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I samverkan Single Responder-nätverket, ett nätverk vars medlemmar inkluderar verksamhetschefer, 

verksamhetsutvecklare och framförallt personal som arbetar på Single Responderenheter, vill RAS 

lämna följande förslag på ändring i ”Styrdokumentet för Svensk ambulanssjukvård”.  

Single Responders blir vanligare inom Svensk ambulanssjukvård och RAS ser vikten av en nationell syn 

vad gäller benämningar för dessa enheter då varje Landsting och Region redan börjat skapa sig egna 

namn på enheter som egentligen innehar samma/liknande funktioner.    

Vi vill med detta underlag lämna följande som ersättning till rubriken ”Bedömnings-/förstärkningsenhet” 

i styrdokumentet och på så vis implementera benämningar som kan användas och förstås av alla.  

  

Single Responder Enheter: (Ersätter rubriken Bedömnings-/förstärkningsenhet) 

Alla former av enheter som bemannas av endast en personal, oavsett utbildning. Gemensamt för alla 

dessa enheter är att de saknar möjlighet att transortera patienter med behov av att ligga på bår. Single 

Responder blir således namnet för denna paraplyorganisation. Huvudorsak till att behålla begreppet 

Single Responder på Engelska är ur forskningssynpunkt då detta underlättar jämförelse mellan länder.     

 

Förstärkningsenhet: Fordon bemannat med en sjuksköterska som primärt är initial sjukvårdsinsats i 

väntan på ambulans. Används även till bedömningar av patienter utan uppenbart behov av 

ambulanssjukvård och eller ambulans som transportmedel inom sitt upptagningsområde. 

Huvudsakligt upptagningsområde: Landsbyggd.  

 

Bedömningsenhet: Fordon bemannat med sjuksköterska som primärt skickas på uppdrag där patient 

inte bedöms vara i uppenbart behov av ambulanssjukvård och eller ambulans som transportmedel. 

Nyttjas i första hand till prio 2 och 3 uppdrag.  

Huvudsakligt upptagningsområde: Städer 

 

MC-enheter: Fordon bemannat med en sjuksköterska som primärt är initial sjukvårdsinsats i väntan på 

ambulans. 

Huvudsakligt upptagningsområde: Evenemang (i Sverige).  

 

Cykel-enheter: Bemannas av sjuksköterska som primärt är initial sjukvårdsinsats i väntan på ambulans. 

Huvudsakligt upptagningsområde: Evenemang (i Sverige). 

 

Alla former av läkarbemannade fordon (läkare + 1), bör falla in under tänkt rubrik ”Specialenheter” så 

länge de bemannas av två personal. Även PAM-enheten i Stockholm samt de regioner som innehar 

Läkarstödsbilar bör ingå under rubriken ”Specialenheter”.   

 

Benämningar som bör undvikas:  

First Responder – Används i de flesta engelsktalande länder för den resurs som kommer först till plats 

oavsett utbildning. Detta innebär att en first responder kan vara en lekman! 

 

Med hopp om en samsyn kring denna fråga och ändring i styrdokumentet! 

Vänliga hälsningar,  

Euan Morin 

Styrelseledamot RAS.  

Email: euan.morin@ambssk.se  


