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1 Innan du börjar
• Be patienten tömma blåsan
• Fråga var det gör ont
• Värm dina händer

2 Lyssna
• Auskultation ger viktig 
information om tarmrörel-
serna, peristaltiken. Den 
hörs ständigt när gas och 
vätska förs fram genom 
tarmen. Lyssna med 
stetoskopet 10–15 sekunder. 
Om det är svårt att höra kan 
du behöva lyssna upp till sju 
minuter.
• Total tystnad är tecken på 
ileus eller peritonit.
• Lyssna efter kärlbrus om 
patienten är leversjuk eller 
har högt blodtryck.

Inre organ
• Levern känns under 
patientens högra rev-
bensbåge. 
• En normal mjälte kan 
man inte palpera, men vid 
vissa sjukdomar blir den 
förstorad och går att 
känna under vänstra 
revbensbågen.
• Njurarna är svåra att 
känna och det krävs djup 
palpation med båda 
händerna.

3 Känn
• Palpera alla nio kvadranterna.
• Börja lätt och i den del av 
buken där det inte gör ont.
• Känn med hela handflatan 
mot bukväggen.
• Se på patientens ansikte om 
palpationen gör ont.
• Palpera först buken lätt till 
1–2 cm djup. Om det inte 
utlöser smärta, palpera då till 
4–6 cm djup.

Symtom
• Ömhet kan vara ytlig, djup eller märkas som släppömhet.
• Släppömhet känns när det ökade trycket släpper.
• Défense är en viljestyrd muskelspänning som skyddar mot smärta.
• Brädhård buk med kraftigt spända bukmuskler på grund av reflektorisk, 
icke viljestyrd muskelspänning. Förekommer vid generaliserad peritonit.

De nio kvadranterna
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Så lyssnar och 
känner du på buken
För att underlätta undersökningen bör patienten vara så 
avslappnad som möjligt. Låt patienten ligga på rygg, med 
huvudet på kudden, armarna vilsamt längs sidorna och knäna 
lätt böjda för att bukmusklerna ska slappna av.

KORT OM: BUKSMÄRTA


