språk än engelska var också exkluderade.  
Antal genomlästa abstract var14 och antal artiklar som analyserats och utgör resultatet av 
litteraturstudien är 9. 
 
Tabell 2: Sökhistoria. 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

Pubmed 
# 1 

07 03 03 Abdomen, 
Acute 
Limit 1996- 
2007 

1686 0 0 0 

Pubmed 
# 2 

07 03 06 #1 AND 
pain 
 
 

1686 0 0 0 
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Pubmed 
# 3 

07 03 08 #1 AND #2 
AND 
Analgesic, 
opioid   
 

17 9 7 4 
 

Pubmed  
 
 
 

07 03 08 #1 AND #2 
AND # 3 
Related  
articles  
 

5 
 
 
 
 

2 2 2 

Pubmed 07 03 08  #1 AND 
#2 AND # 
3 Related 
articles 
  
 
 

5 1 1 1 

Pubmed 
 
 
 

07 03 08 #1 AND #2 
AND # 3 
Related 
articles

 

5 1 1 1 

Pubmed 07 03 26 #1 AND #2 
AND # 3 
Related 
articles
 

5 1 1 1 

 
 
Databearbetning 
En första kategorisering (Friberg 2006) av de nio i studien ingående artiklarna inleddes med 
att gå igenom abstracts på de utvalda artiklarna, för att eventuellt finna gemensamma teman 
av studiernas resultat. Resultatet av detta blev att två frågeställningar växte fram som kunde 
användas för att granska artiklarna och som svarade upp mot studiens syfte.   

1. Frågeställningarna var om opioidanalgetika döljer viktiga symtom och om det 
påverkar säkerheten i diagnostiken?  

2. Innebär det ett minskat lidande för patienten? 
Den sammanflätning (Wireklint Sundström, 2005) av vårdvetenskaplig och medicinsk 
kunskap som är kännetecknande för ambulanssjukvård, lyfts härmed i dessa frågeställningar. 
Nästa steg var att granska hela artikeln. Granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) användes 
som hjälpmedel när artiklarna skulle granskas. En artikelöversikt gjordes i samband med 
denna granskning och en bedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalité genomfördes  
(bilaga). När samtliga artiklar var granskade kunde resultatet presenteras utifrån de två 
frågorna som omformulerades till tema, vilka blev: Säker diagnostik och minskat lidande.  
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Resultat  
 
Artiklarna som granskades och som är med i resultatet framgår av bilaga.  
 
Säker diagnostik 
Stora förändringar har skett över tid. Vid en undersökning som var gjord 1996 (Nissman, 
Kaplan, Mann, 2003), framkom det att 89 % av akutläkarna inte smärtbehandlade med 
motivering att det maskerade symtom. Thomas, Silen, Cheema, Reisner, Aman, Goldstein,  
Kumar, Stair (2003) redovisade att i både Storbritannien och USA var det 38 till 67 % som 
trodde att analgetika riskerade att dölja symtom. Ytterligare studie belyste risk för försvårad 
diagnostik. Lee, Stiell, Wells, Elder, Vandeheme, Shapiro (2000) visade att 38 % av 
kirurgerna på olika sjukhus var oroliga för att analgetika kunde försena diagnos och försvåra 
den kliniska undersökningen, informellt svarade de flesta av dem att de trodde att det var 
säkert men de var oroliga för att hamna i konflikt med gällande praxis. 
Under vissa omständigheter, (Lee et al. 2000) kunde peritonitsymtom förändras om analgetika 
hade givits.  
   
Det finns olika attityder till om analgetika ska ges vid odiagnostiserad buksmärta. Nissman et 
al. (2003) genomförde en undersökning för att försöka bringa klarhet i vilken praxis som 
gällde på amerikanska sjukhus och om det fanns riktlinjer för behandling av patienter med 
akut buksmärta. Bakgrunden till studien var att olika uppfattningar fanns, någon konsensus 
ansågs inte råda. Undersökningen visade att 98,3 % av de undersökta sjukhusen arbetade 
enligt principen med tidig smärtlindring och ansåg inte att diagnostiken försämrades.  
 
Opioid analgetika skall ges vid akuta buksmärtor enligt Gallagher, Esses, Lee, Lahn, Bijour, 
(2006), eftersom det inte påverkar diagnostiksäkerheten. I undersökningen testades om morfin 
påverkar diagnostiken. Slutsatsen blev att det inte fanns stöd för att opioider skulle maskera 
symtom. Ingen skillnad i diagnostiksäkerheten mellan kontrollgrupper och morfingrupper  
noterades.  
 
Ytterligare studier (Pace och Burke, 1996, Thomas, et al. 2003) visade att det inte går att se 
någon skillnad i diagnostiksäkerhet. Patienterna blir mer avslappnade (LoVeccio, Oster, 
Sturman, Nelson, Flashner, Finger (1997) och muskelförsvaret minskar vilket underlättar den 
kliniska undersökningen. Det försvårar inte undersökningstekniken och trenden var, utan att 
vara statistiskt säkerställd, att det var bättre träffsäkerhet i diagnos hos gruppen som fick 
morfin.  
 
Trots att det vetenskapliga underlaget inte är speciellt stort har praxis i USA ändå blivit (Tait, 
Ionescu, Cuschieri, 1999) att administrera opioider till odiagnostiserade buksmärtor.  
85 % av läkarna på ett undersökt sjukhus (Wolfe, Lein, Lenkoski, Smithline, 2004) trodde 
inte att smärtlindring döljer symtom men 76 % angav att de ändå väljer att avvakta. 
 
När Thomas et al. (2002) genomförde sin studie 2002 visste han redan att det var riktigt att ge 
analgetika vid odiagnostiserade akuta buksmärtor, trots detta genomfördes ytterligare en 
studie. Anledningen till att det genomfördes ytterligare studie var att skeptikerna inte hade 
tystnat och resultatet av tidigare studier inte hade nått klinisk praktik, det anges dessutom att  
litteraturen är svag i ämnet. Även denna studie stöder tidig administrering av analgetika till 
patienter med odiagnostiserad buksmärta. Inget tydde på någon maskering av symtom. 
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Minskat lidande 
 
I en studie av Gallagher et al. (2006) värderade patienterna själva sin smärta med hjälp av 
VAS. I denna studie liksom i två andra (Thomas et al., 2002 och Graber, Ely, Clarke, Kurtz, 
Weir, 1999) undersöktes analgetikaeffekten på patients upplevelse av smärta. Dessa studier 
visade att patienterna upplevde ett minskat lidande på grund av den smärtreduktion som 
analgetika gav. 
 
I en studie av Thomas et al. (2002) noterades flera faktorer såsom smärtupplevelsenivå med 
VAS, förekomst av peritonit, graden av spänd buk, förändringar av karaktäristiska symtom, 
eventuella smärtvandringar. Samtliga patienter följdes upp efter kirurgiskt ingrepp där den 
diagnostiska exaktheten kunde fastställas. Behandling som syftar till att minska lidande skall 
inte fördröjas, det finns enligt studien inget skäl till detta. 
 
I en studie lyfts väntetiden till smärtlindring fram (Tait et al.1999). Väntetiden för 
smärtlindring kunde variera från 15 minuter till 21 timmar. 40 % fick analgetika inom 1 
timma, 17 % fick analgetika mellan 1 och 2 timmar och 43 % fick analgetika efter mer än 2 
timmar. 7 % av den totala gruppen fick vänta mer 10 timmar innan de fick den första 
behandlingen. Medelväntetiden vid svår smärta var 2,3 timmar, för halvsvår eller moderat 
smärta 6,3 timmar. Figur 1 illustrerar väntetider för analgetika på ett sjukhus. I resultatet av 
studien konstaterades att allt för många patienter fick vänta för länge på smärtlindring. Det 
fanns olika skäl till de skiftande tidsintervallerna, ett var graden av klagomål och det var det 
som var avgörande, inte den bakomliggande sjukdomsorsaken. 

 

1 - Cholecystit; 2 - Appendicit; 3 - Ileus; 4 - Akut gastrit; 5 - Diverticulit; 6 - Förstoppning; 7 
- Pancreatit; 8 - Peritonit; 9 - Urinvägssjukdom; 10 - NSAP; 11 - Bråck  

Figur 1. Klinisk diagnos och väntetider för analgetika (Tait et al.1999, s.183) 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Litteraturstudie är en väl vald metod för att beskriva betydelsen av tidig smärtlindring till 
patienter med akuta buksmärtor. Ansatsen svarar an mot det behov som finns av ett 
klargörande av behandlingsstrategin inför mötet med patienten. Alla som arbetar inom 
vårdområdet  förväntas arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 1998:531) 
vilket bland annat innebär att behandlingsriktlinjer som har bristfällig evidens bör granskas 
och uppdateras. 
 
Systematisk sökning i databaser ledde fram till för ämnet många relevanta artiklar.  
I den inledande sökningen användes flera databaser, Swemed, Cinahl, Medline, Pubmed, 
Science Direct. Samma artiklar återkom som dubblett, därför presenteras enbart databasen 
Pubmed i sökhistorien. 
 
En fördel i denna litteraturstudie var att inleda med en bred sökning i databaser för att se vad 
som var beforskat och med hjälp av Flemmings struktur (Willman & Stoltz, 2002) finna 
lämpliga sökord. Detta gjorde att den slutliga sökningen upplevdes som relevant. Med hjälp 
av de relaterade artiklarna bedömdes det som om området slutligen ringades in.  
 
Akut buksmärta är ett mycket stort arbetsfält att undersöka, därför var det viktigt att behålla 
de valda inklusions- och exklusionskriterier. Äldre artiklar valdes bort för att ett av målen 
med hela litteraturstudien var att beskriva så ny kunskap som möjligt. Barn är anatomiskt och 
fysiologiskt inte helt jämförbara med vuxna och har ett annat sätt att uttrycka smärta därför 
exkluderades denna grupp. Buksmärtor kan ha en mängd olika orsaker och varje människa är 
unik. Målet med undersökningen har inte varit att komma fram till exakta 
behandlingsprinciper utan fokus har varit en mer generell beskrivning av betydelsen av 
smärtlindring till denna patientgrupp, specifika diagnoser exkluderades och svarade inte heller 
mot syftet.   
 
Även om inte den prehospitala vårdverksamheten förekommit i studierna, kommer resultatet 
att kunna tillämpas som en riktlinje även för den. Sjöström & Johansson, (2000) skriver i en 
rapport om kompetens inom ambulanssjukvården att det finns ett behov av att utveckla 
verksamheten med hjälp av vetenskapliga studier. Utmaningen för ambulanssjuksköterskan är 
att hantera en stor mängd vetenskaplig information, kritiskt granska och systematiskt tillämpa 
den i det dagliga arbetet. Med hjälp av föreliggande litteraturstudie finns stora möjligheter att 
förändra nuvarande riktlinjer och därmed utveckla och förbättra omvårdnaden för patienten. 
 
En brist i studien är att det nästan bara är artiklar från USA och att resultaten av studierna då 
inte skulle vara generaliserbart på svenska förhållanden. Men på detta område måste det anses 
spela ringa roll var studierna är gjorda.   
 
Studiens syfte anses uppnått och genom analys av artiklar blev frågeställningarna besvarade.   
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Resultatdiskussion.  
 
Resultatet bygger på analys av 9 artiklar där samtliga studier använt kvantitativ metod. 
Resultatartiklarna är granskade och bedömda att vara av god vetenskaplig kvalitet. Alla 
resultatartiklarna är bedömda enligt poängprotokoll (Carlsson & Eiman, 2003) för kvantitativ 
metod. Bedömningsmallen innebär att en kvalitetsgradering görs där grad I innebär att studien 
har hög vetenskaplig kvalitet med 80 -100 % av bedömningsmallens poängsumma. Grad II 
innebär 70 – 79 % vetenskaplig kvalitet och grad III betyder mindre bra kvalitet. Fem av 
artiklarna bedömdes som grad I, tre av grad II samt en som var mindre bra. 
 
I instrumentet värderas bland annat metodvalet och repeterbarheten. Samtliga artiklar har 
metodbeskrivningar som gör att studien är repeterbar om än med något skiftande tydlighet. 
Även urvalet värderades och genomgående för samtliga var att antalet patienter som ingick i 
undersökningarna var för få för att uppnå någon statistisk säkerhet. Artiklarna har bra 
resultatbeskrivningar och frågeställningar som blir besvarade.   
 
Randomiserade kontrollerade studier (RCT – randomized controlled trial) anses ha bra 
evidens (Friberg, 2006). Effekten av en viss intervention mäts och jämförs med en 
kontrollgrupp. Deltagarna väljs ut slumpmässigt i en viss population. Fyra av de nio 
redovisade undersökningarna var genomförda på detta sätt (Gallagher et al. 2006,  LoVeccio 
et al.1997, Pace et al.1996, Thomas et al. 2002). Resultaten var presenterade på olika sätt, ett 
sätt (Gallagher et al. 2006) som ger läsaren bra förståelse var CONSORT-diagram 
(Consolidated Standards of Reporting Trials) som innehåller standardiserade metoder för att 
förbättra rapportkvaliten hos en RCT. Om studien skall granskas kan flödeschemat vara till 
hjälp att bättre värdera och förstå studiens validitet. (Figur 2). 
 
CONSORT-Diagram 

 
Figur 2. 
 
Enkätundersökningar var underlag för tre studier (Graber et al.1999, Tait et al.1999, Wolfe et 
al. 2000). De handlade om läkares inställning, riktlinjer på olika sjukhus, samt 
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patientupplevelser och fördröjningar till behandling. Två var telefonintervjuer (Lee et al. 
2000, Nissman, Kaplan 2003) vars mål var att få en ögonblicksbild över frågan om vilken 
inställning och praxis som gällde på den avdelning som ingick i studien. Resultaten från dessa 
var presenterade i löpande text och tabeller. Under vissa omständigheter kunde 
peritonitsymtom förändras, (Lee et al. 2000) om analgetika hade givits, någon närmare 
förklaring till detta tas inte upp i artikeln vilket gör det svårt att dra några slutsatser av det. 
En reflektion över dessa två, som kom fram till olika slutsatser, var att ju nyare studier ju mer 
övertygande resultat om opioiders positiva effekter vid odiagnostiserad buksmärta. 
 
Resultatet av VAS bedömningar (Pace & Burke, 1996) redovisades i stolpdiagram. VAS är en 
väl utprovad skala där patienten själv skattar sin egen smärtupplevelse på en skala ett till tio. 
Några andra sätt att värdera smärtan hos patienterna i undersökningarna presenterades inte. 
VAS är ett bra instrument men skall användas med försiktighet eftersom det kan bli 
missvisande om det används enskilt. Varje människa är unik (McGuire 1992) och i 
värderingen av smärtan skall det inkluderas en bedömning av samtliga dimensioner som 
beskrivits i bakgrunden, fysisk, sensorisk, affektiv, kognitiv, beteende, samt sociokulturell 
dimension. En metodredovisning enbart presenterad med VAS, skall läsas med en 
medvetenhet om att VAS–värdet endast inkluderar patientens sensoriska upplevelse och 
affektiva påverkan. 
 
En av bristerna efter sökningen var det begränsade antalet deltagare i studierna.  En annan var 
att samtliga undersökningar utom två (Canada, Storbritannien.) kom från USA. Detta inverkar 
dock inte på tillförlitligheten eftersom USA generellt sett är ledande då det gäller medicinsk 
forskning, bristen består i så fall i det relativt få inläggen där patientens omvårdnad var satt i 
fokus. Sjuksköterskerollen framträder sällan vilket sannolikt beror på att yrkesprofessionen 
ser annorlunda ut i USA. Det betyder inte så mycket för denna undersökningen eftersom 
resultatet är tillämpbart i Sveriges ambulanssjukvård genom användande av generella direktiv 
(SOSFS, 2000:1). 
 
Många diagnoser är möjliga (Pace & Burke, 1996) och spridningen är stor på sjukdomarna, 
från banala åkommor till livshotande tillstånd. För att göra en generalisering om 
opioidanalgetika döljer symtom eller inte borde patienter med liknande diagnoser indelas i 
grupper. Denna utgångspunkt skulle kräva ett stort antal patienter för att studien skulle bli 
genomförbar. 
 
Några prospektiva randomiserade studier från Sverige har inte framkommit vid 
databassökning eller manuell sökning i referenslistor. Orsak till detta är sannolikt att 
tillgängligheten på de nypublicerade forskningsresultaten är goda och anses generaliserbara.  
Samtliga artiklar i denna litteraturstudie utom två (Canada, Storbritannien.) kommer från 
Nordamerika och de referenser som Hansson refererar till i sin artikel i Läkartidningen 
(2004), är också amerikanska. Hansson är författare till läroböcker i kirurgi (Hansson & 
Wikström, 2005) och anses vara en svensk auktoritet på området. I sin artikel sammanfattar 
han att det inte i någon av de randomiserade undersökningar han studerat framkommit några 
negativa effekter på den diagnostiska säkerheten då analgetika administrerats till patienter 
med akut buksmärta, men!, läkare skall undersöka patienten före läkemedelsadministrering. 
Sannolikt finns inte den prehospitala världen med i hans kontext. 
 
Smärtlindring till patienter med akuta buksmärtor har historiskt alltid varit restriktiv på grund 
av det ansetts dölja viktiga kliniska tecken och försvåra diagnos. Denna behandlingsstrategi 
har bristfällig evidens och ny kunskap efter genomförda studier som granskats i föreliggande 
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litteraturstudie visar att analgetika kan ges till patienter med odiagnostiserad buksmärta utan 
att det försämrar säkerheten i diagnostiken.  
 
Endast två studier (Thomas et al.2002, Gallagher et al.2006) tar upp patientens lidande i sina 
resultat, fokus har istället varit diagnostiksäkerheten. Ansatsen har i samtliga artiklar varit 
kvantitativa så det har på inget sätt varit förvånande. Även om detta kan anses som en brist 
blir ändå slutsatsen att analgetika minskar smärtupplevelsen och därmed minskas lidandet. 
Snar förbättring är nödvändig så att resultaten av undersökningar kommer in i läroböckerna. 
 
Genom reviewartiklar (McHale & LoVeccio, 2001, Thomas, Silen, 2003,  Ranji, Goldman, 
Simel, Shojania, 2006) styrks resultatet att patienter med akut buksmärta kan smärtbehandlas, 
och blir därmed en motvikt till den självkritik som flera av författarna framförde. Kritiken 
bestod av att antalet deltagare i studierna var för få för att få statistisk säkerhet i resultaten. En 
författare (Lee et al.1998) menade att en stor undersökning med 1500 deltagare vore 
önskvärd. Översiktsartikel av McHale & LoVeccio (2001) baserar sin slutsats på fem stycken 
undersökningar (RCT). Det är säkert och humant att administrera opioider till akuta 
buksmärtor om inga kontraindikationer för läkemedlet finns.  
 
I en tidningsartikel i Annals of Emergency Medicine skriver Knopp & Dries (2006) att under 
den senaste 10-årsperioden har samtliga publicerade studier visat att tidig administrering av 
analgetika inte försämrar den diagnostiska säkerheten hos patienter med akuta buksmärtor.  
Lärdomen av detta är att det tar lång tid att förändra traditionella behandlingsriktlinjer. 
 
I British Journal of  Surgery  publicerades en artikel (Thomas & Silen 2003) om effekterna av 
analgetikabehandling vid odiagnostiserad buksmärta. Åtta randomiserade undersökningar 
granskades och samtliga visade att man inte fann några negativa effekter av given analgetika.  
I sammanfattningen av undersökningen står att litteraturen är svag när det gäller riktlinjer för 
behandling av patienter med akut buksmärta men studierna tyder på att det är säkert och att   
för patienten bästa skall analgetika ges. Vissa brister angående studiernas design framkom 
men på grund av det entydiga resultatet betraktades ändå konklusionen som säker. 
Konklusionen var att patienter med buksmärta av oklar genes kan ges smärtlindring utan att 
det inverkar på möjligheterna att noggrant följa sjukdomsförloppet. 
 
Det finns inget skäl till att fördröja behandling (Gallagher et al. 2006) som syftar till att 
minska smärtor/lidande. Att undanhålla analgetika är antingen oerfarenhet, okunnighet eller 
att ny kunskap ignoreras. Bristfällig analgetikabehandling hänvisas till starka traditioner och 
dålig medvetenhet om ny kunskap på området. I en del studier framgår det inte om viktiga 
kliniska symtom maskeras, men i den efterföljande litteraturgenomgången belyser författarna 
att vid fyra av fem studier med opioid/placebo-försök döljer inte analgetika symtom. Trots att 
resultaten från de senaste studierna visar att det är säkert att administrera analgetika till 
patienter med akut buksmärta, undanhålls fortfarande detta till denna patientkategori.  
 
Sir Zachary Cope skrev 1921 (Gallagher et al.) en avhandling om akuta buksmärtor. I den står 
det att vid odiagnostiserad buksmärta skall analgetika undvikas på grund av att det försvårar 
diagnostik. Nästan samtliga funna artiklar har med Sir Zachary Cope i sina referenser och 
beskriver i inledningen vilken betydelse denne mans lära har haft. Denna behandlingsstrategi 
(Thomas, SH., Silen W., 2003) har sedan varit den dominerande tills för cirka 20 år sedan då 
de första rapporterna om förändringar i handläggningen av patienter med akut buksmärta 
kom. I 1979 års upplaga av Dr. Zacary Cope´s klassiska lärobok, (Nissman et al.) Early 
Diagnosis of the Acute Abdomen, varnas det; ”If morphine be given , it is possible for a 
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patient to die happy in the belief that he is on the road to recovery, and in some cases the 
medical attendant may for a time be induced  to share the elusive hope”. (s.292).  Denna 
mening har uppenbarligen varit en ledstjärna och varit svår att ändra på. Över tid visar 
resultaten en klar förändring i uppfattningen om hur patienter med akut buksmärta skall 
bemötas och smärtlindras. Ju senare undersökningar desto bestämdare uppfattning, den senast 
publicerade (Gallagher et al. 2006) hade i sin slutsats kommit fram till att säkerheten i 
diagnostik till och med ökar vid opioidanvändning. 
 
Med stöd av resultaten skapas större möjligheter för sjuksköterskan att följa de etiska 
principer som ICN (International Counsil of  Nurses) föreskriver, både när det gäller att vara 
aktiv utvecklare av evidensbaserad kunskap och att minska lidande för patienter med akuta 
buksmärtor. Genom analys av artiklar blev frågeställningarna belysta, ny kunskap ger 
sjuksköterskan i ambulans bättre förutsättningar att ge patienten tidig smärtlindring samt följa 
författningar (SOSFS, 1993:17, SOSFS 1997:18) som ingår i hennes yrkesroll. Detta innebär 
för patienten bättre omvårdnad, och för ambulanssjuksköterskan, att smärtlindring till 
patienter med odiagnostiserad buksmärta blir mer en skyldighet än en möjlighet. 
 
Konklusion 
Akut buksmärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker på akutmottagningar. 
Tidigare praxis har starka traditioner och auktoritära läkare har präglat handläggningen av 
akuta buksmärtor. Evidensbaserade strategier har lyst med sin frånvaro. Läroböckerna 
beskriver inte någon standardiserad handläggning av akuta buksmärtor. Det har heller inte 
varit syftet med föreliggande litteraturstudie, syftet har varit att beskriva betydelsen av 
analgetikabehandlingen vid akut buksmärta. Inte i någon av de randomiserade 
undersökningarna som presenterats i resultatet har det framkommit några negativa effekter på 
den diagnostiska säkerheten. Den tveksamhet till metoderna som lyfts fram i vissa studier 
påverkar inte konklusionen. Patienter med akut buksmärta av oklar genes skall ha 
smärtlindring. Det betyder inte att samtliga skall ha opioider utan varje patient är unik och det 
krävs en väl genomförd smärtbedömning innan behandling sätts in. 
 
Implikation 
Implementering av forskningsresultat i den kliniska verksamheten har visat sig vara en 
långvarig process. Ny kunskap etableras till praxis snarare genom evolution än revolution! 
En granskning av sjukvårdsorganisationernas följsamhet till ny evidensbaserad kunskap vore 
önskvärd. 
 
Morbiditet och mortalitet är inte belyst i de granskade artiklarna, hypotesen att morbiditeten 
skulle minska vid opioidbehandling är ett intressant föremål för nya undersökningar.  
  
Genom analys av artiklar blev frågeställningarna belysta, ny kunskap ger 
ambulanssjuksköterskan bättre förutsättningar att följa de författningar som är knutna till 
legitimationen. Genom litteraturstudien skapas också bättre möjligheter till vara en aktiv 
utvecklare av evidensbaserad kunskap, det blir även möjligt att upprätthålla ett etiskt 
förhållningssätt som innebär att onödigt lidande skall minimeras. 
 
För ambulanssjukvården krävs det en attitydförändring till vårdvetenskapligt 
utvecklingsarbete, omvårdnadsprocessen behöver synliggöras och vissa riktlinjer är i behov 
av revidering.  
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