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Kursplan i utbildning Ambulanssjukvårdare med utbildningsnummer 201605410 

Akutsjukvård 25 Yh-poäng 

Kursens mål 
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om orsak, symtom, diagnos och omvårdnad/behandling (inkl. 
läkemedel) vid akuta sjukdomar (såväl hos vuxen som barn) som förekommer inom akutsjukvården  
och prehospitala akutsjukvården med tonvikt på medicinska, kirurgiska och psykiatriska tillstånd.  
 
Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om hur sjukdomar och skador som uppkommer 
prehospitalt omhändertas vid ankomst till vårdinrättning - både vuxna och barn. 
 
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om bl.a. människokroppens vätskebalans och smärta och 
smärtlindring. Dessutom ska kursen innehålla en beskrivning av akutsjukvårdens organisation. 
 

Kursens huvudsakliga innehåll 
- Akutsjukvårdens organisation 
- Anatomi, fysiologi, patofysiologi och sjukdomslära 
- Orsak, symtom, diagnos och omvårdnad/behandling (inkl. läkemedel) vid vanligt 

förekommande medicinska, kirurgiska och psykiatriska tillstånd (såväl hos vuxen som barn)  
- Hur sjukdomar och skador omhändertas inom akutsjukvården 
- Vätskebalans samt smärta och smärtlindring 

 

Kursen i förhållande till utbildningens mål  
Kursen bidrar delvis till kunskaperna 6, 7, 9, 10, 11 och 12. 
Kursen bidrar delvis till färdigheterna 4 och 8.  
 
Kursen ger kunskaper om: 

- Akutsjukvård barn och vuxen 
- Omvårdnadsvetenskap 
- Psykiatri 
- Lagstiftning, förordningar, föreskrifter och organisation 
- Patientsäkerhet 
- Identifiera, åtgärda och handlägga akut sjuka patienter 

 
Kursen ger färdigheter i att: 

- Förmåga att se och förstå förändringar i patientens vitala status 
- Se sig själv som en viktig del i helheten 
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Kursen ges på svenska 
 

Former för kunskapskontroll 
- Skriftligt prov 
- Skriftlig hemtentamen 
- Praktiska övningar och prov 
 

Principer för betygssättning 

Godkänt (G) 
Den studerande 

- Beskriver orsak, symtom, diagnos och omvårdnad/behandling (inkl. läkemedel) vid akuta 
medicinska, kirurgiska och psykiatriska sjukdomstillstånd (såväl hos vuxen som barn). 

- Beskriver hur omvårdnad/behandling sker inom akutsjukvården av medicinska, kirurgiska 
och psykiatriska sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande inom akutsjukvården.  

- Redogör med viss säkerhet för människokroppens vätskebalans och smärta och 
smärtlindring.  

- Beskriver utförligt akutsjukvårdens organisation. 
 

Väl godkänt (VG) 
Den studerande 

- Beskriver utförligt orsak, symtom, diagnos och omvårdnad/behandling (inkl. läkemedel) vid 
akuta medicinska, kirurgiska och psykiatriska sjukdomstillstånd. 

- Beskriver utförligt hur omvårdnad/behandlingen sker inom akutsjukvården av medicinska, 
kirurgiska och psykiatriska sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande inom 
akutsjukvården.  

- Redogör med säkerhet för människokroppens vätskebalans och smärta och smärtlindring.  
- Beskriver utförligt och nyanserat akutsjukvårdens organisation och ser sin egen roll i 

organisationen. 
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Kursplan i utbildning Ambulanssjukvårdare med utbildningsnummer 201605410 

Arbetsmiljö och ergonomi 10 Yh-poäng 

Kursens mål 
Den studerande ska få kunskap om den arbetsmiljö som förekommer inom ambulansverksamheten 
och den prehospitala akutsjukvården. Skiftande arbetsmiljöer vid ambulansens hämtplats kan 
variera mycket, från patientens hem till olika omständigheter utomhus (väderlek, årstid, tidpunkt på 
dygnet etc.). Den studerande ska även få kunskap om aktuella lagar och författningar som reglerar 
arbetsmiljön i ambulansverksamheten. 
 
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om, och förståelse för ergonomiska principer som underlättar 
arbetsmiljön och förebygger skador hos ambulanspersonalen - både akuta skador och förslitnings- 
eller belastningsskador. Kursen ska ge praktiska färdigheter gällande förflyttningsteknik, bårteknik 
och hjälpmedel som används i ambulansen. Kursen ska ge den studerande förståelse för vikten av att 
vårda sin egen hälsa och vikten av att ha en god fysik för att klara ambulanssjukvårdarens fysiskt 
krävande arbetsförhållanden. Kursen ska även ge kunskaper i självskydd/egenskydd och att 
identifiera riskmiljöer och psykosociala miljö. 
 

Kursens huvudsakliga innehåll 
- Lagar och författningar som reglerar arbetsmiljön i 

ambulansverksamheten 
- Ergonomiska principer, förflyttningsteknik, bårteknik och hjälpmedel 
- Den egna hälsan  
- Självskydd/egenskydd  
- Patientsäkerhet 
- Psykosocial arbetsmiljö (kamratstöd) 

 

Kursen i förhållande till utbildningens mål  
Kursen bidrar delvis till kunskaperna 10, 17 och 21. 
Kursen bidrar delvis till färdigheterna 1 och 9.  
Kursen bidrar delvis till kompetenserna 3, 6 och 8. 

 
Kursen ger kunskaper om: 

- Lagstiftning, förordningar, föreskrifter och organisation  
- Logistik 
- Ergonomi 
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Kursen ger färdigheter i att: 
- Utföra arbetsuppgifter som ingår i ambulanssjukvårdarens roll 
- Använda ergonomiska hjälpmedel 

 
Efter kursen har den studerande kompetenser för att: 

- Utföra arbetet som ambulanssjukvårdare 
-  Arbeta med sin egen och andras säkerhet  
- Använda ergonomiska hjälpmedel och lyfta på ett ergonomiskt riktigt sätt 

 

Kursen ges på svenska 
 

Former för kunskapskontroll 
- Inlämningsuppgift 
- Praktiska övningar och test 

 

Principer för betygssättning 

Godkänt (G) 
Den studerande 

- Beskriver aktuella lagar och författningar som reglerar arbetsmiljön i 
ambulansverksamheten. 

- Beskriver och tillämpar med viss säkerhet ergonomiska principer som underlättar 
arbetsmiljön och förebygger skador hos personal och patienter.  

- Tillämpar med viss säkerhet praktiska färdigheter gällande förflyttningsteknik, bårteknik 
och användning av hjälpmedel. 

- Redogör för vikten av att ha en god fysik och vårda sin egen hälsa. 
- Beskriver och tillämpar med viss säkerhet självskydd/egenskydd. 
- Redogör för, och har en god förståelse för vikten av, kamratstöd och psykosocialt 

omhändertagande och stöd av arbetskamrater. 
 

Väl godkänt (VG) 
Den studerande 

- Beskriver utförligt aktuella lagar och författningar som reglerar arbetsmiljön i 
ambulansverksamheten. 

- Beskriver utförligt och tillämpar med säkerhet ergonomiska principer som underlättar 
arbetsmiljön och förebygger skador hos personal och patienter.  
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- Tillämpar med säkerhet praktiska färdigheter gällande förflyttningsteknik, bårteknik och 
användning av hjälpmedel. 

- Redogör utförligt för och analyserar vikten av att ha en god fysik och vårda sin egen hälsa.  
- Beskriver och tillämpar med säkerhet självskydd/egenskydd. 
- Redogör utförligt och nyanserat för, och har en mycket god förståelse för vikten av, 

kamratstöd och psykosocialt omhändertagande och stöd av arbetskamrater. 
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Kursplan i utbildning Ambulanssjukvårdare med utbildningsnummer 201605410 

Dokumentation och journalhantering 5 Yh-poäng 

Kursens mål 
Kursen ska ge kunskaper om journallagen och dess tillämpning inom ambulansverksamheten och 
vilken dokumentation som är aktuell inom verksamheten. Den studerande ska få kunskap om 
ambulansjournalens utformning och tränas i att självständigt inhämta relevant information från 
patient och anhörig samt dokumentera i journalen. 
 

Kursens huvudsakliga innehåll 
- Journaldatalagens tillämpning inom ambulansverksamheten 
- Ambulansjournalens utformning 
- Förståelse av vikten att inhämta relevant information från tex patient, närstående 

 

Kursen i förhållande till utbildningens mål  
Kursen bidrar delvis till kunskaperna 10, 11 och 22. 
Kursen bidrar delvis till färdigheterna 1 och 8.  
Kursen bidrar delvis till kompetens 3. 
 
Kursen ger kunskaper om: 

- Lagstiftning, förordningar, föreskrifter och organisation 
- Patientsäkerhet 
- Dokumentation och patientjournallagen 

 
Kursen ger färdigheter i att: 

- Utföra de arbetsuppgifter som ingår i ambulanssjukvårdarens roll 
- Se sig själv som en viktig del i helheten  

 
Efter kursen har den studerande kompetenser för att: 

- Utföra arbetet som ambulanssjukvårdare 
 

Kursen ges på svenska 
 

Former för kunskapskontroll 
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- Praktiska övningar och inlämningsuppgift 
 

Principer för betygssättning 

Godkänt (G) 
Den studerande 

- Redogör för journaldatalagen och dess tillämpning inom ambulansverksamheten och vilken 
dokumentation som är aktuell.  

- Redogör för ambulansjournalens utformning. 
- Tillämpar med viss säkerhet färdigheter gällande att dokumentera i journalen. 
- Redogör på ett enkelt sätt vikten av att relevant information samlas in 

 

Väl godkänt (VG) 
Den studerande 

- Redogör utförligt och nyanserat för journaldatalagen och dess tillämpning inom 
ambulansverksamheten och vilken dokumentation som är aktuell.  

- Redogör utförligt för ambulansjournalens utformning  
- Tillämpar med säkerhet färdigheter gällande att dokumentera i journalen. 
- Redogör på ett utförligt sätt vikten av att relevant information samlas in  
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Kursplan i utbildning Ambulanssjukvårdare med utbildningsnummer 201605410 

Examensarbete 20 Yh-poäng 

Kursens mål 
Syfte och mål med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra ett examensarbete 
kopplat till komplicerade etiska frågor/situationer/dilemman som personal inom den prehospitala 
akutsjukvården kan ställas inför. Kursen ger kunskap om etiska begrepp och principer och 
färdigheter i att hantera situationer samt förståelse för vilken konsekvens ett visst 
handlande/ställningstagande kan få. Den studerande ska få förståelse för patientens och dess 
anhörigas utsatthet, vikten av ett gott bemötande i olika situationer. I examensarbetet ska den 
studerande visa kunskaper om lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området. 
 
Examensarbetet ger också de studerande kunskaper och färdigheter gällande att avgränsa ett 
problem, formulera ett syfte med frågeställningar, planera och genomföra en undersökning där 
information från flera källor samlas in, sammanställs, bearbetas, analyseras och redovisas på ett 
systematiskt sätt (både muntligt och skriftligt). 
 

Kursens huvudsakliga innehåll 
- Etiska begrepp och principer 
- Aktuell lagstiftning, förordningar och föreskrifter kopplat till fråga/situation/dilemma 
- Problemställning och planering av undersökning  
- Informationssökning, informationsinsamling, källkritik och referenshantering 
- Analysera och värdera undersökningens resultat 
- Systematisk redovisning skriftlig i rapportform 
- Muntlig redovisning, granskning och opponering 

 

Kursen i förhållande till utbildningens mål  
Kursen bidrar delvis till kunskaperna 7, 10 och 14. 
Kursen bidrar delvis till färdighet 7. 
Kursen bidrar delvis till kompetenserna 2 och 3. 
 
Kursen ger kunskaper om: 

- Omvårdnadsvetenskap 
- Lagstiftning, förordningar, föreskrifter och organisation 
- Bemötande och förhållningssätt 

 
Kursen ger färdigheter i att: 
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- Bemöta patienter, anhöriga och samarbetspartners på ett professionellt, respektfullt och 
medmänskligt och etiskt sätt 

 
Efter kursen har den studerande kompetenser för att: 

- Bemöta människor i kris 
- Utföra arbetet som ambulanssjukvårdare 

 

Kursen ges på svenska men litteratur och övningar på engelska 
förekommer 
 

Former för kunskapskontroll 
- Skriftlig rapport 
- Muntlig redovisning  
- Opponeringsförfarande  

Principer för betygssättning 

Godkänt (G) 
Den studerande 

- Planerar, undersöker, belyser och rapporterar, med viss självständighet, ett etiskt dilemma.  
- Söker, använder, beskriver och värderar källor samt refererar enligt vedertagna system för 

referenshantering. 
- Kan med viss självständighet bearbeta, analysera och dra slutsatser kring undersökningens 

resultat. 
- Redovisar, med viss säkerhet, undersökningen i en rapport på vedertaget sätt enligt given 

formalia. 
- Redovisar, med viss säkerhet, undersökningen muntligt på lämpligt sätt. 
- Granskar med viss säkerhet ett annat examensarbete på vedertaget sätt. 

 

Väl godkänt (VG) 
Den studerande 

- Planerar, undersöker, belyser och rapporterar, med självständighet, ett etiskt dilemma.  
- Söker, använder, beskriver och värderar nyanserat källor och gör detta med självständighet 

(referenshantering enligt vedertagna system). 
- Kan självständig bearbeta, analysera och dra nyanserade slutsatser kring undersökningens 

resultat. 
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- Redovisar, med säkerhet, undersökningen i en rapport på vedertaget sätt enligt given 
formalia. 

- Redovisar, med säkerhet, undersökningen muntligt på lämpligt sätt. 
- Granskar med säkerhet ett annat examensarbete på vedertaget sätt. 
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Kursplan i utbildning Ambulanssjukvårdare med utbildningsnummer 201605410 

Fordonskunskap och körteknik 30 Yh-poäng 

Kursens mål 
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om ambulansfordonets utrustning och skötsel. Den studerande 
ska få fördjupad färdighet i framförandet av en ambulans på ett patientfokuserat, trafik- och 
patientsäkert samt ansvarstagande sätt. I kursen ingår även övningskörning, halkkörning, C1-
körkort* och körning i simulator. Utbildningen innehåller en utryckningsförarutbildning för att 
studerande efter utbildning skall vara klara för utryckningskörning. 
 
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om lagar och förordningar som reglerar vägbunden trafik med 
tonvikt på ambulansfordon och utryckningskörning. Kursen ska dessutom ge fördjupad kartkunskap 
och kunskap om navigeringsutrustning i ambulans. 
 
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om den medicintekniska och ambulanstekniska utrustningen 
som används inom ambulansverksamheten. Den studerande ska lära sig att använda den utrustning 
som en ambulanssjukvårdare förväntas behärska, samt vid vilka tillfällen den ska användas. 
 
I kursen ingår teoretiska och praktiska kunskaper om utryckningskörning. 

 

Kursens huvudsakliga innehåll 
- Ambulansfordonets utrustning och skötsel 
- Medicinskteknisk utrusning inom ambulansverksamheten 
- Lagar och förordningar som reglerar vägbunden trafik med tonvikt på ambulansfordon och 

utryckningskörning 
- Kartor och navigationsutrustning 
- Kunskap om navigeringsutrustning i ambulans 
- Framförande av ambulans med krav på B-körkort resp. C1-körkort* 
- C1-körkortsutbildning* 
- Utryckningsförarutbildning 

 

Kursen i förhållande till utbildningens mål  
Kursen bidrar delvis till kunskaperna 3, 5, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 23. 
Kursen bidrar delvis till färdigheterna 1, 2, 6, 9 och 10. 
Kursen bidrar delvis till kompetenserna 3, 4, 5 och 7. 
 
Kursen ger kunskaper om: 
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- Ambulansteknik 
- Kartkunskap och navigering 
- C1-körkort (ingår i utbildningen)* 
- Körteknik (utryckningsförarutbildning ingår i utbildningen) 
- Rationell körning 
- Logistik 
- Ambulansteknisk utrustning 
- Fordonskontroll 
- Samverkansmedel som knyter samman olika aktörer inom hälso- och sjukvård 
- Medicinteknisk utrustning 

 
Kursen ger färdigheter i: 

- Utföra de arbetsuppgifter som ingår i ambulanssjukvårdarens roll 
- Hantera ambulansteknisk utrustning och sambandkommunikationsutrustning 
- Framföra ambulansfordonet på ett patientfokuserat, trafik- och patientsäkert samt 

ansvarstagande sätt.  
- Använda ergonomiska hjälpmedel 
- Utföra kontroll av ambulansfordonet 

 
Efter kursen har den studerande kompetenser för att: 

- Utföra arbetet som ambulanssjukvårdare 
- Framföra ambulansfordonet på ett patientfokuserat, trafik- och patientsäkert samt 

ansvarstagande sätt.  
- Framföra fordon med krav på C1-körkort* 
- Hantera ambulansteknisk utrustning och sambandkommunikationsutrustning på ett säkert 

sätt 
 
*Körkort med förarbehörighet B om medicinska hinder föreligger gällande C1-kökort enligt Transportstyrelsen. Se 
föreskrift om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125).  
 

Kursen ges på svenska 
 

Former för kunskapskontroll 
- Skriftliga prov 
- Praktiska prov 
- Praktiska övningar  

 

Principer för betygssättning 
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Godkänt (G) 
Den studerande 

- Beskriver utförligt med säkerhet ambulansfordonets utrustning och skötsel.  
- Beskriver utförligt den medicintekniska utrustning som används inom 

ambulansverksamheten. 
- Kan med säkerhet använda den utrustning som en ambulanssjukvårdare förväntas behärska 

och redogör utförligt för vid vilka tillfällen de ska användas. 
- Redogör för kartkunskaper och navigation samt beskriver navigeringsutrustning i ambulans. 
- Beskriver utförligt, och tillämpar med säkerhet kunskaper gällande utryckningskörning 
- Framför ambulansfordonet med säkerhet på ett patientfokuserat, trafik- och patientsäkert 

samt ansvarstagande sätt.  
- Redogör utförligt för lagar och förordningar som reglerar vägbunden trafik med tonvikt på 

ambulansfordon och utryckningskörning.  
 

Väl godkänt (VG) 
Den studerande 

- Beskriver utförligt och med god säkerhet ambulansfordonets utrustning och skötsel.  
- Beskriver utförligt och med säkerhet den medicintekniska utrustning som används inom 

ambulansverksamheten. 
- Kan med god säkerhet använda den utrustning som en ambulanssjukvårdare förväntas 

behärska och redogör utförligt och nyanserat för vid vilka tillfällen de ska användas. 
- Redogör för kartkunskaper och navigation och beskriver utförligt navigeringsutrustning i 

ambulans. 
- Redogör utförligt och med god säkerhet för lagar och förordningar som reglerar vägbunden 

trafik med tonvikt på ambulansfordon och utryckningskörning.  
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Kursplan i utbildning Ambulanssjukvårdare med utbildningsnummer 201605410 

Kommunikation och samband 15 Yh-poäng 

Kursens mål 
Kursen ska också ge kunskaper om teorier om kommunikation. Kursen ska ge fördjupad kunskap om 
radiokommunikation, såväl den tekniska utrustningen som sättet att kommunicera. Olika system för 
kommunikation och samband ingår med tonvikt på Rakel som nationellt samverkanssystem. Kursen 
ska också ge kunskaper och färdigheter för att kunna samverkan med andra aktörer. Kursen ger 
kunskaper och färdigheter gällande bemötande och empatiskt förhållningssätt.  
 

Kursens huvudsakliga innehåll 
- Teorier om kommunikation 
- Olika system för kommunikation och samband 
- Vikten av ett gott bemötande och en god kommunikation med patient och närstående 
- Vikten av en god kommunikation med kollegor och andra aktörer och samverkanspartners 
- Kartkunskap och kunskap om navigeringsutrustning i ambulans 

 

Kursen i förhållande till utbildningens mål  
Kursen bidrar delvis till kunskaperna 2, 4, 5, 14, 18, 19 och 20. 
Kursen bidrar delvis till färdigheterna 1, 2, 5 och 7.  
Kursen bidrar delvis till kompetenserna 3 och 7. 
 
Kursen ger kunskaper om: 

- Prehospital sjukvårdsledning 
- Radiokommunikation 
- Kartkunskap och navigering 
- Bemötande och förhållningssätt 
- Ambulansteknisk utrustning 
- Fordonskontroll 
- Samverkansmedel som knyter samman olika aktörer inom hälso- och sjukvård 

 
Kursen ger färdigheter i att: 

- Utföra de arbetsuppgifter som ingår i ambulanssjukvårdarens roll 
- Hantera ambulansteknisk utrustning och sambandkommunikationsutrustning 
- Samarbeta med andra aktörer som ingår i uppdraget 
- Bemöta patienter, anhöriga och samarbetspartners på ett professionellt, respektfullt, 

medmänskligt och etiskt sätt. 
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Efter kursen har den studerande kompetenser för att: 

- Utföra arbetet som ambulanssjukvårdare 
- Hantera ambulansteknisk utrustning och kommunikationsutrustning på ett säkert sätt 

Kursen ges på svenska 
 

Former för kunskapskontroll 
- Skriftligt prov 
- Praktiska övningar och test 
- Inlämningsuppgift 

 

Principer för betygssättning 

Godkänt (G) 
Den studerande 

- Redogör för kommunikation, teorier kring kommunikation och felkällor vid kommunikation. 
- Beskriver, och tillämpar färdigheter, gällande kommunikation och informationsöverföring i 

vården.  
- Beskriver utförligt, och tillämpar med säkerhet, kunskaper om radiokommunikation. 
- Beskriver utförligt olika system för kommunikation och samband med tonvikt på Rakel. 
- Tillämpar praktiska färdigheter gällande olika system för kommunikation och samband med 

tonvikt på Rakel.  
 

Väl godkänt (VG) 
Den studerande 

- Redogör utförligt för teorier kring kommunikation, teorier kring kommunikation och 
felkällor vid kommunikation. 

- Beskriver utförligt, och tillämpar med säkerhet färdigheter, gällande kommunikation och 
informationsöverföring i vården.  

- Beskriver utförligt och nyanserat, och tillämpar med god säkerhet, kunskaper om 
radiokommunikation.  

- Beskriver utförligt och nyanserat olika system för kommunikation och samband med tonvikt 
på Rakel. 

- Tillämpar med säkerhet praktiska färdigheter gällande olika system för kommunikation och 
samband med tonvikt på Rakel.  
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Kursplan i utbildning Ambulanssjukvårdare med utbildningsnummer 201605410 

LIA 1 20 Yh-poäng 

Kursens mål 
I kursen ingår tre veckors placering på en ambulansenhet och under en vecka 
studiebesök vid organisationer och verksamheter som 
ambulansorganisationerna ofta samarbetar med.  
Kursen har som syfte och mål att omsätta och tillämpa kunskaper från 
utbildningens övriga kurser genom lärande i arbete under yrkesmässiga 
förhållanden vid en ambulansenhet.  
 

Kursens huvudsakliga innehåll 
- Studiebesök hos samverkanspartners som ambulanspersonal ofta 

kommer i kontakt med  
- Ambulanssjukvårdarens arbetsuppgifter 
- Samarbete i teamet – olika rollers olika uppgifter 
- Bemötande och omvårdnad vid akutsjukvård  
- Ambulansteknisk- och medicinteknisk utrustning  
- Framföra ambulansfordonet under yrkesmässiga förhållanden 

 

Kursen i förhållande till utbildningens mål  
Kursen bidrar delvis till kunskaperna 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 och 23. 
Kursen bidrar delvis till färdigheterna 1, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. 
Kursen bidrar delvis till kompetenserna 1, 3 och 5. 
 
Kursen ger kunskaper om: 

- Akutsjukvård barn och vuxen 
- Psykiatri 
- Patientsäkerhet 
- Identifiera, åtgärda och handlägga akut sjuka patienter 
- C1-körkort (ingår i utbildningen)* 
- Bemötande och förhållningssätt 
- Körteknik 
- Logistik 
- Ambulansteknisk utrustning 
- Medicinteknisk utrustning 
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Kursen ger färdigheter i att: 
- Utföra de arbetsuppgifter som ingår i ambulanssjukvårdarens roll 
- Samarbeta med och assistera ambulanssjuksköterskan i teamet 
- Förmåga att se förändringar i patientens vitala status 
- Samarbeta med andra aktörer som ingår i uppdraget 
- Framföra ambulansfordonet* på ett trafiksäkert och patientfokuserat sätt under 

yrkesmässiga förhållanden.  
- Bemöta patienter, anhöriga och samarbetspartners på ett professionellt, respektfullt, 

medmänskligt och etiskt sätt 
- Se sig själv som en viktig del i helheten 

 
Efter kursen har den studerande kompetenser för att: 

- Samarbeta i teamet och dess varierande miljöer 
- Utföra arbetet som ambulanssjukvårdare 
- Framföra fordon med krav på C1-körkort* 

 
 
*Körkort med förarbehörighet B om medicinska hinder föreligger gällande C1-kökort enligt Transportstyrelsen. Se 
föreskrift om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125).  
 

Kursen ges på svenska 
 

Former för kunskapskontroll 
- Skriftlig LIA-reflektion  
- Skriftligt bedömningsunderlag 
- Muntliga samtal (studerande, lärare och handledare) 
 

 
 

 

Principer för betygssättning 

Godkänt (G) 
Den studerande 

- Beskriver utförligt ambulanssjukvårdarens arbetsuppgifter. 
- Beskriver utförligt samarbetet i ambulansteamet – olika rollers olika 

uppgifter. 
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- Beskriver samverkanspartners som ambulanspersonal ofta kommer i 
kontakt med.  

- Beskriver utförligt och tillämpar kunskaper om bemötande och 
omvårdnad vid akutsjukvård.  

- Kan använda ambulansteknisk- och medicinteknisk.  
- Framför ambulansfordonet med säkerhet på ett trafiksäkert och patientfokuserat sätt under 

yrkesmässiga förhållanden.  
 

Väl godkänt (VG) 
Den studerande 

- Beskriver utförligt och nyanserat ambulanssjukvårdarens arbetsuppgifter. 
- Beskriver utförligt och nyanserat samarbetet i ambulansteamet och drar 

slutsatser om olika rollers olika uppgifter. 
- Beskriver utförligt och nyanserat samverkanspartners som 

ambulanspersonal ofta kommer i kontakt med. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med viss säkerhet, kunskaper om 

bemötande och omvårdnad vid akutsjukvård.  
- Kan med viss säkerhet använda ambulansteknisk- och medicinteknisk utrustning.  
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Kursplan i utbildning Ambulanssjukvårdare med utbildningsnummer 201605410 

LIA 2 40 Yh-poäng 

Kursens mål 
Kursen har som syfte och mål att den studerande ska omsätta och tillämpa fördjupade teoretiska och 
praktiska kunskaper/färdigheter från utbildningens övriga kurser vid en ambulansenhet genom 
lärande i arbete. Kursen har som syfte och mål att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om 
arbetet på ambulansenhet med förståelse för ambulanssjukvårdarens arbetsuppgifter under 
yrkesmässiga förhållande. 
 
Kursen är helt förlagd till en ambulansenhet ute i verksamheten. 
 

Kursens huvudsakliga innehåll 
- Utföra arbetsuppgifterna som ingår i ambulanssjukvårdarens roll 
- Samarbete i teamet och med andra aktörer 
- Bemötande och omvårdnad vid prehospital akutsjukvård – på en 

fördjupad nivå 
- Ambulansteknisk-, medicinteknisk utrustning och 

kommunikationsutrustning  
- Framföra ambulansfordonet* på ett säkert sätt under yrkesmässiga 

förhållanden samt utföra kontroll av ambulansfordonet. 
- Tillämpa kunskaper och färdigheter i  utryckningskörning under 

yrkesmässiga förhållanden. 
- Använda ergonomiska hjälpmedel och arbeta på ett ergonomisk riktigt 

sätt 
- Arbeta med egen och andras säkerhet 

 

Kursen i förhållande till utbildningens mål  
Kursen bidrar delvis till samtliga kunskaper.  
Kursen bidrar delvis till samtliga färdigheter.  
Kursen bidrar delvis till samtliga kompetenser. 
 
Kursen ger kunskaper om: 

- LIA2 är en stor kurs som är placerad i slutet av utbildningen. Kursen ska bidra till 
utbildningens samtliga kunskaper. 

 
Kursen ger färdigheter i att: 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kursplan fastställd av ledningsgruppen 2019-06-19 
 

- LIA2 är en stor kurs som är placerad i slutet av utbildningen. Kursen ska bidra till 
utbildningens samtliga färdigheter. 

 
Efter kursen har den studerande kompetenser för att: 

- LIA2 är en stor kurs som är placerad i slutet av utbildningen. Kursen ska bidra till 
utbildningens samtliga kompetenser. 

 
*Körkort med förarbehörighet B om medicinska hinder föreligger gällande C1-kökort enligt Transportstyrelsen. Se 
föreskrift om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125).  
 

Kursen ges på svenska 
 

Former för kunskapskontroll 
- Skriftlig LIA-rapport 
- Skriftligt bedömningsunderlag 
- Muntligt samtal (studerande, lärare, handledare) 
 

 

Principer för betygssättning 

Godkänt (G)  
Den studerande 

- Utför, med säkerhet, arbetsuppgifterna som ingår i ambulanssjukvårdarens roll. 
- Samarbetar, med säkerhet, i teamet och med andra aktörer. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med säkerhet, kunskaper om bemötande och omvårdnad 

vid prehospital akutsjukvård.  
- Använder, med säkerhet, ambulansteknisk-, medicinteknisk utrustning och 

kommunikationsutrustning.  
- Framför ambulansfordonet* med säkerhet på ett patientfokuserat, trafik- och patientsäkert 

samt ansvarstagande sätt under yrkesmässiga förhållanden. 
- Använder ergonomiska hjälpmedel och arbetar på ett ergonomisk riktigt sätt. 
- Tillämpar kunskaper kring egen och andras säkerhet. 
- Tillämpar med säkerhet kunskaper och färdigheter i utryckningskörning under yrkesmässiga 

förhållanden. 

Väl godkänt (VG)  
Den studerande 

- Utför, med god säkerhet, arbetsuppgifterna som ingår i ambulanssjukvårdarens roll 
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- Samarbetar, med god säkerhet, i teamet och med andra aktörer. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med god säkerhet, kunskaper om bemötande och 

omvårdnad vid prehospital akutsjukvård. 
- Använder, med god säkerhet, ambulansteknisk-, medicinteknisk utrustning och 

kommunikationsutrustning.  
- Använder, med god säkerhet, ergonomiska hjälpmedel och arbeta på ett ergonomisk riktigt 

sätt. 
- Tillämpar, med god säkerhet, kunskaper om egen och andras säkerhet. 
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Kursplan i utbildning Ambulanssjukvårdare med utbildningsnummer 201605410 

Prehospital akutsjukvård 35 Yh-poäng 

Kursens mål   
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om orsak, symtom, diagnos och omvårdnad/behandling vid 
akuta medicinska, kirurgiska och psykiatriska tillstånd, sjukdomar och skador som förekommer 
inom den prehospitala akutsjukvården - både hos vuxen och barn. 
 
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om prehospital vårdmiljö, vårdkedja och vårdprocess. 
 
Kursen ska ge fördjupad kunskap om organisation och samarbete vid en stor olycka eller katastrof 
med tonvikt på ambulansverksamhetens medicinska och psykologiska omhändertagande men även 
inblick i bla. polisens, räddningstjänstens och övriga verksamheters ansvarsområden samt 
samverkan med dessa organisationer. 
 
I kursen ingår fördjupad kunskap om Prehospital sjukvårdsledning (PS). 
 
Kursen ska dessutom ge fördjupad kunskap i att sortera, prioritera och registrera (triage) drabbade 
personer vid en stor olycka eller katastrof. 
 
I kursen ingår även kunskap om farliga ämnen (CBRNE) samt transport av farligt gods. 
 

Kursens huvudsakliga innehåll 
- Orsak, symtom, diagnos och omvårdnad/behandling (inkl. läkemedel) vid vanligt 

förekommande medicinska, kirurgiska och psykiatriska tillstånd och vid sjukdomar och 
skador 

- Prehospital vårdmiljö, vårdkedja och vårdprocess  
- Organisation, kommunikation och samarbete vid särskild händelse  
- Prehospital sjukvårdsledning   
- Sortera, prioritera och dokumentera (triage) vid särskild händelse 
- Farliga ämnen (CBRNE) och kunskap om transport av farligt gods 

 

Kursen i förhållande till utbildningens mål  
Kursen bidrar delvis till kunskaperna 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 och 23. 
Kursen bidrar delvis till färdigheterna 1, 3, 4, 5, 7 och 8. 
Kursen bidrar delvis till kompetenserna 1, 2, 3 och 6. 
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Kursen ger kunskaper om: 
- Prehospital akutsjukvård 
- Prehospital sjukvårdsledning 
- Akutsjukvård barn och vuxen 
- Omvårdnadsvetenskap 
- Katastrofmedicin och farliga ämnen 
- Psykiatri 
- Lagstiftning, förordningar, föreskrifter och organisation 
- Patientsäkerhet 
- Identifiera, åtgärda och handlägga akut sjuka patienter 
- Bemötande och förhållningssätt 
- Logistik 
- Medicinteknisk utrustning 

 
Kursen ger färdigheter i att: 

- Utföra de arbetsuppgifter som ingår i ambulanssjukvårdarens roll 
- Samarbeta med och assistera ambulanssköterskan i teamet 
- Förmåga att se förändringar i patientens vitala status 
- Samarbeta med andra aktörer som ingår i uppdraget 
- Bemöta patienter, anhöriga och samarbetspartners på ett professionellt, respektfullt och 

medmänskligt och etiskt sätt 
- Se sig själv som en viktig del i helheten 

 
Efter kursen har den studerande kompetenser för att: 

- Samarbeta i teamet och dess varierande miljöer 
- Bemöta människor i kris 
- Utföra arbetet som ambulanssjukvårdare 
- Arbeta med sin egen och andras säkerhet vid katastrofer och händelser med farliga ämnen 

samt att arbeta i en katastrofsituation med dess olika aktörer och organisationer 
 

Kursen ges på svenska men litteratur och övningar på engelska 
förekommer 
 

Former för kunskapskontroll 
- Skriftliga prov 
- Inlämningsuppgift 
- Praktiska övningar och test 
- Seminarier  
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Principer för betygssättning 

Godkänt (G) 
Den studerande 

- Beskriver utförligt orsak, symtom, diagnos och omvårdnad/behandling (inkl. läkemedel) vid 
akuta medicinska, kirurgiska och psykiska sjukdomstillstånd (såväl hos vuxen som barn) som 
är vanligt förekommande inom den prehospitala akutsjukvården.  

- Beskriver utförligt prehospital vårdmiljö, vårdkedja och vårdprocess. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med viss säkerhet, kunskaper i prehospital medicinskt och 

psykologiskt omhändertagande. 
- Beskriver utförligt organisation och samarbete vid särskild händelse. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med viss säkerhet, kunskaper i prehospital 

sjukvårdsledning. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med viss säkerhet, kunskaper om att sortera, prioritera och 

registrera (triage) vid särskild händelse. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med viss säkerhet, kunskaper om farliga ämnen (CBRNE) 

och kunskaper om transport av farligt gods. 
 

Väl godkänt (VG) 
Den studerande 

- Beskriver utförligt och nyanserat orsak, symtom, diagnos och omvårdnad/behandling (inkl. 
läkemedel). vid akuta medicinska, kirurgiska och psykiska sjukdomstillstånd (såväl hos 
vuxen som barn) som är vanligt förekommande inom den prehospitala akutsjukvården.  

- Beskriver utförligt och nyanserat prehospital vårdmiljö, vårdkedja och vårdprocess. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med säkerhet, kunskaper i prehospital medicinskt och 

psykologiskt omhändertagande. 
- Beskriver utförligt och nyanserat organisation och samarbete vid särskild händelse. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med säkerhet, kunskaper i prehospital sjukvårdsledning. 
- Beskriver utförligt och tillämpar, med säkerhet, kunskaper om att sortera, prioritera och 

registrera (triage) vid särskild händelse. 
- Beskriver utförligt och nyanserat och tillämpar, med säkerhet, kunskaper om farliga ämnen 

(CBRNE) och kunskaper om transport av farligt gods. 
 
 
 
 


