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Skövde Yrkeshögskola
Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en statligt finansierad utbildningsform. 
Utbildningarna är riksrekryterande och bedrivs i nära samarbete med 
arbetslivet. Företrädare för branschen är delaktiga i såväl planering 
som genomförande av utbildningen. Skövde Yrkeshögskola bedriver 
yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg, vårdadministration 
samt samhällsbyggnad och byggteknik. Flera av utbildningarna bedrivs 
på distans och det finns viss möjlighet att kombinera studier med arbete.

Skövde Yrkeshögskola är en del av Vuxenutbildning Skövde.

”Utbildningen ger den studerande goda och breda kunskaper inför dennes 
kommande arbete som ambulanssjukvårdare. Arbete inom prehospital akut-
sjukvård är det bästa jobbet man kan ha. Att gå till jobbet och inte veta vad 
som väntar samt att få möta alla patientkategorier är fantastiskt utmanande 
och stimulerande. Lagarbetet och kamratskapet är magiskt. Att arbetslivet kan 
påverka utbildningen och är en del av ledningsgruppen är mycket bra.”

Karin Salomonsson
Enhetschef Ambulansen, Skaraborgs Sjukhus
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Ambulanssjukvårdare



Yrkeshögskoleutbildningen Ambulanssjukvårdare är en eftergymnasial 
vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har 
tagits fram och bedrivs i nära samarbete med ambulanssjukvården i 
Västra Götaland. Ambulanssjukvårdare arbetar i team med ambulans-
sjuksköterskor. Efterfrågan på yrkesrollen ökar, särskilt stor är den i 
Västra Götaland, Jönköping, Värmland, Skåne och Stockholm. Du blir 
en efterfrågad resurs!

För dig som vill arbeta 
inom ambulanssjukvården

Utbildningen ger efterfrågad kompetens 
Utbildningen ger dig förutsättningar att 
kunna fungera som en kvalificerad resurs 
inom svensk ambulanssjukvård. 
Utbildningen ger kompetens för att på ett 
säkert sätt kunna framföra ambulans vid 
vanlig körning och utryckningskörning. 
Den ger dessutom kunskap om ambulans- 
sjukvårdens kommunikationsutrustning 
och träning i att samarbeta i ambulans- 
teamet och med övriga instanser/myndig-
heter i samhället.
Som ambulanssjukvårdare deltar du i 
teamarbetet tillsammans med ambulans- 
sjuksköterskan eller annan medicinsk  
personal i prehospital akutsjukvård och 
fungerar som en viktig resurs i katastrof- 
medicinska situationer. Du tränas i att 
använda medicin- och ambulansteknisk 
utrustning utifrån gällande lagar och 
förordningar.

 Kurser i utbildningen YH-poäng*
Akutsjukvård 25

Arbetsmiljö och ergonomi 10

Dokumentation och journalhantering 5

Examensarbete 20

Fordonskunskap och körteknik 30

Kommunikation och samband 15

Lärande i arbete - LIA 1 20

Lärande i arbete - LIA 2 40

Prehospital akutsjukvård 35
 

* 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på helfart.

God fysik och fordonsvana är viktigt
En ambulanssjukvårdare ska ha god 
fysik. Många arbetsgivare kräver godkänt 
resultat på fystest vid anställning. Som 
studerande får du vid utbildningens start 
genomgå tester med syfte att få en ökad 
förståelse för de fysiska kraven och för att 
kunna träna och förbereda dig under det år 
utbildningen pågår. Du måste också klara 
av att simma 200 meter. 

I yrkesrollen ingår avancerad körning 
Att behärska körteknik och klara av att 
navigera ambulansfordonet till rätt instans 
är färdigheter som efterfrågas i verksamhe-
terna. God körvana och ett fordonsintresse 
är därmed mycket viktigt för att klara 
utbildningen och för yrkesrollen.
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen 
behöver du förstå svenska och engelska i 
tal och skrift. 

Vilka förkunskaper behöver du?

• Grundläggande behörighet för yrkes-
högskola.

• Körkort med förarbehörighet B.

• Lägst betyget E/G i de yrkesförbered- 
ande kurserna från Vård- och omsorgs-
programmet inkluderat kurserna: 
- Medicin 1  
- Psykologi 1  
- Vård- och omsorgsarbete 1 och 2  
eller motsvarande.

• Minst två års yrkeserfarenhet inom  
vård och omsorg som undersköterska 
omfattande lägst halvtid (50 %).  
(Förtydligande: Här gäller att du ska 
ha jobbat minst två år och den lägsta 
omfattningen som kan räknas med är 
50 %. Ett år på 100 % uppfyller därmed 
inte kravet.)

Utbildningslängd 200 yrkeshögskolepoäng = 2 terminer
Studietakt Heltid, 100 %
Studieform Bunden utbildning. Utbildningsort: Skövde 
Studiefinansiering Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
Kostnader Du står själv för kostnader för resor i samband med LIA (lärande i arbete), 

studiebesök och olika övningar. Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningsstart Augusti
Ansökan Se www.skovde.se/yh för ytterligare information om utbildningen.

Kombination av teori och praktik
Många praktiska övningar ingår i utbild- 
ningen, exempelvis i prehospital sjuk- 
vårdsledning, traumaomhändertagande, 
losstagning, CBRNE samt kommunikation 
och navigation. En del av lärandet sker i 
samband med LIA (lärande i arbete) då 
totalt tolv veckor är förlagda på ambulans- 
enhet samt besök på vårdinrättningar och 
hos samarbetspartners inom akutsjukvår-
den. 
Utryckningsförarutbildning + C1-körkort 
Utbildningen genomförs i samverkan med 
Ambulansstödenheten Skövde, ett kompe- 
tensutvecklingscentra för Skaraborgs Sjuk-
hus. I den omfattande trafikutbildningen 
ingår moment såsom körsimulator, riskut-
bildning samt utryckningsförarutbildning. 
C1-körkort som ingår i utbildningen gör att 
du blir ”körklar” även för tyngre och större 
ambulanser.


