
POU fall Akut buk 

 

 32-årig kvinna. Tidigare frisk, aldrig opererad. Inkommer med två dygns anamnes på 

smärtor i buken, initialt belägna över naveln och nu nedom naveln. Smärtorna 

konstant molande. Har varit illamående och kräkts vid ett tillfälle under gårdagen. 

Berättar att hon tagit Ipren med viss effekt. Känt sig varm men inte tagit tempen 

hemma. Avföring ua. Gjort lite ont när hon kissar. 

 

Status: Buken mjuk i övre delen, kraftigt palpationsöm över symfysen samt höger 

fossa. Viss defanse och direkt släppöm i både höger och vänster fossa. Ingen 

dunkömhet över njurloger/arcii. Normalfärgad faeces på handsken. 

 

Lab: U-stick visar 2+ för erytrocyter, fö ua. CRP 90, Lpk 13. temp 38,2 

 

 54 årig kvinna med buksmärortor, inkommer med ambulans. Hon har haft ont i fem 

dagar och tagit olika smärtlindrade medel inklusive ASA och NSAID. Har inte velat 

söka läkare tidigare men nu akut blev smärtorna akut värre och anhörig ringde 

ambulans. 

I status är hon svårkontaktbar, stönar och är kall perifert med blåmarmorering upp till 

naveln och även armarna är missfärgade. Takypnoisk och takykard med frekvens på 

120 i puls. Blodtryck systoliskt 50. Buken palperas ua, ingen pulserade resistens. 

 

Arbetsdiagnos? Diff diagnoser? 

Åtgärder och ordinationer på akuten? 

 

 En man på 77 år med tidigare sjukdomar i form av stroke x2, sequele i form av lätt 

nedsatt rörlighet vä, hypertoni, tabl beh diabetes och är även appendektomerad i 

barndomen. 

Inkommer med 1 dygns anamnes på hastigt isättande buksmärta som inte släppt trots 

alvedon. Haft avföring med normal färg och konsistens. Illamående, men ej kräkts. 

Söker nu då smärtan sakta förvärrats. Orolig för förstoppning. 

I status: 

AT: RLS 1. Temp 37,8. Smärtpåverkad vid rörelse. 

Cor: RR inga blås- eller bi-ljud 

Pulm: Normofrekvent, ves. andningsljud utan rassel eller rhonki 

Buk: Adipös. Tarmljud föreligger. Kraftigt ömmande under höger arcus i epigastriet 

och ner mot höger fossa. Dock mjuk, ingen peritonit. Perkussion u.a. 

 

Prover: Hb 150, Lpk 20,7, tpk 354, crp 48 

 

Preliminär diagnos? 

Åtgärd? 

Kompletterande prover? 

Radiologi?` 

 

 

Pat. lades in. Prover nästa dag visade crp 180, lpk 24,3 , billi 22, ASAT 0,6 ALAT 

0,75, ALP1,4 

 



Ultraljud visar stor uppspänd gallblåsa med ödem i väggen och flera konkrement, 

misstanke om ett inkilat konkrement i gallblåsre halsen men normalvida extra och 

intrahepatiska gallvägar. 

 

Diagnos? 

Behandling? Alternativ? 

 

 

 58-årig man, tidigare öppet cholecystektomerad. Hypertoni, hyperlipidemi. Känd 

divertikulos och vid några tillfällen fått antibiotika för divertikulit. Senast gjort en CT-

colon för 5 år sedan. Inkommer nu med tre dagars anamnes på diffus buksmärta i hela 

buken, varit något illamående men ej kräkts. Smärtorna tilltagit och nu outhärdliga. 

Ingen aptit. 

 

Status: Ligger med uppdragna ben på britsen. Ömmar i hela buken vid lätt palpation, 

peritonitretning i nedre delen av buken. Ingen klar dunkömhet över njurlogerna, 

svårbedömt med höger arcus men vänster arcus ua. Pr: hård avföring i ampullen, 

normalfärgad. 

 

Lab: U-sticka blank. CRP 187, LPK 16, temp 37,8. 

 

 65 årig man med hypertoni och ett njurstens anfall för några år sedan, fö frisk 

inkommer till akuten på kvällen och berättar at than insjuknat kvällen fore med 

knipsmärtor i övre delen av buken. Ilam och kräkts. I dag på morgonen har smärtorna 

flyttat sig till nedre delen av buken och blivit mer konstanta. Svårt att kissa pga 

smärtan. Normal avföring. 

I status noteras en smärtpåverkad pat med temp 38°C. Hjärta och Lungor ausk ua. BT 

ua. Buken palperas öm över hela men mest nedtill och till Hö. Något sparsamma 

tarmljud och i vänster ljumske palperas ett icke reponibelt bråck som är ömt dessutom. 

 

I Lab noteras LPK på 16,3 CRP 57, Hb 162. Kreat 94. Leverstatus ua. 

 

Arbetsdiagnos/er? Diff diagnoser? 

Vad göra på akuten? Vad göra sedan? Utredningar? Behandling av resp 

arbets/diagnos/er? 

 

 34-årig tidigare frisk man som inkommer med buksmärta, illamående, sura 

uppstötningar och yrsel. Har senaste veckan epigastriella buksmärtor. Provat receptfritt 

Omeprazol med viss effekt. Ett par timmar före inkomst till akuten debut med kraftiga 

smärtor i övre delen av buken, rapningar samt halsbränna. 

I status 

AT: Kraftigt smärtpåverkad.  

Temp: 37,1 °C 

Hjärta: Regelbunden rytm, frekvens runt 90. 

Lungor: ua. 

Blodtryck 155/95. 

Buk: Palp ömhet i övre delen av buken. Muskelförsvar. PR: ua. 

Lab ua.  

 

Differentialdiagnoser? Åtgärder på akutmottagningen? Plan närmsta dygnet? 


