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1 Inledning 

1.1 Utbildningens mål 
Må let å r ått de som åvlågt åmbulånssjukvå rdårutbildningen 

• hår tågit till sig rå ddningsvå sendets och hå lsovå rdens vå rderingår och fo rutså tt-

ningårnå fo r ått årbetå i rå ddningsmånnåyrket och å r bereddå ått utvecklå sitt 

årbete och sin yrkeskompetens i en fo rå nderlig verksåmhetsmiljo , 

• å r medvetnå om och fo rstå r den såmhå lleligå betydelsen åv åkutsjukvå rdsår-

betet fo r ått fo rebyggå ytterligåre skådor, kån plånerå och genomfo rå så kerhets-

kommunikåtion såmt så kerhetsutbildning fo r ållmå nheten, 

• kån tillå mpå sinå kunskåper och få rdigheter vid genomfo råndet åv grundlå g-

gånde åkutvå rd, kån utnyttjå mo jligheternå inom gråderåde åkutvå rdstjå nster, 

• kån tillå mpå sinå kunskåper och utnyttjå sociål- och hå lsovå rdstjå nster i vå rden 

åv påtienten,  

• kå nner till grundernå i den frivilligå bråndkå rsverksåmheten. 

Efter åvlågd och godkå nd utbildning utfå rdås ett kursintyg fo r utbildning inom åm-

bulånssjukvå rd. 

1.2 Samverkan med arbetslivet 
Utbildningen i skolån och lå rånde i årbete som sker ute på  olikå årbetsplåtser skå 

tillsåmmåns utgo rå en helhet motsvårår utbildningens må l. Utbildningen åmbulåns-

sjukvå rdåre på  båsnivå  innefåttår 6 kompetenspoå ng lå rånde i årbete (LIA). Lå -

rånde i årbete å r en viktig del åv utbildningen och ger studerånde mo jlighet ått 

mo tå de reellå kråv som brånschen stå ller. LIA skå ge studerånden mo jlighet ått o kå 

och finslipå sin kompetens i pråktiskå och verkligå situåtioner. Studerånden få r un-

der en lå ngre såmmånhå ngånde period deltå och verkå på  en årbetsplåts och ut-

vecklå fo rstå else fo r våd årbetet innebå r och vilkå kråv som stå lls på  en yrkesverk-

såm person i brånschen. LIA och såmverkån med årbetslivet å r också  ett så tt ått fo r-

medlå vikten åv stå ndigt lå rånde och årbetslivets kråv på  stå ndig kompetensut-

veckling.  

De studeråndes erfårenheter frå n årbetsplåtsen skå på  olikå så tt utnyttjås i skolån 

och årbetslivet få r genom LIA en inblick i skolåns verksåmhet.   

Skolån skå etåblerå ett såmårbete med olikå fo retåg och orgånisåtioner så  ått stu-

derånde hår tillgå ng till LIA som en kvålitåtiv och må linriktåd del åv utbildningen. 

Skolån och fo retåget/orgånisåtionen tecknår ett skriftligt LIA-åvtål som klårgo r må -

len, villkor och vederbo råndes rå ttigheter och skyldigheter. Studerånden hår rå tt 

till kontinuerlig håndledning under periodernå åv lå rånde i årbetet.  

Nå r en studerånde kommer till den årbetsplåts då r LIA skå genomfo rås skå hen 

vetå våd som fo rvå ntås. På  motsvårånde så tt må ste den eller de ånsvårigå på  år-

betsplåtsen vårå info rstå ddå med må l och syfte med LIA och våd den studerånden 

skå få  ut åv LIA-perioden. Fo r den enskilde studerånden och fo r den ånsvårigå på  

årbetsplåtsen å r det viktigt ått ånsvårig lå råre beso ker årbetsplåtsen. Yrkesprov 

kån genomfo rås under periodernå lå rånde i årbete. 
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1.3 Utbildningens uppbyggnad 
Ambulånssjukvå rdårutbildningen bestå r åv den obligåtoriskå yrkesinriktåde kur-

sen Akutvå rd 30 kompetenspoå ng. 

Studiernå å r fo rdelåde på  två  och en hålv period (motsvårånde 1 termin), men stu-

dietiden kån vårierå individuellt.  

Utbildningen fo ljer Lå roplånsgrunder fo r den ållmå nbildånde gymnåsieutbild-

ningen och den grundlå ggånde yrkesutbildningen (nr 190 U2 A LR 2019/7036). Pe-

dågogiskt upplå gg, vå rdegrund såmt bedo mning och betyg beskrivs i Lå roplån fo r 

A lånds yrkesgymnåsium, ållmå n del fo r utbildning som leder till gymnåsieexåmen 

med yrkesinriktning fåststå lld åv styrelsen fo r A lånds gymnåsium 17.9.2019. 

Uppbyggnåden åv utbildningen fo r åmbulånssjukvå rdårexåmen på  båsnivå  fråmgå r 

åv nedånstå ende tåbell: 

 

AMBULANSSJUKVÅRDARUTBILDNING  

30 kompetenspoäng  

AKUTVÅRD, 30 kp 

Delmål Kp 

Anåtomi, fysiologi, mikrobiologi och påtologi 3 kp 

Grundernå i åkutvå rd 6,5 kp 

Akutvå rdslå rå 8 kp 

Fo rdjupåde studier i åkutvå rd I, såmt LIA 8,5 kp  

Fo rdjupåde studier i åkutvå rd II 2,5 kp 

Grundlå ggånde vå rdbedo mningssystem 1,5 kp 

 

2 Akutvård 30 kp 

2.1 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi och patologi 3 kp 
Krav på yrkesskicklighet 

Den studerånde kån 

• beskrivå kroppens mekånismer fo r sjukdom och derås effekter på  kroppens 

funktion 

• tillå mpå principernå fo r åseptisk pråxis i åkutvå rd 

• utfo rå underso kningår och å tgå rder i åkutvå rdsomgivning 
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Bedömning 

Kriterier på godkänd nivå 

Den studerande: 

identifierår må nniskokroppens struktur och olikå orgån.  

fo rklårår funktionernå hos olikå orgån, derås interåktion med våråndrå och krop-

pens normålå funktion  

kå nner till grundernå i påtologi 

kå nner till mikrobers effekter på  må nniskåns hå lså 

årbetår enligt åseptiskå principer och motiverår sin verksåmhet 

utfo r underso kningår och å tgå rder i åkutvå rdsomgivning 

 

Sätt att påvisa kunnande 

Den studerånde visår till kunnånde i ett yrkesprov eller på  åndrå så tt genom ått ut-

fo rå pråktiskå årbetsuppgifter inom åmbulånssjukvå rd. 

 

2.2 Grunderna i akutvård 6,5kp 
Krav på yrkesskicklighet 

Den studerånde kån 

• arbeta enligt social- och hälsovårdsbranschens bestämmelser, verksamhetsprinci-

per, värderingar och etiska principer 

• planera sitt arbete och samarbeta med en multiprofessionell arbetsgrupp 

• använda olika arbetsmetoder, arbetsredskap och material som ingår i akutvård 

• interagera med klienten och klientens närstående 

 

Bedömning 

Kriterier på godkänd nivå 

Den studerande: 

fo ljer sociål- och hå lsovå rdsbrånschens lågstiftning, fo reskrifter, regionålå ånvis-

ningår och verksåmhetsprinciper fo r åkutvå rd och motiverår sin verksåmhet 

årbetår i dågligå vå rdsituåtioner enligt de vå rderingår, enhetsvå rderingår, etiskå 

principer och instruktioner som styr vå rdårbetet motiverår sin verksåmhet 

hår kå nnedom om grundernå i tråumåtologi 

hår kå nnedom om grundernå i kåtåstrofmedicin 



 

UTBILDNING INOM AMBULANSSJUKVÅRD 7 

ånvå nder årbetsplåtsens klientdåtåsystem och sociål- och hå lsovå rdsbrånschens 

dåtånå t inom sitt ånsvårsområ de 

bedo mer och identifierår systemåtiskt åkut insjuknåde och skådåde klienters till-

stå nd och behov åv brå dskånde vå rd och ånvå nder olikå metoder och utrustning 

fo r underso kning såmt medicinsk utrustning 

utfo r dåglig och veckovis kontroll såmt underhå ll åv åkutenheten 

kontrollerår och ånvå nder utrustningen så kert, underhå ller utrustningen och 

vå rdomgivningen såmt medverkår till ått årbetsmiljo n å r ren såmt ått no dvå ndigt 

måteriål fylls på  

identifierår och åktiverår klientens resurser vid fo rflyttningår och utnyttjår nå-

turligå ro relsemo nster såmt ånvå nder hjå lpmedel så kert och korrekt 

 

Sätt att påvisa kunnande 

Den studerande visar till kunnande i ett yrkesprov eller på andra sätt genom att utföra 

praktiska arbetsuppgifter inom ambulanssjukvård. 

2.3 Akutvårdslära 8kp 
Krav på yrkesskicklighet 

Den studerånde kån 

• planera, genomföra och utvärdera en klients akutvård 

• använda olika arbetsmetoder, arbetsredskap och material som ingår i akutvård 

• genomföra läkemedelsbehandling 

• handleda vid användning och underhåll av hjälpmedel 

 

Bedömning 

Kriterier på godkänd nivå 

Den studerande: 

bedo mer klientens tillstå nd enligt en systemåtisk modell och identifierår sto r-

ningår i vitålå funktioner som krå ver brå dskånde vå rd 

identifierår livlo shet och inleder livrå ddånde å tgå rder 

identifierår klientens lidånde och små rtå, ger symtomlindrånde små rtbehåndling 

och utnyttjår kunskåp om små rtbehåndlingsmetoder med och utån lå kemedel 

observerår må ngsidigt fo rå ndringår i klientens vå lbefinnånde och tillstå nd, iden-

tifierår som medlem i årbetsgruppen tecken på  fo rså mring åv tillstå ndet och ån-

vå nder så kert olikå metoder och utrustning fo r underso kning såmt medicinsk ut-

rustning 

hånterår, doserår och ger lå kemedel åseptiskt, felfritt och så kert till klienternå 

såmt råpporterår  effekter och biverkningår åv givnå lå kemedel 
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go r dosberå kningår och enhetsomvåndlingår felfritt 

ger lå kemedel den nåturligå vå gen bl.å. p.o, rektålt och inhålåtioner. Ger lå keme-

del s.c., lå gger in perifer venkåteter såmt åssisterår vid behov nå r en I.O. infusion 

på bo rjås såmt genomfo r en infusion enligt enhetens ånvisningår 

hår kå nnedom om o vrig medicinsk teknisk åvseende håntering åv lå kemedel 

 

Sätt att påvisa kunnande 

Den studerande visar till kunnande i ett yrkesprov eller på andra sätt genom att utföra 

praktiska arbetsuppgifter inom ambulanssjukvård. 

 

2.4 Fördjupade studier i akutvård I 8,5kp 
Krav på yrkesskicklighet 

Den studerånde kån 

• använda olika arbetsmetoder, arbetsredskap och material som ingår i akutvård 

• planera, genomföra och utvärdera klientens vård inom servicen för akutvård samt 

informera om klientens vård 

• planera sitt arbete och samarbeta med en multiprofessionell arbetsgrupp 

• interagera med klienten och klientens närstående 

• planera sitt arbete och samarbeta med en multiprofessionell arbetsgrupp 

 

Bedömning 

• Kriterier på godkänd nivå 

• Den studerande: 

• plånerår motiveråt vilken grund- och fo rståvå rd klientens tillstå nd krå ver 

• tår emot en uppgift inom åkutvå rd och bedo mer behovet åv ytterligåre inform-

åtion 

• hår kunskåper om lårmutryckning och fo rutser olikå vå derfo rhå llånden och 

tråfiksituåtioner som på verkår ko rningen.  

• ånpåssår fråmfo råndet åv åmbulånsen till rå dånde fo rhå llånden och tår hå n-

syn till åndrå vå gånvå ndåres svå righet ått upptå ckå en åmbulåns på  lårmut-

ryckning 

• ser till ått vå rden åv påtienten å r så ker under trånsporten 

• ko r ett utryckningsfordon å tminstone på  ett slutet o vningsområ de 
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• kommunicerår med no dcentrålen, sociål- och hå lsovå rdsvå sendet såmt åndrå 

rå ddningsmyndigheter och ånvå nder myndighetsnå tverket Virve och åndrå 

tekniskå åpplikåtioner 

• hår kå nnedom om ångelå genhetsklåsser och om uppgiftskoder fo r åkutvå rd i 

påtientsituåtioner inom åkutvå rd 

• kå nner till stegen i no dcentrålens håntering åv ånmå lån och hur den på verkår 

eget årbete 

• fo ljer ånvisningen om Virve-kommunikåtion i dågligå situåtioner inom åkut-

vå rd och motiverår sin verksåmhet 

 

Sätt att påvisa kunnande 

Den studerande visar till kunnande i ett yrkesprov eller på andra sätt genom att utföra 

praktiska arbetsuppgifter inom ambulanssjukvård. 

 

2.5 Fördjupade studier i akutvård II 2,5kp 
Krav på yrkesskicklighet 

Den studerånde kån 

• plånerå, genomfo rå och utvå rderå en klients åkutvå rd 

• interågerå med klienten och klientens nå rstå ende 

• bemo tå klienternå och derås nå rstå ende professionellt 

• ånvå ndå olikå årbetsmetoder, årbetsredskåp och måteriål som ingå r i åkutvå rd 

 

Bedömning 

Kriterier på godkänd nivå 

Den studerande: 

utnyttjår i sitt årbete kunskåper om bl.å. må nniskåns ånåtomi, fysiologi och 

funktionsfo rmå gå såmt skådemekånism 

utnyttjår i sitt årbete kunskåper om bl.å. olikå kroniskå sjukdomår såmt psykiskå 

och missbruksrelåteråde sjukdomår 

bemo ter klienternå och derås nå rstå ende på  ett uppskåttånde, professionellt, re-

spektfullt, jå mlikt så tt och skåpår trygghetskå nslå i interåktionen dem emellån 

fo rbereder klienten och åssisterår tillsåmmåns med årbetsgruppen vid underso k-

ningår och å tgå rder och årbetår åseptiskt och så kert 

ger på  ett å ndåmå lsenligt så tt informåtion om sociål- och hå lsovå rdstjå nster till 

klienten och de nå rstå ende 

hår kunskåp om komplexiteten gå llånde bårnpåtienter inom åkutsjukvå rdsår-

betet 
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såmårbetår multiprofessionellt fo r ått så krå kontinuitet i klientens vå rd 

 

Sätt att påvisa kunnande 

Den studerande visar till kunnande i ett yrkesprov eller på andra sätt genom att utföra 

praktiska arbetsuppgifter inom ambulanssjukvård. 

 

2.6 Grundläggande vårdbedömningssystem 1,5kp 
Krav på yrkesskicklighet 

Den studerånde kån 

• upprå tthå llå och frå mjå så kerheten, sin årbetsfo rmå gå och sin årbetshå lså i åkut-

vå rdsomgivning 

• utvå rderå och utvecklå sitt eget årbete 

 

Bedömning 

Kriterier på godkänd nivå 

Den studerande: 

identifierår risk- och hotfullå situåtioner i åkutsjukvå rdsårbetet och ågerår å ndå-

må lsenligt 

identifierår psykiskå och fysiskå belåstnings- och riskfåktorer i sitt årbete och de-

rås betydelse fo r årbetsfo rmå gån och utvecklår sitt årbete med hå nsyn till belåst-

ningsfåktorernå 

identifierår reålistiskt sinå styrkor och utvecklingsområ den 

tår emot och ger respons och utvecklår sin verksåmhet utifrå n responsen 

ågerår så kert i vårierånde och oklårå situåtioner såmt ber om håndledning 

upprå tthå ller kunskåper, få rdigheter och årbetsfo rmå gå som årbetet krå ver såmt 

motiverår må ngsidigt lo sningårnå i sin verksåmhet med yrkesmå ssig kunskåp 

 

Sätt att påvisa kunnande 

Den studerande visar till kunnande i ett yrkesprov eller på andra sätt genom att utföra 

praktiska arbetsuppgifter inom ambulanssjukvård. 

 


