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 Ålands landskapsregering 
Utbildning- och kulturavdelningen 

Förslag på upplägg  

Ålands gymnasiums förslag till upplägg och resursbehov för utbildning 
inom ambulanssjukvård, i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut 
nr 81 U2. 

Utbildningsanordnare:    

Å lands yrkesgymnasium i samarbete med Å lands ha lso- och sjukva rd samt Ra dd-

ningsverket i Mariehamn.  

Utbildning:  

Utbildning inom ambulanssjukva rd 30 kompetenspoa ng  

Planerad utbildningstid: 

Utbildningen pa ga r under cirka 6 ma nader, ho stterminen 6.9–17.12.2021 samt va r-

terminen 3.1–3.2.2022.    

Ånso knings-och antagningsprocessen genomfo rs under maj/juni 2021.  

Åntagningsfo rslaget behandlas pa  Å lands gymnasiums styrelsemo te 10.6.2021. 

Specifikation:  

Utbildningen uppfyller fo ljande kriterier: 

• Omfattar 30 kompetenspoa ng 

• Ger beho righet att arbeta inom prehospital akutsjukva rd inom Ra ddningsverket 

pa  Å land. 

• Flerformsutbildning, na rstudier och praktik pa  ambulansen (Ra ddningsverket) 

samt akuten (Å HS) i Mariehamn. Utbildningsanordnaren ansvarar fo r att ordna 

praktikplatser. 

• Efter fullfo ljd och godka nd utbildning utfa rdas ett kursintyg fra n Å lands yrkes-

gymnasium undertecknat av Å land yrkesgymnasiums rektor. 

• Utbildningen fo rverkligas enligt la roplanen Utbildning inom ambulanssjukva rd 

som faststa lls av Å lands gymnasiums styrelse.  

Antagningskriterier 

Beho righetskraven fo r utbildningen a r fo ljande. 

1. Ållma nbildande gymnasieexamen/studentexamen eller gymnasieexamen/grun-

dexamen med yrkesinriktning.  



 

 

2  

a) Om so kande har ett avga ngsbetyg fra n ett EU-land utanfo r norden ska din ut-

bildning motsvara niva  4 enligt den europeiska referensramen fo r kvalifikat-

ioner (European Qualifications Framework).  

b) Om so kande har ett avga ngsbetyg fra n ett land utanfo r EU ska utbildningen 

motsvara gymnasieniva  i Finland. 

2. Intyg o ver godka nda prestationer i samtliga delprov i den allma nna spra kex-

amen i svenska pa  B1- niva  (om annat modersma l a n svenska). 

3. Fyllt 18 a r innan anso kan o ppnar 

4. B- ko rkort 

 

Samtliga so kande som uppfyller antagningskriterierna ska delta i ett obligatoriskt 

fystest. Testerna a r utformade i enlighet med motsvarande tester som anva nds av 

Ra ddningsverket i Mariehamn. 

Om man fa r godka nt resultat i fystestet har man kvalificerat sig fo r att ga  vidare i 

anso kningsprocessen. Samtliga so kande blir kallade pa  obligatorisk anso kningsin-

tervju.  

Vid fler beho rigt so kande a n platser sker urvalen utifra n ett poa ngsystem da r fo l-

jande beaktas; resultatet i fystestet, relevant utbildning uto ver gymnasieexamen, 

relevant arbetserfarenhet samt anso kningsintervjun da r so kandes olika kompeten-

ser kartla ggs som bedo mer la mpligheten fo r yrket.  

Kostnadsberäkning 

Å lands gymnasium har anha llit till Å lands landskapsregering om 63 468 euro fo r 

anordnandet av ambulanssjukva rdarutbildningen. Utbildningen startar fo rutsatt att 

anha llan om medel beviljas. 

Utbildare 

Jani Monthan och Joakim Fagerholm, Prehospitala fa ltchefer vid Ra ddningsverket i 

Mariehamn. 

Deltagarantal: max 12 studerande 

 


