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Sammanfattning 

 

Syftet var att studera begreppet akut i avsikt att identifiera dess karaktäristika, 

förutsättningar och konsekvenser inom ambulanssjukvården. Intresset väcktes då 

begreppet används i flera olika sammanhang och är individuellt upplevt, vilket kan 

missuppfattas i kontakten med patient och annan vårdpersonal. Metoden utgjordes av en 

begreppsanalys och datamaterialet av vetenskapliga artiklar, tidskrifter, läroböcker, 

uppslagsverk med mera som har med begreppet att göra. I en begreppsanalys förtydligas 

begreppet genom att man synliggör dess karaktäristika. Genom tydliggöring av 

begreppets karaktäristika blir det tydligt vad begreppet innebär och vad det inte innebär. 

Att klargöra ord som ibland används i många sammanhang eller att det är ett vagt begrepp 

är vanligt inom vårdvetenskapen och kan behöva förtydligas enligt Walker och Avant 

(2011), för att få fram betydelsen och förhoppningsvis få fram en gemensam innebörd för 

begreppet. I den lexikala genomgången har lexikon och ordböcker använts. Sammantaget 

kan man säga att det gemensamma för svenskans och engelskans innebörd av begreppet 

är främst skarp. Under den litterära analysen har flera utmärkande karaktäristika av 

begreppet identifierats, detta genom tolkning av de utvalda vetenskapliga artiklarna. I 

sammanfattningen av begreppet ’akut’ framkommer att det kan beskrivas som en 

subjektiv upplevelse relaterat till en sjukdom eller tillstånd hos den hjälpsökande 

personen.  

 

 

 

Nyckelord: critical, severe, acute, ambulance, prehospital, emergency, care och 

paramedic 
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INLEDNING 

”Gemensamt för patienter som söker ambulanssjukvård är att patienten själv, eller någon 

i dennes närhet, upplever eller ser ett akut hjälp- eller vårdbehov”. (Suserud & Lundberg, 

2016)  

Vi som har skrivit det här arbetet har arbetat inom ambulanssjukvården i Göteborg i fyra 

år och möter många patienter och anhöriga som söker ambulans för olika besvär som alla 

upplever är akuta. Utifrån detta har vi funderat på begreppet ’akut’ och dess innebörd 

inom ambulanssjukvården. Vi upplever att begreppet ’akut’ ofta används utan tydlig 

definition och någon internationell eller nationell enhetlig förståelse av begreppet går ej att 

finna i nuläget. 

’Akut’ är något som hörs i många olika sammanhang, då det är ett begrepp som finns runt 

omkring oss dagligen i olika sorters situationer, i diskussioner, och nyhetssändningar med 

mera. Inom ambulanssjukvården är det viktigt att lyfta fram att olika personer har en egen 

upplevelse av vad som är akut, vilket vi anser är viktigt i vår yrkesroll, i ambitionen att 

se varje patient som en unik individ. Vi anser att det är viktigt att ta fram innebörden av 

begreppet inom ambulanssjukvården, samt i vilka sammanhang det används i, både i och 

utanför vårdkontexten för att försöka uppnå en förståelse gentemot patienter och anhöriga 

med tanke på den individuella upplevelsen. Akutsjukvården i Sverige, har på de flesta 

orter ett mycket högt antal patienter. Antalet patienter ökar dessutom varje år. De flesta 

patienter som söker akutsjukvård har en medicinsk angelägenhetsgrad som är låg, vilket 

innebär att väntetiderna innan patienten får vård ökar (Socialstyrelsen, 2015). 

Genom åren har begreppet ’akut’ förändrats på många olika sätt. Går man tillbaka ett 

antal år så fanns inte exempelvis Internet, Google och läkarlexikon. Befolkningen sökte 

inte vård förrän det verkligen var ”nödvändigt” i deras ögon. Vår upplevelse är att man 

vid en känsla av smärta eller obehag väntade lite längre förr innan ambulans tillkallades, 

för att se om det möjligtvis blir en förbättring i tillståndet. Detta kan möjligtvis ha att göra 

med samhället idag, att folk vill ha svar mer direkt än tidigare man vill inte vänta. Idag 

märker vi att många patienter vi möter redan har sökt information genom exempelvis 

internet, om vad det är som är deras problem eller sjukdomar och att patienterna, utifrån 

vad de har läst, bedömer att det är ett akut tillstånd.  

Begreppet i sig upplevs som att det har förändrats genom åren och vad befolkningen 

upplever som akut och inte kan vänta till nästa dag, vilket Socialstyrelsen (2008) har 

beskrivit ur ett patientperspektiv. Detta i sin tur innebär att patienter har rätt att söka akut 

sjukvård om de bedömer att de själva är akut sjuka och inte kan vänta till nästa dag för 

att ta sig till sin vårdcentral. Även om någon har problem med sociala forum på internet 

kan ambulans tillkallas då vissa får kraftig ångest av detta, eller fått antibiotika och att de 

inte mår bra dagen efter att de påbörjat kuren. 

Att klargöra begreppet ’akut’ och dess innebörd inom ambulanssjukvården kan medföra 

en medvetenhet hos sjukvårdspersonal och befolkningen i allmänhet, om hur vi använder 

begreppet och påverkas av detta. 
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BAKGRUND 

Som grund för examensarbetet har vi centrala begrepp som kommer att beskrivas under 

rubrikerna; ambulanssjukvård, ambulanssjuksköterskans, patientens samt anhörigas 

perspektiv. Även författningar samt de prehospitala behandlingsriktlinjer behandlas. Ett 

vårdteoretiskt perspektiv har också valts.  

Ambulanssjukvård  

Historik 

Redan under Napoleons Bonapartes storhetstid på 1700-talet börjar ambulanssjukvården 

påträffas, då i former av specialtrupper bestående av vagnar som drogs av hästar och var 

utrustade med bårar och lättare förbandsmaterial. Det var chefskirurgen Larrey som såg 

till att man kunde ta om hand om skadade redan på slagfältet och därefter transportera 

dessa till fältsjukhusen (Corbett Bell, 2012). Tyvärr hade Napoleon inställningen att de 

som var lindrigast skadade skulle tas omhand för att komma ut i strid igen, så de mest 

skadade fick ligga kvar på skadeplatsen och troligen avled många där. 

 

Kompetensen inom ambulanssjukvården har därefter förändrats mycket genom åren. 

Under 1880-talet fanns det i London ”civila ambulanser” som inte hade något bra rykte, 

då kusken gärna stannade till för att (ensam eller med anhöriga) ta ett glas på någon pub. 

Dessa ”ambulanser” framfördes främst av brandmän eller militärer. Även Stockholm 

hade före sekelskiftet några hästambulanser som främst var reserverade för höggradigt 

smittsamma åkommor samt dödliga åkommor. År 1910 inköptes den första motordrivna 

ambulansen, men som tidigare var den mest ett transportsätt för sjuka människor och var 

stor nog för att kunna ha en liggandes patient i transportutrymmet. Vem som helst som 

hade körkort kunde, under större delen av 1900-talet, införskaffa en ambulans och erbjuda 

sina tjänster då det inte krävdes någon särskild sjukvårdskompetens (Gårdelöv, 2016, ss. 

40-47).  

Det var inte förrän 1962 som ambulansernas utseende fick en svensk nationell standard, 

vilket innebar krav på större vårdutrymme, mer specificerad sjukvårdsutrustning som 

exempelvis förlossningsmaterial, förbandsmaterial, syrgas, utrustning för 

ventilationsstöd samt första hjälpen (Suserud, 1998).  

 

Efter detta har utvecklingen gått framåt, främst från 1980-talet, fram till dagens 

ambulanser med hög kompetens och effektivitet med exempelvis läkemedelshantering till 

ambulanssjuksköterskor till exempelvis OLA/intensivvårdsambulanser samt helikoptrar. 

På 1990-talet infördes den prehospitala akutsjukvården som syftar till att bedriva akutvård 

innan ankomst till sjukhus (Suserud & Lundberg, 2016).  

Dagens ambulanssjukvård 

Utvecklingen av ambulanssjukvården har gått från att ha varit en transportverksamhet, 

till att idag vara akutsjukvård med hög kunskap, utbildning samt kvalitet. Idag kan man 

säga att vården i ambulansen är akutsjukhusets förlängda arm och patienter erbjuds en 

avancerad vård snabbt (Ahl & Nyström, 2011). Dagens ambulanssjukvård består idag 

även av exempelvis intensivvårdsambulanser samt helikoptrar. Detta är möjligt i och med 
den höga kompetens samt delegering av många olika läkemedel som blev möjligt när det 

infördes krav på sjuksköterskor i ambulansen (Suserud & Lundberg, 2016).  



 3 

Befolkningen, åldern av befolkningen, den medicinska utvecklingens snabba framfart, 

samt politiska beslut har påverkat ambulanssjukvårdens utveckling (Suserud & Lundberg, 

2016). Vidare beskrivs att det ställs höga krav på ambulanssjukvården i takt med 

utvecklingen inom sjukvården har höjts, vilket i sin tur ställer högre krav på kompetens-

, kvalitets- och utvecklingsarbete inom ambulanssjukvården för att tillgodose samhällets 

förväntningar och krav. Med andra ord krävs det mer av ambulanssjukvårdens kompetens 

nu och även framöver, då utvecklingen med mer avancerad vård och kunskap, vilket gör 

att patienterna blir mer medvetna om vad som behövs och vad som krävs än tidigare 

(Gellerstedt, et al., 2016). I och med den ökade medellivslängden i västvärlden ökar även 

de svåra sjukdomarna i antal, vilket kan yttra sig i ett både fysiskt och psykiskt lidande. 

Detta skapar ett krav på kunskap på ambulanssjukvårdens personal och att fler utan riktigt 

akut orsak söker sig till ambulanssjukvården (Nyström & Herlitz, 2016).  

Larmstatistik 

Suserud och Lundberg (2016) beskriver hur larm- och prioriteringsfördelningen har 

förändrats under åren 2009-2014. Det går att se en markant ökning av prioritet 1 och 2, 

samt minskning av prioritet 3. Prioritet 1 innebär akuta livshotande olycksfall eller 

symtom. Prioritet 2 är tillstånd som är akuta men ej bedöms som livshotande. Prioritet 3 

är uppdrag där patienten bedöms behöva övervakning eller har ett vårdbehov under 

transporten, dock bedöms inte en rimlig väntetid påverka patientens tillstånd 

(Socialstyrelsen, 2009). Vidare beskrivs det att ambulansernas responstid har ökat med 4 

minuter vid hjärtstopp, vilket väcker frågan om den svenska ambulansens resurser, då det 

vid hjärtstopp har betydelse för patienters överlevnad. Enligt Gellerstedt, et al., (2016) 

beror detta på att vi har en befolkning som både ökar i mängd samt blir äldre. Även att 

människor är mer upplysta, samt svårighet att få tid hos primärvården bidrar till en ökning 

av samtalen till 112, relaterat till alla åldersgrupper. 

 

För att förtydliga prioriteringsgraderna ytterligare, beskriver Stålhandske och Engerström 

(2016) att det finns mål för startintervallet. Startintervall är den tid från ett  larm når 

ambulansenheten till dess att ambulansen kör mot patientens adress. Ett larm som får 

prioritetsgraden 1 har 90 sekunder som mål för startintervallet. Ambulanslarm som 

bedöms vara prioritet 2 där är målet 90-180 sekunder, och vid prioritet 3 uppdrag är målet 

180 sekunder.Vidare beskrivs att om det inkommer många samtal till SOS uppstår hög 

belastning på ambulanserna, vilket kan resultera i en kösituation. Vid dessa tillfällen kan 

det uppstå väntetid för prioritet 2 samt prioritet 3 ambulansuppdrag, prioritet 1 uppdragen 

måste gå före då dessa bedöms ha livshotande symtom och hotade vitala funktioner. 

Riktlinjer, lagar mm  

På ett övergripande plan styrs ambulanssjukvården av hälso- och sjukvårdslagen (HSL 

2017:30). Enligt socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) sägs det att god vård bör leva upp till 

målsättningarna att vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, 

effektiv, jämlik samt ges i rimlig tid. Socialstyrelsen säger att den tid det tar för en 

ambulans att komma till patienten ska vara rimlig, dock saknas tydliga riktlinjer för hur 

snabbt en ambulans ska vara på plats. Det är landstingens ansvar att bedöma detta 

(Axelsson, et al., 2011). 
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Den medicinska vården 

Vid ankomst till en patient görs en triagering enligt RETTS (Rapid Emergency Triage 

and Treatment system) genom att ta vitalparametrar (blodtryck, puls, saturation, 

andningsfrekvens, temp, blodsocker samt medvetandegrad). Även en anamnes från 

patienten tas för att kunna skapa sig en uppfattning om vad patienten söker för, samt få 

en ordentlig sjukhistoria om nuvarande problem samt tidigare sjukdomar (Nyström & 

Herlitz, 2016, ss. 11-19). Utifrån kontroller och patientens berättelse kan man börja 

prioritera enligt RETTS. Prioritet ett (röd) är akut livshotande tillstånd för patienten, 

prioritet två (orange) är akut men inte livshotande. Dessa två prioriteter ska in till sjukhus 

för vidare åtgärder/vård akut. Prioritet tre och fyra (gul och grön) är ej livshotande 

sjukdom och skulle kunna ta sig till vård-/jourcentral själva. (Norberg, et al., 2015). 

Vidare beskrivs vikten av att använda sig av den kliniska blicken, en patient kan ha gröna 

vitalparametrar men ändå vara i ett behov av akutsjukvård.  

 

Widegren och Jourak (2011) beskriver RETTS (tidigare benämnt, Medical Emergency 

Triage and Treatment System), som tillförlitligt för att bedöma patienter som är svårt 

skadade eller sjuka och att de som blivit bedömda som röda eller orangea ofta blir inlagda 

på sjukhus. Vidare beskriver de att det är ett känsligt instrument både hospitalt och 

prehospitalt, samtidigt som upp till 50% av patienterna blir nedprioriterade efter en första 

insats/behandling samt blivit övervakade. I kategorin som ofta blir nedprioriterade är ofta 

förgiftningar/överdoser av olika slag en majoritet efter en första behandling. Som 

sammanfattning beskrivs RETTS som ett bra arbetsredskap för att ta reda på vilka som 

verkligen behöver akut sjukvård. 

Bedömning vid akuta tillstånd inom ambulanssjukvården 

En studie gjord av Blanchard och kollegor (2012), visar att dödligheten ökar kraftigt de 

första 0-8 minuterna efter en akut allvarlig händelse för att därefter stanna av. I och med 

detta menas det inte att det inte är av högsta värde att komma snabbt till plats i en akut 

situation. Det man vill belysa i är att det ofta sker en övertriagering, det vill säga att 

patienter bedöms vara mer sjuka än de är, som exempel tar man bröstsmärta som står för 

ungefär 10% av alla akuta samtal till larmcentralen. De senaste åren har man sett en 

ökning av antalet samtal angående akut bröstsmärta, samtidigt som fallen av akut 

hjärtinfarkt har minskat bland dessa ärenden. 

 

Studier har också gjorts på hur antalet akuta larmkörningar kan minskas. Detta är en 

utmaning då det handlar om individens egna upplevelse av akut sjukdom. Därtill ställs 

det krav på personalen och om deras bedömning av en persons upplevelse av akut 

sjukdom, är allvarlig eller kan vänta en stund innan ambulans anländer. Genom 

databaserade frågor till patienten försöks det göra så exakta bedömningar som möjligt. 

Man kan även se att larmcentralsoperatörer med lägre medicinsk utbildning prioriterar 

den högsta larmnivån mot när sjuksköterskor svarar på det akuta samtalet (Gellerstedt, et 

al., 2016). En dansk studie som gjorts under två år påvisar att bedömningen inte är så lätt 

att utföra då så många som 19% av drygt 200 000 samtal klassificerades som 

oklara/osäkra problem eller uppgifter från patienten (Palsgaard Møller, et al., 2015). 
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Bremer (2016) beskriver hur försök gjorts för att underlätta bedömningar vid 

oklara/osäkra uppgifter genom att använda sig av bedömningsbilar, som är bemannade 

med en sjuksköterska och utrustade som en ambulans utan bår, som kan åka till patienter 

där operatören kan höra att det inte är något livshotande problem under samtalet men att 

patienten ände behöver bedömas på plats. Vid behov tillkallar bedömningssköterskan en 

ambulans eller hjälper patienten med transport till sjukhus, ger egenvårdsråd eller 

hänvisar till vårdcentral. Även IVPA (I Väntan På Ambulans) och First-responder enheter 

beskrivs av Bremer , som kan utlarmas vid akuta/livshotande tillstånd och påbörja 

sjukvårdsinsatser tills en ambulans kommer till platsen. 

 

En annan viktig bedömning är hur allvarlig en akut blödning kan vara. Ambulanspersonal 

kan ta hjälp av TICCS (Trauma Included Coagulopathy Clinical Score) som är ett 

bedömningsschema där man vid trauma kan få fram vilka patienter som är allvarligast 

skadade efter ett akut trauma. Vid ett trauma är tiden från skadan tills patienten får 

avancerad akut sjukvård avgörande om patientens liv ska gå att rädda, det är därför av 

största vikt med korrekta bedömningar och rapport till mottagande sjukhus så de är 

beredda på den akuta situationen och patientens tillstånd (Tonglet, et al., 2014). 

Ambulanssjuksköterskans perspektiv  

När ambulanssjuksköterskan kommer till en patient efter det att någon har ringt till SOS 

112, är ambulansbesättningen de första som träffar patienten i den akuta vårdkedjan. 

Mötet äger många gånger rum i patientens hem eller på offentlig plats (Suserud & 

Lundberg, 2016). För att skapa ett optimalt vårdrum är det viktigt att kunna ge patienten 

en känsla av trygghet och värna om patientens integritet, trygghet är starkt förknippat med 

tro och kan beskrivas som en persons medvetenhet om hur någonting är (Eriksson, 2012). 

När situationen är livshotande kan det vara svårt att uppnå optimal trygghet och integritet, 

exempelvis där ett snabbt ingripande måste ske för att rädda liv och det är en 

ambulansenhet på plats. Dessa möten kan även innebära att ambulanssjuksköterskan och 

hens bedömning blir ifrågasatt av anhöriga eller andra personer som befinner sig i 

närheten (Wireklint-Sundström, 2005). Att vårda innebär att dela och delandet gör att 

personer känner sig delaktiga, att den situation och helhet som har uppstått är något som 

de är en del av. Det kan genomföras med enkla medel som att ambulanssjuksköterskan 

ser på de inblandade eller en beröring, för att de ska känna tro och delaktighet (Eriksson, 

2012). I en situation där något har hänt i en offentlig miljö är det av vikt att skapa ett 

vårdrum där samtliga inblandade känner sig trygga, oavsett om det är utomhus, inne i 

ambulansen eller hemma hos patienten (Bremer & Wireklint Sundström, 2014). 

 

Som ambulanssjuksköterska innebär det att man arbetar utanför sjukhuset och den 

kompetensen, samt utrustning som finns där. Beslut tas som i normalfallet på en 

vårdinrättning fattas av läkare, detta kan innebära både att man får ett stärkt 

självförtroende men även att man inte vågar tro på sig själv i dessa situationer och det 

skapas en beslutskonflikt (Sandman & Bremer, 2016).  Både patient och sjuksköterska 

befinner sig i en utsatt situation vid dessa prehospitala möten, som även sker i offentlig 
miljö där mycket folk vistas och olika kulturella samt sociala miljöer, några gånger även 

hotfulla miljöer. Det är av stor vikt att tänka på sin säkerhet inför vårdmötet, grunderna 

inför mötet är att vara trygg i sig själv, även ett högt säkerhetstänk och att man inte blir 

provocerad av personer som befinner sig i vårdrummet (Bremer & Wireklint Sundström, 

2014).  
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När man är på väg mot uppdraget ska ambulanssjuksköterskan försöka få så mycket 

information som möjligt av exempelvis SOS men även via polis och räddningstjänst för 

att efterfråga mer information exempelvis om det finns någon hotbild. I en ambulans 

arbetar alltid två personer i ett team och det är viktigt att diskutera med varandra på väg 

mot uppdraget så att en gemensam syn byggs upp för att vara beredda på det oförberedda 

(Dankel, 2016). Det finns bland annat två sätt att tänka som kan förekomma när 

ambulanspersonalen är på väg till en patient. System 1 innebär att man har ett automatiskt 

tänkande som är grundat på tidigare erfarenheter. Det är när vi arbetar i detta system som 

de flesta fel uppstår, vi har redan bestämt vad som är fel med patienten och har svårt att 

komma ur detta spår. System 2 däremot är tidskrävande då detta spår är analytiskt och 

ställer stora krav på arbetsminnet. Här är kommunikation i det mellanmänskliga mötet av 

största vikt. Att lyssna och få en förståelse för hur patienten upplever sina symtom, det är 

av största vikt att patienten får berätta hur den känner sig. Även att lyssna till närstående 

är viktigt, det är denna dialog tillsammans med den objektiva bedömningen med 

vitalparametrar samt hjälpen från behandlingsriktlinjerna som utgör helheten i 

bedömningen av patientens behov. Lidandet som upplevs hos patienten kan minskas 

genom att hen känner sig delaktig i vården genom denna kommunikation (Andersson 

Hagiwara & Wireklint Sundström, 2016). 

Patienters perspektiv 

Det är inte alltid en patient vet vart hen ska vända sig i sin situation och då ringer de efter 

en ambulans. Enligt en del patienter är det en snabbare väg till att få träffa en läkare på 

akutmottagningen om patienten inkommer med ambulans. Det finns även människor som 

ej har någon att kontakta när de plötsligt upplever en sjukdomskänsla (Ahl, et al., 2006). 

 

Det kan upplevas frustrerande för patienter att när ambulansen anländer och 

ambulanspersonalen genomför en grundlig undersökning, då en del upplever att de ska 

köra mot sjukhuset direkt. En annan aspekt är att även om patienterna inte upplever 

tillståndet som så akut att de inte skulle kunnat ta sig till sjukhus på egen hand, upplever 

en del patienter det som besvärligt att köra in i egen bil eller att någon annan ska behöva 

köra dem (Ahl, et al., 2006). 

 

När en person väl bestämt sig för att ringa efter en ambulans och ambulanspersonalen 

kommer fram till patienten är det av största vikt att vi vet och förstår innebörden att vi går 

in i en annan persons hem och respekterar detta (Holmberg, et al., 2016). 

Patienten bedöms efter vilken prioritet de ska få och vilken inrättning som kan vara den 

bästa för patienten i nuvarande situation. Patienten kan dock känna att de är i behov av 

sjukhusvård då de ej känt sig hörda/förstådda på sin vårdcentral. I detta fall kan patienten 

få åka sjuktransport in till sjukhus, alternativt att de uppsöker vård-/jourcentral själva. 

(Norberg, et al., 2015). Bara att ha blivit undersökta och blivit lyssnade på har en lugnande 

effekt på många patienter. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur viktigt själva 

samtalet är med patienten och att det är lätt som ambulanspersonal att ”ta över” och inte 

lyssna ordentligt på patienten i en riktigt akut situation.  
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Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg, (2014) skriver om att när 

ambulanspersonalen kommer inger det en känsla av lugn och patienten kan lämna över 

ansvaret för sin situation och sitt sjukdomstillstånd då de känner en tillit till 

ambulanspersonalens kompetens. Redan när de hör ljudet av att ambulansen är i närheten 

börjar de känna en viss avslappning att hjälpen är nära. Därför är det av stor vikt att ett 

vårdrum skapas där patienten kan känna sig trygg, varm, omhändertagen och lyssnad på 

(Bremer & Wireklint Sundström, 2014).  

 

Känslan av att bli tilltalad direkt till som en människa beskrivs också som viktigt, och 

känslan av att bli sedd som en hel person och att språket inte är ett ”sjukhusspråk” utan 

ett enkelt språk som alla kan förstå. Att få bestämma själv i situationer då patienters hälsa 

inte kan förvärras av egna beslut är viktigt för välbefinnandet. Att involvera en patient 

beskrivs som respektingivande och att man är flexibel för patientens önskan (Holmberg, 

et al., 2014).  

 

Viktigt i mötet med patienten är även att visa sig professionell men samtidigt att man som 

ambulanspersonal har en ”mänsklig” sida och att kunna bjuda lite på sig själv. Genom 

humor kan en patient känna sig mer avslappnad och släppa tanken på att det är något 

allvarligt. Det finns dock de patienter som inte känner sig väl behandlade, utan kan känna 

sig behandlade hårdhänt och då få en känsla av osäkerhet och rädsla. Även en känsla av 

att inte vara respekterad som person. Det är en positiv känsla för patienten i mötet med 

ambulanspersonal, samtidigt som det är ett kort möte och när patienten överlämnas på 

akutmottagningen kan åter igen en känsla av ensamhet och övergivenhet uppstå 

(Holmberg, et al., 2014).  

Anhörigas perspektiv 

Vårdandet i ambulanssjukvården handlar ofta om att möta anhöriga till patienter. Att vara 

anhörig och kanske anhörigvårdare innebär att man kanske inte ser tecknen på en allvarlig 

sjukdom eller till och med hjärtstopp, eller att anhöriga ingår i en form av förnekelse 

tillsammans med patienten. Detta i sin tur kan leda till att ambulans tillkallas senare än 

vad den borde gjorts. I detta fall är det ambulanspersonalen som ska se till patientens 

tillstånd samtidigt som kanske anhöriga behöver stöttning i situationen. Anhöriga kan i 

och för sig bli så stressade att de glömmer bort sina egna behov, trots detta visar en studie 

på att anhörig blivit lättade över att kunna lämna över sin anhörig till ambulanspersonal. 

Enligt Bremer (2016) skrivs det om anhörigas behov av att bli sedda och hörda, men i ett 

skarpt läge är det inte alltid så lätt att ta hänsyn till dessa. Efter en akut händelse med 

eventuellt hjärtstopp/dödsfall är det extra viktigt att någon från ambulanspersonalen 

hinner ta sig tid med anhöriga för att de ska få den stöttning som behövs under den akuta 

fasen i allt som händer .  

Mötet med anhöriga ska vara en positiv upplevelse, en del möten innebär en större 

utmaning än andra. Det kan vara allt från det vi har kommit fram till efter att ha undersökt 

patienten enligt behandlingsriktlinjerna inte stämmer med anhörigas bild av situationen, 

till hur patienter och anhöriga bemöts. Anmälningar som gjorts gäller 
ambulanspersonalens vård och bemötande eller ambulanspersonalens bedömning om 

patientens behov. Misstankar om att klagomål även gäller försenad ambulans, ambulans 

lämnar platsen, utebliven ambulans med mera (Bremer, 2016). 
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Ambulanspersonalen måste vara medveten om att de är främlingar som plötsligt befinner 

sig hos personer där något som har förändrat hela deras livssituation har uppstått. Det som 

för ambulanspersonalen kan uppfattas som ett rutinuppdrag, är för den drabbade familjen 

många gånger den värsta akuta situation de har upplevt (Waldrop, et al., 2015). För en 

anhörig är beslutet att ringa efter en ambulans ofta en svår situation, även om den upplevs 

akut. Många känslor uppstår som ibland skapar konflikt hos de som ska ringa. De funderar 

på om det verkligen är nödvändigt att kontakta ambulans, eller om det är taxi som ska 

kontaktas, det vill säga om situationen är ”tillräckligt” akut. Anhöriga känner att det är av 

största vikt när ambulanspersonalen kommer att de blir tagna på allvar och att deras 

berättelse inte blir ifrågasatt. De upplever att de befinner sig i en uppåtgående spiral av 

stress, osäkerhet, rädsla att förlora en anhörig, känsla av ensamhet och desperation 

(Forslund, et al., 2008). I en akut situation är det mycket viktigt att anhöriga får en känsla 

av delaktighet samt att det skapas en lugn och trygg situation (Ahl & Nyström, 2011). 

Många gånger är det äldre anhöriga som själva har många sjukdomar som upplevs 

starkare i en stressad situation. Det är svårt för dem att komma över upplevelsen att ha 

ringt efter ambulans och att sända iväg sin anhörig till sjukhus (Forslund, et al., 2008) 

Vårdteoretiskt perspektiv 

Travelbee (1971) påtalar vikten av att sjuksköterskan sätter patientens upplevelser av 

lidande och sjukdom i första rummet, snarare än att låta sig påverkas av diagnosen eller 

den objektiva bedömningen. Hon beskriver det så här: 

”Varje form av sjukdom eller skada innebär ett hot mot individen själv, varför den sjuka 

personens sätt att uppfatta sin egen sjukdom är viktigare än någon vårdgivares 

klassificeringssystem. Vårdgivaren kan inte veta hur individen upplever sin sjukdom utan 

att tala med vederbörande och av honom få höra vilken mening han själv lägger in i sitt 

tillstånd” (Travelbee, 1971). 

Hon fokuserar på det mellanmänskliga mötet och de viktigaste begreppen i hennes teori 

är lidande, mening, kommunikation, mänskliga relationer samt människan som individ. 

För att uppnå en bra mellanmänsklig relation är det av stor vikt att sjuksköterska och 

patient kan kommunicera med varandra. Travelbee (1971) menar att kommunikation både 

är verbal och icke verbal. Den verbala delen innebär att man pratar med varandra eller 

genom skrift gör sig förstådd. Icke verbal kommunikation är när man förstår varandra 

genom exempelvis ansiktsuttryck, gråt, skrik, stön och beröring. Den icke verbala 

kommunikationen är alltid det första upplevelsen av patienten. Denna ömsesidiga process 

som kommunikation är, det är en förutsättning för att uppnå målet inom omvårdnad som 

är att hjälpa patienten klara av lidande samt sjukdom. Kommunikation med patienten är 

en process som är invecklad, den kan både lindra men även förstärka patientens 

upplevelse av sjukdom, utsatthet samt ensamhet. Det krävs att sjuksköterskan har 

kunskap och en förmåga att tillämpa den, det är viktigt att sinne för ”timing” finns och 

även känslighet är av stor vikt i kommunikationen. Det mellanmänskliga förhållandet 

sjuksköterska och patient byggs upp under mötet, för att detta ska bli möjligt måste 

sjuksköterskan ta sig tid till att skapa ett personligt engagemang till patienten. Det är av 

stor vikt att detta sker annars är det lätt att sjuksköterskan vårdar utifrån tidigare 
erfarenheter. För att skapa ett gott mellanmänskligt möte i vårdandet är empati och 

sympati av stor vikt. Empati är att försöka förstå patienten och sätta sig in i dennes 

situation medans sympati innebär medkänsla där sjuksköterskan ser vilka åtgärder som 

krävs utifrån patientens behov (Travelbee, 1971).  
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PROBLEMFORMULERING  

Begreppet akut används frekvent inom ambulanssjukvården, både av patienter, anhöriga 

samt ambulanspersonal. Dock visar forskning på att begreppet inte har samma betydelse 

hos de olika kategorierna. Vården inom ambulansverksamheten har utvecklats mycket 

senaste åren, detta skulle kunna bidraga till människors uppfattning av begreppet akut. 

Tidigare forskning samt litteratur beskriver hur ambulanserna närmast användes som en 

transport till sjukhus, det så kallade ”load and go”. Idag arbetar man många gånger efter 

principen ”stay and play”. Ambulanserna är utrustade med sjuksköterskor som har hög 

medicinsk kompetens, samt delegering av många läkemedel samt medicinteknisk 

utrustning, allt detta för att kunna ta hand patienters akuta problem. Detta kan innebära 

att det sker missförstånd över betydelsen av begreppet ’akut’. Patienten eller dennes 

anhörig kan ha väntat länge enligt deras uppfattning på att ringa efter en ambulans, de 

känner många gånger en rädsla, maktlöshet och har haft beslutsångest innan de ringde. 

När då ambulansen anländer kan de känna lättnad över att någon kommer och tar över 

den akuta situationen. När då ambulanspersonalen vill undersöka patienten ordentligt och 

ta en fullständig anamnes kan situationen bli stressande hos patient samt anhörig, då de 

kan känna att ambulansen ska köra iväg snabbt i denna situation som av dem upplevs 

akut. Det kan vara frustrerande både för patienter, anhöriga samt ambulanspersonalen när 

begreppet akut har en så spridd betydelse. Ambulanssjukvården är utformad för att kunna 

möta patienters behov av akut sjukvård. Å ena sidan är det många uppdrag som upplevs 

som akuta av de som har ringt efter ambulans, å andra sidan när ambulanspersonalen 

anländer och undersöker patienten så är bedömningen några gånger att det ej är 

medicinskt akut. Det är i dessa situationer det kan märkas att meningarna går isär 

angående begreppet akut.  

Med tanke på den breda betydelsen och upplevelsen av begreppet är det av största vikt att 

reda ut innebörden så att vi kan arbeta mot att försöka få en liknande förståelse. 

Sammantaget kan begreppet ’akut’ förstås som komplext då det inte finns en enhetlig 

definition av begreppet inom ambulanssjukvården. För att förstå ambulanssjukvårdens 

uppdrag och för att kunna tillhandahålla en god vård är det av betydelse att försöka fånga 

en enhetlig innebörd för begreppet ’akut’. 

 

SYFTE 

Syftet var att studera begreppet akut i avsikt att identifiera dess karaktäristika, 

förutsättningar och konsekvenser inom ambulanssjukvården. 

 

METOD 

I studien användes en begreppsanalys enligt Walker & Avant och datamaterialet utgjordes 

av vetenskapliga artiklar, tidskrifter, läroböcker, uppslagsverk med mera som har med 

begreppet att göra. Avgränsningen kommer att ske mot ambulanssjukvården för att 

undersöka vad begreppet har för betydelse inom denna. 

 

I en begreppsanalys förtydligas begreppet genom att synliggöra dess karaktäristika (eng. 

attributes) (Segesten, 2012). Vidare skriver Segesten att genom att tydliggöra begreppets 

karaktäristika blir det tydligt vad begreppet innebär och vad det inte innebär. Att klargöra 

ord som ibland används i många sammanhang eller att det är ett vagt begrepp är vanligt 
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inom vårdvetenskapen och kan behöva förtydligas enligt Walker och Avant (2011), för 

att kunna få fram betydelsen och förhoppningsvis få fram en gemensam innebörd för 

begreppet.  

 

Eriksson, (2012) beskriver att ett begrepp inom en vårdvetenskaplig disciplin utgör hela 

det vetenskapliga arbetet och att disciplin används för att markera att vårdvetenskap är ett 

akademiskt ämne som har en autonom ställning i förhållande till andra discipliner.  

Begreppsanalys enligt Walker och Avants modell 

Begreppsanalysen genomfördes i flera steg, vilka kommer att presenteras här. Både 

Segesten, (2012) och Walker och Avant, (2011) beskriver dessa tydligt så det går att få 

en struktur under analysen av begreppet. Walker och Avant (2011) belyser att det är av 

vikt att det finns ett syfte och att författarna behöver ha detta i åtanke under hela 

processen, samt att de som i sin tur kommer att läsa arbetet kommer att förstå och se att 

det finns ett tydligt fokus över analysen. En begreppsanalys är en icke-linjär process där 

ett initialt arbetssyfte under tiden kan ändras till ett slutligt syfte efter utförd datainsamling 

.Walker och Avant (2011)har lagt upp det i åtta olika steg som begreppsanalysen arbetas 

fram under, dessa är följande: 

 

1. Välj begrepp:  

Att välja ett begrepp som är av intresse och är väsentligt för vårdandet. Begreppet ska 

vara väl avgränsat och hanterbart. I vårt fall utgjorde ’akut’ det begrepp som valdes ut för 

analys. 

 

2. Fastställ ett syfte:  

Begreppet ska sättas in i ett sammanhang, i det här arbetet blir det inom 

ambulanssjukvården. Walker och Avant (2011) belyser att det är av vikt att det finns ett 

syfte och att författarna behöver ha detta i åtanke under hela processen, samt att de som i 

sin tur kommer att läsa arbetet kommer att förstå och se att det finns ett tydligt fokus över 

analysen. 

En begreppsanalys är en icke-linjär process där ett initialt arbetssyfte under tiden kan 

ändras till ett slutligt syfte efter utförd datainsamling (Walker & Avant, 2011). 

 

3. Identifiera användningsområde:  

Sökning av begreppet i så många sammanhang som möjligt, inte enbart vårdvetenskapliga 

böcker/artiklar/litteratur, utan även ordböcker, synonymböcker, dagstidningar, 

skönlitteratur genomfördes. Både Segesten, (2012) och Walker och Avant, (2011) 

beskriver vikten av detta. Det beskrivs även att ju mer data som samlats in, ju mer stöd 

finns för begreppets attribut att arbeta med under kommande steg. All information som 

hittas är en bra grund att stå på under arbetets gång. 

 

4. Bestäm de definierade karaktäristika:  

Identifiering av begreppets karaktäristika anses vara hjärtat i begreppsanalysen enligt 
Walker och Avant (2011). Det börjar bli en del av resultatet, de definierade attributen 

bestämdes genom att beskriva hur de främst förekommer. Här gäller det att vara kritisk i 

sin granskning och att sådant som känns inadekvat eller osannolikt åt sidan (Segesten, 

2012). Under den här processen tas de mest utmärkande betydelserna fram och listas. 

Författarna måste göra urval av de definierade attributen för att kunna knyta an till syftet 
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(Walker & Avant, 2011). Efter sammanställning sammanställdes begreppets synonymer, 

samt i vilka sammanhang de förekommit i kurslitteratur, artiklar och vid lexikal 

genomgång. 

 

5. Beskriv ett modellfall: 

Här gjordes en beskrivning av begreppet och dess karatäristika samt förutsättningar och 

konsekvenser (Segesten, 2012). Walker och Avant (2011) beskriver detta som en del av 

resultatet, vilket innebär att ett modellfall kan konstrueras. Detta innebär att det tydligt 

och konsekvent beskrivs hur begreppet och dess attribut används i olika sammanhang. 

Både Walker och Avant (2011) och Segesten (2012) skriver att detta innebär att 

beskrivningen sätts in i löpande text, oavsett om det är en påhittad historia, exempel från 

verkligheten eller från litteratur. Vikten läggs vid att nyckelordet görs kursivt för att 

förtydligas. 

 

6. Beskriv en tes och antites: 

Även detta är en del av resultatet där en tes och antites ska konstruerar för att se hur 

begreppet används. En tes för att definierar och är tydligt för begreppet och antitesen ska 

beskriva vad som inte är typiskt för begreppet (Walker & Avant, 2011). 

 

7. Identifiera förutsättningar och konsekvenser: 

Genom att så tydligt som möjligt beskriva alla delar av det som framkommit under 

arbetets gång börjar resultatet att redovisas (Segesten, 2012). Genom att använda sig av 

de steg som använts under arbetets gång kan man sammanfatta det i en generell 

beskrivning av begreppet. Enligt Walker och Avant (2011) ska man använda sig av 

förutsättningar och konsekvenser av begreppet för att förfina detta. 

 

8. Bestäm empiriska kännetecken: 

Sista steget i begreppsanalysen innebär att klarlägga empiriska kännetecken för 

begreppet, hur det framträder som fenomen i verkligheten eller vardagen (Walker & 

Avant, 2011). Segesten (2012) beskriver detta bra: Uttryck så konkret som möjligt hur 

dina resultat kan användas i en vårdande verksamhet. Vidare väcks tanken om hur 

resultatet kan påverka förhållnings- eller arbetssätt. 

Datainsamling och urval 

Segesten (2012) anser att då mycket av litteratursökningen framförallt vetenskapliga 

artiklar är skrivna på engelska är det viktigt att få kontroll på översättningen av begreppet 

från början. Den engelska översättningen av begreppet akut genomfördes inledningsvis 

genom sökning i Prismas engelska ordbok. Även en översättning från engelska till 

svenska gjordes för att säkerställa översättningen. Datamaterial samlades in genom 

manuell och elektronisk litteratursökning. Manuell litteratursökning utgjordes av 

läroböcker, uppslagsverk, tidskrifter samt vetenskapliga artiklar. I databaserna PubMed, 

Cinahl samt Swemed skedde den elektroniska litteratursökningen.  

 
I databaserna PubMed, Cinahl samt Swemed skedde den elektroniska litteratursökningen. 

Efter den initiala sökningen kom vi fram till att PubMed var den databas som bäst 

motsvarade syftet. En sökning enbart på begreppet acute med begränsningar till 10 år, 

abstract, engelska som språk samt att de skulle vara publicerade i en medicinsk tidskrift, 

gav enormt många träffar 59473. Sökningar gjordes på ord som framkommit under 
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eftersökningar i litteratur, ordböcker, vetenskapliga artiklar samt elektroniskt. Begreppet 

akut är ett begrepp som används i många sammanhang, vi begränsade oss till 

ambulanssjukvården. Vi behövde använda många sökord för att få fram ett brett resultat 

i relation till patient, anhöriga samt vårdpersonal. Följande sökord valdes i olika 

kombinationer; critical, severe, acute, ambulance, prehospital, emergency, care och 

paramedic. Efter hand som sökningarna och studerandet av artiklar fortgick valdes 

ytterligare sökord ut som motsvarade syftet, se vidare artikelmatrisen. Urvalet av artiklar 

startade genom att titeln lästes, därefter studerades abstractet för att få fram vilka artiklar 

som slutligen skulle användas i arbetet. Efter begränsningarna samt studerande av artiklar 

valdes 26 stycken ut enligt artikelmatrisen. Dessa artiklar ansågs svara mot syftet.  

 

Dataanalys 

Den insamlade data har delats in i två grupper en lexikal samt en litterär, detta för att 

underlätta analysen. Dessa två grupper utgör tillsammans en helhet och detta blir grunden 

för att få fram begreppet ’akut’ karaktäristika.  

 

Tillvägagångssättet som användes vid den litterära analysen handlar om att få fram hur 

begreppet akut används i de vetenskapliga artiklar som valdes ut. Varje artikel har 

granskats noggrant för att få fram i vilket sammanhang begreppet, samt i en del fall 

synonymer till begreppet används i. Under analysen av artiklar gjordes markeringar i 

texten där begreppet akut eller synonymer användes. För att få fram de faktorer som var 

utmärkande och återkom frekvent användes ett separat dokument, dit alla markeringar 

fördes över. De återkommande faktorer som urskilts var ord som förekom ofta samt hade 

en koppling till begreppet akut inom ambulanssjukvården.  

 

Grunden för den lexikala genomgången av begreppet ’akut’ är att klargöra den 

etymologiska och semantiska betydelsen. Ordböcker, lexikon, synonymordböcker och 

uppslagsböcker har gjort att begreppets innebörd kunnat granskas och dokumenteras. Den 

etymologiska genomgången har tillfört nya innebörder, samt den djupaste innebörden av 

begreppet (Segesten, 2012). 

 

Etiska övervägande 

Under arbetets gång har vetenskapsrådets forskningsetiska principer för god sed följts 

(Vetenskapsrådet, 2011b). Detta innebär att inhämtad data ej har plagierats, förvrängts 

eller fabricerats. Ansvaret för arbetet ligger hos författarna, därför har ett eget etiskt 

ansvar tagits fullt ut för att dessa principer ska efterlevas. Genom att ha valt artiklar där 

samtliga är Peer Reviewed, med det menas att artiklarna är granskade av forskningsetiska 

nämnder samt andra forskare (Vetenskapsrådet, 2011b). Utifrån ambitionen att redovisa 

artiklar samt litteratur så objektivt som möjligt har all information granskats trots 

förförståelse och subjektivt sökande (Forsberg & Wengström, 2003) 
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RESULTAT 

Lexikal genomgång 

I den lexikala genomgången har lexikon och ordböcker använts. I nedanstående tabell 

presenteras de mest frekventa betydelserna av begreppet ( se Tabell 1).  

 

Den vanligaste betydelsen är skarp som förekom 11 gånger, plötslig var näst vanligast 

förekommande med 7 gånger samt följande betydelser förekom 5 gånger; var, 

överhängande, kritisk, plötsligt överkommande och snabbt förlopp. En engelsk sökning 

på begreppet ’acute’ genomfördes också. På engelska har begreppet betydelsen sharp, 

severe, intense  som främsta betydelserna. Dock är det svårt att få fram en exakt betydelse 

från engelskan då det finns ord som har flera olika betydelser när man översätter till 

svenskan. Sammantaget kan man säga att det gemensamma för svenskans och engelskans 

innebörd av begreppet är främst skarp. 

De vanligaste betydelserna kommer att följa med när tes och antites skrivs för att se om 

det som karaktäriserar begreppet går att använda. 

Enligt Lindskog & Andrén-Sandberg, (2008) jämställs begreppet i medicinsk betydelse 

med plötsligt påkommen skada eller en plötsligt insättande och hastigt förlöpande 

sjukdom och är en motsats till kronisk.  

 

Tabell 1: Översikt över den lexikala analysens utfall 

 

 

 

Akut  Acute  

Bra Böcker 

Läkarlexikon 

(1981) 

Akut, plötsligt 

uppkommande och 

snabbt förlöpande. 

Ordet används 

framförallt om 

kortvarigt 

sjukdomstillstånd 

och om av starka 

symtom präglat 

inledningsskede av 

en långvarig 

sjukdom samt om 

tillfällig försämring 

av en sjukdom. 

Prismas engelska 

ordbok (1998) 

Acute 1 skarp, 

spetsig 2 

(matematik) spetsig 

(angle vinkel) 3 

skarpsinnig 4 akut 

(disease sjukdom); 

häftig, intensiv 

(pain smärta) 5 

språkv. akut 

(accent accent) 

Bra böckers 

lexikon (1983) 

Akut (latin) hastig, 

plötslig, skarp. En 

sjukdom är akut 

när den är hastigt 

påkommande och 

förlöper snabbt. 

The Chambers 

Thesaurus (2002) 

Acute adj 

1 an acute 

shortage 

SEVERE, intense, 

extreme, violent, 

critical, dangerous, 

serious, grave, 

urgent, crucial, 
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vital, decisive, 

sharp, cutting, 

poignant, 

distressing. 

2 an acute mind 

SHARP, keen, 

incisive, 

penetrating, astute, 

shrewd, canny, 

judicious, 

discerning, clever, 

observant, 

perceptive, 

insightful, sensitive 

formal percipient, 

perspicacious, 

sapient 

colloq. smart 

Prismas nya 

korsordslexikon 

(1990) 

Akut 

skarp 

häftig 

The New Collins 

Thesaurus (1988) 

Acute 1. Actute, 

canny, clever, 

discerning, 

discrimination, 

incisive, ingenious, 

insightful, intuitive, 

keen, observant, 

penetration, 

perceptive, 

perspicacious, 

piercing, sensitive, 

sharp, smart, subtle 

2. Critical, crucial, 

dangerous, 

decisive, essential, 

grave, important, 

serious, severe, 

sudden, urgent, 

vital. 
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Litterär analys av vetenskapliga artiklar 

Utifrån arbetets syfte har flera utmärkande karaktäristika av begreppet identifierats, detta 

genom tolkning av de utvalda vetenskapliga artiklar (se Figur 1). De utmärkande faktorer 

har delats in i gemensamma benämningar som redovisas under kommande rubriker. 
 
Figur 1: Utmärkande karaktäristiska av begreppet ’akut’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemötande 

Resultatet av arbetet visar att begreppet akut innehåller faktorerna; bekräftelse, 

professionalism, lyhördhet, medbestämmande, information, människovärde samt tillit. 

Detta har fått den gemensamma benämningen bemötande. 
 
För att förstå och lita på att vi är betydelsefulla behöver människor bekräftelse från andra. 

Patienter litar på att ambulanspersonalens förmåga att bekräfta sjukdomskänslan och 

lidandet detta innebär, att de vill patientens bästa, har goda avsikter, talar sanning samt 

håller vad de lovar, med andra ord tar patienten på allvar (Rantala, et al., 2016). Studier 

visar att patienter många gånger inte vill vara till besvär och därmed väntar med att ringa 

efter ambulans tills tillståndet är, enligt dem så akut att de inte står ut. Det är av största 
vikt att patienten samt de närstående blir tagna på allvar, att ambulanspersonalen är 

lyhörda när patienten berättar om sina symptom, lidande samt sjukdomskänsla. När 

patienten blir tagen på allvar infinner sig en känsla av att vara en kompetent människa 

som upplever att han/hon är med i beslutsfattandet. Med tanke på att första intrycket 

består är det viktigt att tänka på att lyssna, förklara, samt att patienten känner sig tagen på 

allvar (Rantala, et al., 2016).  

 

 

 

AKUT 

Bemötande 

Samverkan Bedömning 

Kommunikation 
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Patienter kan uppleva det som en befrielse när de kan ”lämna över sig” till 

ambulanspersonalen, det upplevs som en lättnad när de inte själva behöver ha kontroll 

över den akuta situationen (Ahl, et al., 2006). Ambulanspersonalen möter patienter som 

inte har vetskapen om att dagens ambulanser är utrustade med ambulanspersonal som har 

hög utbildning, samt en avancerad medicinteknisk utrustning och många potenta 

läkemedel. Ibland kan patienterna bli frustrerade över att de inte åker iväg direkt utan ska 

undersökas först. I alla möten med patienter, anhöriga samt publik vid sidan om som 

ibland är på plats. Det är av största vikt att skapa tillit genom information och att 

ambulanspersonalen är lyhörd samt professionella för att skapa ett bra mellanmänskligt 

möte (Ahl, et al., 2006). 

Samverkan 

Resultatet av arbetet visar att begreppet akut innehåller faktorerna; konsultation, 

kommunikation med berörda aktörer, dokumentation, samt teknisk utrustning. . Detta har 

fått den gemensamma benämningen samverkan. 

 
Samverkan en stor del av att svara an mot patienters akuta behov, den största delen mellan 

olika vårdinstanser (avdelningar, andra ambulanser), överrapportering, dokumentation, 

konsultationer med exempelvis läkare med mera. Detta för att inte äventyra 

patientsäkerheten (Jönsson & Fridlund, 2013). 

 

I en akutambulans sker det utveckling hela tiden för att den inte ska vara så isolerad som 

tidigare, man kan idag skicka EKG för hjälp med tolkning inför en eventuell 

direktinläggning. Enligt litteraturen innebär det att direktuppkoppling till sjukhus på olika 

sätt skapas en optimering av ambulanssjukvården (Li, et al., 2012). Den tekniska 

utrustningen har även som syfte att kunna samverka med kollegor och larmcentral för 

ytterligare information om aktuell position, om patientens tillstånd förändras/förvärras, 

samt att kunna informera samhället om det är en akut ambulanstransport med blåljus och 

sirener. Allt detta gör att ambulanssjukvården kräver en stor teknisk 

handhavandeerfarenhet (Li, et al., 2012). 

 

Samverkan är inte enbart mellan olika vårdinstanser, utan även med polis, räddningstjänst 

och ibland även socialtjänst. ”Samverkan innebär en process för verksamheter som lyder 

under olika lagrum att gemensamt lösa en uppgift där sjukvård, polis och räddningstjänst 

har som gemensam uppgift att rädda liv och minska skadeverkningar” (Nilsson, 2014, ss 

57). Detta innebär att samtliga aktörer måste utföra sina egna uppgifter samtidigt som vi 

strävar mot ett och samma mål. Vi styrs av olika lagstiftningar, men måste trots det lösa 

uppgiften för att minska lidande för samtliga inblandade och kunna rädda så många liv 

som möjligt. I praktiken innebär detta att först på plats, oavsett om det är ambulans, polis 

eller räddningstjänst, så ska det påbörjas livräddande insatser direkt. Det uttrycks en 

önskan om mer samverkansövningar och att samverkan är mer i teori än praktik (Nilsson, 

2014). 
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Bedömning 

Här visar resultatet att faktorerna vårdnivå, vårdinstans, omvårdnadsbehov, samt etik är 

framträdande vilket har gett den gemensamma benämningen bedömning. 

 

Begreppet ’akut’ inom ambulanssjukvården karaktäriseras även av bedömning. Inom 

akutsjukvården är det oftast personal från ambulanssjukvården som gör en första 

bedömning av patienters tillstånd. Detta är i och för sig ambulanssjukvårdens 

huvudsakliga uppgift för att avgöra vilken vårdnivå och prioritering patientens tillstånd 

är i som första bedömning. Det är inte alltid lätt att göra medicinska bedömningar eller 

vad som är omvårdnadsbehovet alla gånger, vilket i sin tur kan resultera i svåra etiska 

beslut om vilken vårdnivå man ska lägga sig på eller vilken vårdinstans patienten behöver 

komma till. Att ta beslut och utföra bedömningar i akuta situationer med avancerade 

medicinska behandlingar av patientens tillstånd krävs ofta (Larsson, Holmén & Ziegert, 

2016). 

 

De primära bedömningarna har de senaste åren gått från akutsjukvård till att till stor del 

även innefatta primärvårdsmässiga och psykosociala bedömningar (O’Hara, et al., 2014). 

Vidare beskrivs det att ambulanssjukvården gör bedömningar av patienters tillstånd som 

icke-akuta, vilket i sin tur kan resultera i att fler patienter kvarstannar i hemmet eller söker 

upp primärvården istället. Inom litteraturen beskrivs detta som tidsödande och mer 

komplext i många situationer, samt att högre kunskap behövs inom ambulanssjukvården. 

Behov av ett större beslutsstöd behövs för att risken för felbedömningar och felaktiga 

beslut finns hela tiden (Larsson, et al., 2016; Pennel, Tamayo, Wells & Sunbury, 2016; 

Rantala, Ekwall & Forsberg 2016; O´Hara et al., 2014). 

 

Antalet äldre multisjuka som vårdas i hemmet har ökat idag, vilket ställer högre krav på 

ambulanssjukvården då det ställer högre krav på bedömningar med ett flertal 

grundsjukdomar att ta hänsyn till (Vicente, et al., 2011; Carron, et al., 2015; Simpson, et 

al., 2014). Bedömning av barn är en annan svårare patientgrupp då de ibland inte vill 

medverka, kan inte uttrycka sig och det kan skapa en osäkerhet kring normalvärden, hur 

utrustningen ska användas på barn och sist med svårast kan läkemedelsdoseringar vara 

(Öberg, et al., 2015). 

 

Litteraturen tar även upp etiska problem som kan uppstå inom ambulanssjukvården, som 

exempelvis vid oväntade dödsfall, där det ska tas snabbt beslut om att påbörja hjärt- 

lungräddning eller om det ses som utsiktslöst och bedömning görs om kan/bör avslutas 

på plats (Bremer, et al., 2012). Viktigt är dock att samtliga inblandade är överens när man 

tar beslutet om att det ser utsiktslöst ut. 

Kommunikation 

Här visar resultatet att faktorerna bekräftelse, humor, vårdteam, samt icke-verbal 

kommunikation är framträdande vilket har gett den gemensamma benämningen 

bedömning. 

 

Begreppet ’ akut’ karaktäriseras också av ambulanspersonalens ambition att skapa 

trygghet för patienter och närstående i en för dem upplevd akut situation. För att skapa 

denna trygghet är kommunikation en viktig del. Ibland kan det innebära att 

ambulanspersonalen lägger handen på patientens handled, detta innebär både att man får 
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information om hur patienten mår samtidigt som patienten upplever att få bekräftelse och 

förståelse (Holmberg & Fagerberg, 2010). Även i situationer som är akuta och behöver 

omedelbara beslut och handlingar är det av största vikt att få patienten att behålla lugn 

samt att känna sig bekväm. Patienten behöver vara uppdaterad på vad som händer och 

kommer att hända, därför är det viktigt att hela tiden kommunicera med patient samt 

närstående. Det finns även situationer där det krävs av ambulanspersonalen att kunna 

ställa svåra  och känsliga frågor, exempelvis är du trött på livet? Varför känner du så? Det 

är även viktigt att inse att patienter kan säga vad de tror att du vill höra, därför är 

kroppsspråk och blickar viktigt att ta till sig som ambulanssjuksköterska (Holmberg & 

Fagerberg, 2010) 

 

Humor är en form av kommunikation som kan lindra upplevelse av oro hos patienten. 

Även om situationen är allvarlig kan man genom humor få till en situation som för 

stunden kan minska allvaret och oron. Detta ställer dock krav på ambulanspersonalen att 

tidigt kunna läsa av hur humor mottages av patient och närstående, så att inte det upplevs 

som oseriöst (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det är viktigt att få patienten att känna sig trygg i akuta situationer och det 

ambulanspersonalen kan göra för detta är att få patienten samt närstående att känna sig 

delaktig i vården och besluten, för att uppnå delaktighet är kommunikation viktigt. I 

kommunikationen mellan ambulanspersonalen, patienter samt närstående är det viktigt 

de har kunnat ta till sig informationen att de har förstått vad som har berättats, i en många 

gånger stressad situation. Risken som finns är att kommunikationen inte får en 

framträdande roll utan att undersökningar, behandlingsriktlinjer och teknologi kommer i 

första hand (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

En annan del av kommunikation som är mycket viktig är den mellan vårdteamet i 

ambulansen, det är en central del och påverkar beslutsfattandet (Gunnarsson & Warren 

Stomberg, 2009). Vid ett väl fungerande team i ambulansen är det inte alltid som 

kommunikationen behöver vara verbal, utan ögonkontakt och kroppsspråk kan räcka för 

att kunna fatta gemensamma beslut (Holmberg & Fagerberg, 2010). 

 

Fallbeskrivningar – tes och antites 

För att tydliggöra begreppets karaktäristiska och identifiera vad som verkligen är ’akut’ 

och inte skapas det en tes och en antites i form av fallbeskrivningar som är fiktiva. 

Fallbeskrivningarna kommer att delas in i två olika patientfall där vi på olika sätt ser på 

begreppets karaktäristiska och hur vi på olika sätt ser på det. Tesen kommer att vara det 

som verkligen innefattar begreppets betydelse och antitesen kommer inte att innefatta 

detta. 

 

Modellfall (Tes) 

En utlarmning med prio 2 kommer från SOS Anna och hennes kollega, vid ankomst till 

bilen kvitteras detta och ärendet läses. Rubriken är ”Bröstsmärta hos kvinna”, därefter 

står det följande: 

Asta, 85 år  

Orsak: Bröstsmärta debut nyligen, tagit Nitroglycerin utan effekt, VAS 5, dörren är 

upplåst.  
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Tidigare sjukdomar: Hjärtsjuk, ACB-op, ångestproblematik.  

Under färden till patienten kommer en uppdatering om att patienten har jobbigt med 

andningen och ärendet prioriteras upp till högsta, prio 1. 

 

Anna och hennes kollega läser igenom ärendet och ser efter på GPS:en om vilken färdväg 

som är den bästa, där det framkommer att patienten bor 17 minuter bort. Under färden 

diskuterar Anna med sin kollega om vad de ska ta med upp till patienten, de bestämmer 

att de ska ta med sig akutväskan, EKG/defibrillator, samt syrgas. Diskussionen går om 

det är bröstsmärtorna som ställer till det eller om det är ångesten som patienten lider av 

sedan tidigare, men bröstsmärtorna tas givetvis på allvar och det är detta som patienten 

har ringt 112 för. 

 

Framme på plats ringer Anna på dörren och väntar en stund och känner därefter på 

handtaget och dörren är öppen. För egen säkerhet ropar Anna att hon och hennes kollega 

kommer från ambulansen, varpå patienten svarar att hon är i sovrummet och är ensam 

hemma. Mycket riktigt ligger patienten i sängen, ser lite grå ut i huden, smärtpåverkad 

och tar sig över bröstet, samt uppger att hon haft liknande besvär vid tidigare hjärtinfarkt.  

 

Anna sätter sig bredvid patienten för att få bättre kontakt med henne och informerar om 

att hon heter Anna och är ambulanssjuksköterska och att de ska ta kontroller i form av 

blodtryck, saturation, puls, temp och EKG. Samtidigt som Anna pratar med patienten 

kopplar hennes kollega, Stina, upp EKG, samt övriga kontroller. Anna tar även en 

anamnes som lyder:  

 

’Bröstsmärtan började för 30 minuter sedan och håller fortfarande i sig och är som ett 

tryck, känner en viss ångest men inte som den brukar. Jag har tagit Nitrospray som jag 

brukar men den här gången släpper inte bandet kring bröstet,. Jag har haft panikångest, 

men den har aldrig yttrat sig på det här sättet.” 

Anna informerar om vad de kommer att göra och att de kommer att vara vid hennes sida 

hela tiden och att patienten kan fortsätta att berätta om det är något mer de behöver veta. 

 

Kontrollerna visar följande: Blodtryck 170/90, puls 120, saturation 86%, 

andningsfrekvens 38, temp (i örat) 36,8. Asta hostar till och får upp lite slem initialt, men 

efter en stund hostar hon ännu mer och det är då rosaaktigt skummande som kommer upp. 

Anna och Stina inser att Asta har ett akut lungödem och bestämmer sig för att komma ner 

till ambulansen snabbt, sätter PVK, ger diuretika och påbörjar CPAP-behandling. Under 

färden in till sjukhus ringer Anna och larmar in så Asta får träffa en läkare direkt. 

Motsatsfall (Antites ) 

Utlarmning prioritet 1 kommer till Anna och Stina från SOS. När de kommer till 

ambulansen och kvitterar ärendet läser de: ”Bröstsmärta hos kvinna”:  

Eva 47 år 

Orsak: Centrala bröstsmärtor, dyspné, jobbigt att prata, svårt att hålla sig lugn. Tidigare 
sjukdomar: Någon form av hjärtproblem, depression under behandling, 

smärtproblematik. 
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Efter att ha läst igenom ärendet ser de att det bara är 5 minuter till patienten, de beslutar 

att ta med akutväska, EKG/defibrillator samt syrgas till patienten. De pratar även om att 

patienten är i riskålder för att få hjärtinfarkt och att hon haft tidigare hjärtproblem.  

 

Framme hos patienten ringer Stina på dörren och patienten kommer och öppnar, ter sig 

mycket stressad varpå Stina presenterar sig och Anna och frågar om de kan få komma in 

i lägenheten. Eva går in i köket och Stina går efter medans Anna kollar så det inte finns 

några direkta hot hos patienten. Stina ber Eva att sätta sig ner på en stol i köket och sätter 

sig mittemot och börjar prata lugnande. Stina ser att Eva har fin färg i ansiktet, 

hyperventilerar, ser att fingrarna börjar bli lite spända. Eva uppger att hon har ett tryck 

över bröstet och att det sticker runt munnen och att hon inte kan använda sina händer.  

 

Under tiden börjar Anna ta kontroller som visar följande: 

Blodtryck 130/70, puls 90, saturation 100%, andningsfrekvens 30, temp (i örat) 37,2. 

Anna kopplar även upp ett EKG som visar på sinusrytm. 

 

När Eva har lugnat sig en stund berättar hon att hennes liv inte är så roligt, med dålig 

ekonomi, inget jobb, pojkvän som nyligen gjort slut, har känt av den här smärtan förut 

men att den inte var lika hård och att det slutade efter någon minut och att hon då trott att 

hon haft hjärtproblem och varit på vårdcentral som utrett henne för detta men inte funnit 

något fel på hjärtat. När Anna och Stina informerar Eva om att hennes EKG ser fint ut ser 

hon lite besviken ut då hon var helt säker på att det var det som var felet. Stina fortsätter 

att prata med Eva som efter en stund säger att hon haft panikångest tidigare och mår 

psykiskt dåligt samt att hon har ångestdämpande läkemedel hemma som hon inte tagit 

men tar detta under samtalet.  

Anna och Stina är kvar en stund hos patienten och tar nya kontroller som visar: blodtryck 

120/70, puls 70, saturation 99% och andningsfrekvens 18. Patienten känner sig mycket 

lugnare och säger att det var panikångest hon fick av att gå hemma ensam och vill helst 

kvarstanna i hemmet. Anna och Stina erbjuder henne att åka med till psykiatriakuten, men 

patienten vill kvarstanna trots detta och uppger att hon ska gå till en väninna som hon 

känner sig trygg med. Anna och Stina informerar om att hon ska ringa igen om hon får 

bröstsmärtor som strålar upp mot halsen, ut mot ryggen, ut i armen. Eva känner sig lugn 

och trygg efter att de pratat och hon lovar att uppsöka sin vårdcentral alternativt 

psykiatriakuten för eventuell annan behandling. 

 

DISKUSSION 

Övervägande utifrån reflektion och ett kritiskt förhållningssätt diskuteras i detta avsnitt 

metod, resultat och etiska förhållningssätt. En uppdelning i underrubriker har gjorts för 

att få en tydlig struktur. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att patienter som ringer efter ambulans upplever att de har någon form av 

akut åkomma. Travelbee (1971) påtalar vikten av att sjuksköterskan sätter patientens 
sjukdom och lidande i första rummet, snarare än att låta sig påverkas av någon diagnos 

eller objektiv bedömning. Resultatet visade att begreppet ’akut’ relaterar till att ha en 

förståelse för att patienten upplever sitt problem som akut och inte förminska detta, detta 

är ett professionellt bemötande centralt och bedömningen om det är akut ur ett medicinskt 
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perspektiv och om patienten således behöver till en akutmottagning eller primärvården. 

Enligt Travelbee (1971) är det viktigt att sjuksköterska och patient kan kommunicera med 

varandra, både verbalt och ickeverbalt, och på så sätt komma fram till en gemensam 

lösning. I en upplevd akut situation beskriver analysens resultat att patienten ofta kan 

känna sig lättad över att ambulanspersonalen ser helheten och att de inte behöver stå med 

sitt problem helt ensamma utan kan lämna över detta till någon annan, vilket även 

Travelbee (1971) beskriver. Ofta är det även psykosociala problem som är inblandade i 

det som patienter upplever som något akut och att det då är ännu viktigare att 

ambulanspersonalen är lyhörd (Holmberg, et al., 2014). 

 

Resultatet påvisar även att i mötet med en patient är det av vikt att ha en känsla och kunna 

läsa av patienten både i en akut och mindre akut situation, på vilket sätt hen vill bli bemött. 

Travelbee (1971) påtalar betydelsen av omvårdnad genom en mellanmänsklig relation 

genom kommunikation, vilket kan leda till målet att finna mening. Att ha ett humanistiskt 

perspektiv där patienten kan få känslan av att ambulanspersonalen bryr sig om just hen 

och att det inte är något rutinarbete, något vi finner är av största vikt i en akut situation, 

med andra ord att patienten står i centrum (Holmberg, et al., 2014). 

 

Identifiering samt lindring av patienters oro ses i resultatet som en grundpelare i mötet 

med patienten. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är av hög vikt att skapa 

trygghet hos patienten och detta bidrar till en ökad tillit. 

I resultatet har framkommit att begreppet ’akut’ karaktäriseras av att kunna se till 

patientens specifika oro samt individuella behov, detta innebär att det krävs ett 

professionellt beteende för att förstå patienten. Travelbee (1971) menar att vårdrelationen 

innebär fokus på patienten och dennes behov, vilket innebär ett professionellt 

engagemang. Även Holmberg et al (2016) påtalar betydelsen av att kunna vara personlig 

i sin profession, samt i vårdmötet vara känslomässigt närvarande. Detta innebär att man 

kan förstå begreppet ’akut’ inom ambulanssjukvården som att vårdaren bör tänka på fler 

aspekter än det medicinska och se till helheten i det mellanmänskliga mötet. 

 

Resultatet, samt även Travelbee´s (1971) teori, visar att kommunikation mellan olika 

vårdinstanser är essentiell del av begreppet 'akut' inom ambulanssjukvården. Detta kan 

kopplas till överrapportering som beskrivs som viktig för att inte äventyra 

patientsäkerheten eller att missförstånd uppstår (Jönsson & Fridlund, 2013). 

 

Kommunikation med polis och räddningstjänst samt i vissa fall socialtjänst är också av 

största vikt för att kunna lösa den akuta situationen för att minimera skador och lidande 

hos utsatta och/eller skadade personer. Polis och räddningstjänst kan komma först till 

platsen och påbörja akuta åtgärder i väntan på ambulans (IVPA). Detta är en utmaning då 

olika organisationer lyder under olika lagstiftningar (Nilsson, 2014). Samtidigt är ett gott 

teamarbete mellan alla yrkesroller som är inblandade i en akut situation är viktigt för att 

vården ska bli så optimal som möjligt för patienten. Samtidigt innebär samverkan mellan 

ambulanspersonalen och patienten att patienten är expert på sina egna symtom och 

upplevelser av sjukdom och ambulanspersonalen står för det professionella kunnandet. 

Genom en sådan samverkan uppstår ett gott vårdande för patienten (Dahlberg & Segesten, 

2010). 
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I analysen av begreppet ’akut’ är bedömning återkommande och är enligt resultatet knutet 

till patientens hälsa eller ohälsa samt ambulanspersonalens förmåga att göra bedömningen 

om det är ett akut tillstånd eller inte. Bedömningens syfte kan vara att identifiera 

patientens vårdbehov samt att kunna identifiera om patienten behöver åka in till 

akutsjukhus eller om det är något för primärvården alternativ egenvård. Enligt resultatet 

sker bedömning av ambulanspersonalen inte enbart i akuta situationer, utan även i 

patienters egna upplevda akuta tillstånd som ibland är ett uttryck för psykosociala 

problem. Enligt Travelbee (1971) är det av största vikt att se hela människan, det vill säga 

hens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Ahl och Nyström (2011) beskriver 

att det finns varierande grader av akuta situationer i mötet mellan ambulanspersonal och 

patienter, detta innebär högt ställda krav på att både kunna hantera medicinska 

bedömningar och omvårdnadsåtgärder.  

 

I ambulanspersonalens arbete förekommer ett tydligt sammanhang där vårdvetenskapliga 

samt medicinska kunskaper går hand i hand, i arbetet med att bedöma patienterna 

(Wireklint-Sundström, 2005). Resultatet visar att det ofta sker en övertriagering, med det 

menas att patienterna bedöms vara sjukare under samtalet med larmcentralen. Blanchard, 

et al (2012) menar i sin forskning att å ena sidan ökar antalet samtal om akut bröstsmärta, 

å andra sidan minskar fallen av akut hjärtinfarkt bland dessa ärenden.  
 

Bedömningen som en aspekt av begreppet ’akut’ bör utgå från ett patientperspektiv med 

en förståelse av att lidande samt ohälsa är subjektivt. Sjuksköterskan bör bortse från annan 

vårdpersonals diagnos eller objektiva bedömning, och hålla sig till patienten och dennes 

lidande (Travelbee, 1971). Bedömningarna inom ambulanssjukvården har idag kommit 

att innefatta primärvårdsmässiga och psykosociala bedömningar och att ett flertal 

patienter kvarstannar i hemmet, vilket kan resultera i att risker för felbedömningar ökar 

vilket innebär att det behövs ett större beslutsstöd (O’Hara, et al., 2014). Med tanke på de 

ökande äldre och multisjuka som vårdas i hemmet ställs högre krav på 

ambulanspersonalen när det kommer till bedömningar, det är inte bara en sjukdom att ta 

hänsyn till eller enstaka symtom (Vicente, et al., 2011).  

Metoddiskussion 

Syftet med begreppsanalysen var att förtydliga begreppet ’akut’, dess karaktäristika, 

förutsättningar och konsekvenser inom ambulanssjukvården. Anledningen till detta är 

dels att ingen har gjort en begreppsanalys om begreppet, dels att det behöver förtydligas 

över lag., samt att det är ett otydligt begrepp för oss. 

 

Analysmodellen som valdes ut var Walker och Avants (2011) begreppsanalysmetod. 

Enligt Segesten (2012) är modellen utformad för att passa vårdvetenskapen. De åtta 

stegen som modellen bygger på var å ena sidan av bra struktur samt enkla att följa, å andra 

sidan upplevdes modellen bitvis som något svår. Begreppsanalysen bör ha som styrka att 

analysmodellen inte riktar fokus på begreppet i sig, utan att det utforskas utifrån sitt 

sammanhang, något som vi anser stämmer i vår begreppsanalys. Syftet riktas därför mer 

på en riktig användning av begreppet samt den betydelse det bör ha av användarna. 

Walker och Avant (2011) menar på att detta är en styrka i deras modell. 
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Sökningar av begreppet akut till den lexikala analysen genomfördes i uppslagsverk, 

ordböcker, lexikon samt synonymordböcker. Begreppets söktes både i nutid och vad 

betydelsen var längre tillbaka i tiden, detta för att försöka se om begreppet har förändrats. 

Segesten (2012) anser att det bästa är om många källor används när sökningar genomförs, 

det är viktigt att sökningarna blir breda så att man inte begränsar sig. Det är 

rekommendationen att sökningar även genomförs i skönlitteratur, dagstidningar samt på 

TV. Efter våra sökningar inom dessa områden fann vi dock ingen information som kunde 

bidraga till vårt arbete, något som förvånade oss. Å ena sidan anser vi att begreppet akut 

används mycket frekvent, å andra sidan upplever vi att begreppet inte har en tydlig 

mening utan används i många olika sammanhang 

 

För att bilda en helhet av begreppet gjordes en lexikal och en litterär genomgång. 

Inledningsvis gjordes den lexikala genomgången, i denna framkommer att den 

ursprungliga betydelsen av begreppet finns beskrivet sedan 1815 och hade då betydelsen 

’spetsig’ och ’skarp’, och har sitt ursprung från det latinska ’acutus’ (Allén, 1995). Den 

lexikala genomgången var intressant, då det även kom med matematiska översättningar, 

begreppets främsta innebörd var ’skarp’ både i svenska, engelska och finska ordböcker. 

Vår tanke var från början att ’akut’ främst skulle vara något som är brådskande. Även i 

nutida ordböcker har det samma innebörd, samt att det har tillkommit några andra 

innebörder som exempelvis inom matematiken vilket vi ej varit intresserade av. För att 

förstå begreppets ursprung var det viktigt att genomföra den lexikala analysen först då 

detta innebär en tidig insikt av begreppet. Den lexikala analysen har varit till stor nytta 

när den litterära genomgången påbörjats då vi fått en tydligare förståelse av begreppet, 

samt kunna sålla bort och finna relevanta användningsområde kring begreppet. 

Vårdvetenskapliga artiklar samt läroböcker har utgjort grund för den litterära analysen. I 

de vetenskapliga artiklarna har resultatdelen framkommit efter analys av resultatdelen 

initialt, i relevans till studien, samt relevant för oss i syftet. Vi har jobbat på att hålla oss 

inom begreppets sfär för att inte hamna utanför begreppets kontext. 

 

Sökningar samt urvalet i den litterära analysen gjordes i databaserna Cinahl samt 

PubMed, dessa databaser ansågs vara bra lämpade med tanke på det stora antalet 

vetenskapliga artiklar. Efter hand som sökningar gjordes och artiklar lästes föll valet på 

att endast använda PubMed, som ansågs ha det största antal relevanta artiklar för 

begreppet akut. Vi ansåg även att de artiklar som valdes ut hade hög kvalitet. Enligt 

Walker och Avant (2011) ska det analyserade begreppet sökas brett initialt, detta förklarar 

varför ett stort antal sökord har använts. En del av artiklarna visade sig vara gjorda i 

Sverige, något som inte var ett medvetet val utan en slump, dock förekommer många 

artiklar från andra länder vilket bedöms som en styrka i begreppsanalysen. 

 

Å ena sidan har en styrka i arbetet varit att vi är två författare som tillsammans kunnat 

reflektera över begreppets betydelse samt komplexitet. Å andra sidan finns en möjlig 

fallgrop relaterat till att båda författarna arbetar som ambulanspersonal. Walker och 

Avant (2011) menar att man tenderar till att omedvetet vara selektivt uppmärksam på 

sådant som bekräftar de egna uppfattningarna man har. Vi har dock varit medvetna om 

dessa risker genom arbetets gång. Vår handledare har under arbetets gång lämnat 

konstruktiv kritik, något som vi har tagit till oss och reflekterat mycket över detta bidrar 

till styrkan i begreppsanalysen Walker och Avant (2011). 
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Någon enhetlig och absolut sanning kan inte en begreppsanalys utgöra. Ett begrepp är 

föränderligt och har inte samma betydelse över tid, det kommer även att tolkas olika 

utifrån vilket sammanhang det hamnar i Walker och Avant (2011). Denna begreppsanalys 

visade på att begreppet akut inte har någon enhetlig definition. Det finns många olika 

infallsvinklar och sammanhang där begreppet ingår, även i kontexten ambulans-sjukvård. 

Det är upplevelsen av en känsla eller händelse som definierar vad begreppet akut står för. 

 

Det har varit lite problematiskt att göra en begreppsanalys av begreppet ’akut’ då vi 

upplevt att det är ett statiskt ord och har därför fått tänka lite bredare på hur begreppet 

används och på så sätt försöka få fram det karaktäristiska, förutsättningar och 

konsekvenser inom ambulanssjukvården. Det som vi kan relatera till är bemötande, 

bedömning, samverkan och kommunikation. Var för sig kan dessa attribut vara ord som 

går att applicera i flertal olika sammanhang, det är dock attributens relation till varandra 

som är unika och blir på så sätt länken till att förstå det analyserade begreppet. Walker 

och Avant (2011) påtalar att en definierad och tydlig kontext innebär att syftet behålls 

under processen och att det blir en tydlig förankring som begreppet kan knytas till. Även 

Segesten (2012) menar på att relationen mellan attributen är specifika i relation till 

begreppet. 

 

Sammanfattning 

I sammanfattningen av begreppet ’akut’ framkommer att det kan beskrivas som en 

subjektiv upplevelse relaterat till en sjukdom eller tillstånd hos den hjälpsökande 

personen. Begreppet har förändrats över tid, vi upplever att det inte finns en gemensam 

förståelse för begreppet. Vår önskan med studien har varit att få fram en gemensam 

förståelse för begreppet, genom en begreppsanalytisk modell enligt Walker och Avant 

(2011) har en lexikal och litterär analys genomförts. Det resultat som framkommit visar 

på att begreppet ’akut’ är statiskt. Studien har givit oss insikt över bredden av begreppet 

akut och att akut är en individuell upplevelse, samt att det är ett intressant ämne som borde 

forskas vidare inom. 
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Emergency help 

Published date 

130305-180305 

Journal article 

Abstract 

English 

118 8 1 Nr 17 

  

  

  

PubMed 

Emergency 

medical service 

Care 

Acute 

Poor 

Published date 

130305-180305 

Journal article 

Anstract 

English 

361 8 1 Nr 18 

  

  

PubMed 

Emergency 

medical 

Service 

Children 

Perception 

  

Published date 

130305-180305 

Journal article 

Abstract 

English 

60 5 1 Nr 19 

  

  

  

PubMed 

Emergency triage 

Priority 

Published date 

080101-180305 

Journal article 

Abstract 

English 

161 11 3 Nr 20-

22 

 

 

 

 

 

 



 33 

Bilaga 2: Lexikal genomgång     

 
Författare Titel Årtal Resultat 

Hans Ahlström, 

Gunnel Ahlström, 

Bernt Bernholm, 

Göte Nilsson, Bo 

Peterson & Per 

Olof Åstrand 

Bra Böcker 

Läkarlexikon 

1981 Akut, plötsligt 

uppkommande och 

snabbt förlöpande. 

Ordet används 

framförallt om 

kortvarigt 

sjukdomstillstånd 

och om av starka 

symtom präglat 

inledningsskede av 

en långvarig 

sjukdom samt om 

tillfällig försämring 

av en sjukdom. 

Sten von Friesen, 

David H. Ingvar, 

Jan-Öjvind Swahn 

& Jörgen Weibull 

Bra böckers lexikon 1983 Akut (latin) hastig, 

plötslig, skarp. En 

sjukdom är akut när 

den är hastigt 

påkommande och 

förlöper snabbt. 

Sture Sundell och 

Eva Gomer 

Prismas nya 

Uppslagsbok 

1991 Akut 1 skarp, 

häftig; 

överhängande  

2 (om sjukdom) 

hastigt 

påkommande, 

relativt kortvarig ; 

jfr kronisk. 

Jan Bohman Prismas nya 

korsordslexikon 

1990 Akut 

skarp 

häftig 

Seppo Turunen Fi: Biologia: Ihminen 

Sv: Biologi: 

Människan 

2007 Fi: Akuutti, äikinen 

tai lyhytesttoinen 

Sv: Akut, plötslig 

eller kortvarig 

Inge-Britt 

Smedmark  

Prismas engelska 

ordbok 

1998 Acute 1 skarp, 

spetsig 2 

(matematik) spetsig 

(angle vinkel) 3 
skarpsinnig 4 akut 

(disease sjukdom); 

häftig, intensiv 

(pain smärta) 5 
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språkv. akut 

(accent accent) 

Sture Allén Nationalencyklopedien 1995 Adj., neutr. ~ 

1 plötsligt mycket 

aktuell och 

krävande 

omedelbar åtgärd {-

> brännande, 

överhängande}: 

krigshotet är ~;den 

~a situationen 

tvingar fram ett 

beslut 

Hist.: sedan 1815; 

av lat. Acutus 

´spetsig, skarp`; 

besl. med ag, egg 

2 subst ~en ~er 

ORDLED:akuten 

HIST.: sedan 1960-

talet; kortord för 

akutmottagning, se 

¹akut 

3 adv. Omedelbart, 

det här fallet måste 

behandlas. 

HIST.:åtm. sedan 

1940-talet; se ¹akut 

Svenska 

Akademien 

Svenska Akademiens 

Ordlista över svenska 

språket 

2015 Akut 1 skarp, 

häftig, 

överhängande 

Sture Allén,  

Sven-Göran 

Malmgren, 

Birgitta Ernby, 

Sven Lövfors & 

Christian 

Sjögreen 

Prismas svenska 

ordbok 

2003 Akut adj., neutr = 1 

plötsligt mycket 

aktuell och 

krävande 

omedelbar åtgärd 

<SYN, brännande, 

överhängande> 

krigshotet är ~spec. 

om sjukdom 

plötsligt inträdande 

och relativt 

kortvarigt. 

Ann-Kristin 

Edström 

LEXIN Språklexikon 

för invandrare 

Svenska ord – med 

uttal och förklaringar 

1992 

Andra upplagan 

Akut hastigt 

påkommande, 

kritisk, 

överhängande 
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Motsats kronisk, 

långsiktig 

Göran Walter Bonniers 

synonymordbok 

 

2000  

Tredje, 

fullständigt 

reviderade 

utgåvan 

¹Akut adj.  

brännande, 

överhängande, 

kritisk, allvarlig, 

farlig, tillspetsad, 

plötsligt mycket 

aktuell; häftig, 

hastig plötslig, 

skarp; hastigt 

påkommande, 

hastigt förlöpande, 

plötsligt 

inträdande, relativt 

kortvarig, kritisk 

² Akut adv. 

Omedelbart, 

genast, prompt med 

ens ofördröjligen, 

bums, direkt, på 

momangen, på 

stubinen, på 

stubben 

Sten Malmströma, 

Iréne Györki 

Peter A. Sjögren 

Bonniers svenska 

ordbok 

2006 

Nionde upplagan 

Akut skarp, 

plötslig 

överhängande (om 

sjukdom) hastigt 

påkommen 

Martin H Manser The Chambers 

Thesaurus 

2002 Acute adj 

1 an acute 

shortage 

SEVERE, intense, 

extreme, violent, 

critical, dangerous, 

serious, grave, 

urgent, crucial, 

vital, decisive, 

sharp, cutting, 

poignant, 

distressing. 

2 an acute mind 

SHARP, keen, 

incisive, 

penetrating, astute, 

shrewd, canny, 

judicious, 

discerning, clever, 
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observant, 

perceptive, 

insightful, sensitive 

formal percipient, 

perspicacious, 

sapient 

colloq. smart 

3 an acute illness 

severe, serious, 

intense, dangerous, 

critical, grave 

 

William T. 

McLeod & Patrick 

Hanks 

The New Collins 

concise dictionary of 

the English language 

1982 Acute adj. 1. 

Penetration in 

perception or 

insight. 2. Sensitive 

to details;keen 3. 

Of extreme 

importance;crucial 

4. Sharp or severe; 

intense 5. Having a 

sharp end or point 

6. Maths. (of an 

angle) less than 90° 

7. (of a disease)  

a. arising suddenly 

and manifesting 

intense severity 

b. of realtively 

short duration. 

 

William T. 

McLeod 

The New Collins 

Thesaurus 

1988 

Third reprint 

Acute 1. Astute, 

canny, clever, 

discerning, 

discrimination, 

incisive, ingenious, 

insightful, intuitive, 

keen, observant, 

penetration, 

perceptive, 

perspicacious, 

piercing, sensitive, 
sharp, smart, subtle 

2. Critical, crucial, 

dangerous, 

decisive, essential, 

grave, important, 

serious, severe, 
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sudden, urgent, 

vital. 

3. Distressingness, 

exquisiteness, 

fierceness, 

intenseseness, 

intensity, 

poignancy, 

powerfulness, 

severity, sharpness, 

shrillness, 

suddenness, 

violence 

4. Pointedness, 

sharpness 

 


