
Ambulanssjukvårdare
- avancerad vård utanför sjukhuset 
200 YH-poäng i Uppsala

Ambulansen är en viktig aktör i modern akutsjukvård där 
avancerad vård bedrivs utanför sjukhuset. Vill du arbeta 
med människor i ett utvecklande, spännande och ibland 
utmanande yrke? Då är ambulanssjukvårdare rätt roll för 
dig.

Arbetsmarknad
Som ambulanssjukvårdare är det oftast du som kör 
ambulansen vid utryckning. Du har ansvar för den  
ambulanstekniska och medicintekniska utrustningen 
och sköter kontakten med SOS alarm, sjukhus, polis och 
annan räddningspersonal. Du assisterar sjuksköterskan 
i omvårdnadsarbetet med patienter och närstående. I  
ambulansteamet har man ett nära samarbete med sina 
kollegor och arbetsuppgifterna är varierande.

Efterfrågan på ambulanssjukvårdare vid Akademiska 
sjukhuset och vid Gävle sjukhus är stor.

Utbildningens mål/arbetsuppgifter
• Få anställning som ambulanssjukvårdare inom  

offentlig eller privat sektor
• Teoretiskt och praktiskt självständigt behandla  

ambulansteknik, prehospital akutsjukvård och  
professionellt bemötande av människor i kris.

• Leda och övervaka arbetet med ambulanskörn-
ing/teknik, sambandskommunikation och daglig  
prehospital verksamhet samt slutföra förelagda  
projekt i yrkesrollen som ambulanssjukvårdare.

Efter utbildningen kan du arbeta som:
• Ambulanssjukvårdare

LIA - Lärande i arbete
En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. 
Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. 
Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha 
kunskap om samt får på ett praktiskt sätt delta i och lära 
dig arbetet. Utbildningen innehåller två LIA-perioder på 
sammanlagt 12 veckor.
Våra samarbetspartner Region Uppsala, Region Gävleborg 
och Falck Stockholm erbjuder platser inom länen.
Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser 
som är värdefulla när du senare söker arbete.

Kursinnehåll  YH-poäng
• Akutsjukvård. .....................................................................25
• Arbetsmiljö och ergonomi ............................... 10
• Dokumentation och journalhantering .....5
• Examensarbete..... ................................................. 20 
• Fordonskunskap och körteknik...... ............. 30
• Kommunikation och samband .......  .............. 15
• LIA 1  ......................................................................... 20
• LIA 2  ......................................................................... 40
• Prehospital akutsjukvård ...................  ..............35

Mer information och anmälan
Sista ansökningsdatum: 30 april 2023
Startdatum: juli/augusti 2023
Omfattning: 1 år, 200 YH-poäng, heltid
Kontaktperson: Susanne Lindberg
E-post: susanne.lindberg@folkuniverstitetet.se
Behörighet: Gundläggande behörighet samt 
Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och 
omsorgsarbete 2.
Yrkeserfarenhet: 18 månader halvtid som undersköterska 
inom vård och omsorg.
Övrigt: B-körkort med förarbehörighet krävs.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

folkuniversitetet.se/yh

Bli det  
du läser.


