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FÖrorD

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) 
är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor, 
som har ambulanssjukvård som sitt gemensamma 
arbetsområde. Föreningen bildades år 2009 och är 
en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening. RAS 
anser att det är viktigt att det finns ett nationellt 
dokument, som beskriver den kompetens som krävs, 
för att arbeta som specialistutbildad ambulanssjuk-
sköterska.

Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad 
ambulanssjuksköterska skall svara upp mot de riktlin-
jer som Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbase-
rad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Kompe-
tensbeskrivningen är speciellt viktig för att tydliggöra 
professionens ansvar och uppgifter mot patienter, 
vårdgivare och samhället.

Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans 
arbete omfattar International Council of Nurses 
etiska kod med fyra grundläggande ansvarsområden; 
att främja hälsa; att förebygga sjukdom; att återställa 
hälsa samt att lindra lidande (Svensk Sjuksköterske-
förening, 2008). Även World Health Organization:s 
dokument om patientsäkerhet (WHO, 2009) samt 
värdegrund för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterske-
förening, 2010) är vägledande för specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor.

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund-
utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig-
gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i 
kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med 
specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och 
ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska 
med inriktning mot ambulanssjukvård är ett reglerat 
yrke med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och 
sjukvård (SFS, 2001:319; SFS 2010:659, 4 kap. 9 §). 

syftet med kompetensbeskrivningen   
är att:

•  bidra till att ge patienter och närstående en god  
  och säker ambulanssjukvård, 

•  tydliggöra professionen och yrkesutövningen  
  för blivande samt yrkesverksamma   
  specialistutbildade ambulanssjuksköterskor,

•  synliggöra den specialistutbildade ambulans  -
  sjuksköterskans ansvar för omvårdnads-
  utveckling,

•  vägleda landsting och regioner som ansvarar  
  för att säkerställa den kompetens som   
  behövs för en god ambulanssjukvård,  

•  utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar 
  för att säkerställa den kompetens som behövs  

  för en god ambulanssjukvård.



bAKgrUnD

historiskt sett har ambulanssjukvård till största del utförts av 
icke legitimerad personal1. Under 1960-talet påtalades behov 
av vårdutbildad ambulanspersonal för första gången men först 
år 1982 skrevs ambulanssjukvård in i Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS, 1982:763). Under 1980- och 1990-talen gjordes betydan-
de framsteg inom akutsjukvård och medicinsk behandling vilket 
ökade efterfrågan på en utbildning som kunde ge kunskaper 
både inom omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap 
(Suserud, 2005; Suserud & Svensson, 2009). 

År 1997 fastslog Socialstyrelsen att sjuksköterskors 
yrkesutövning inom ambulanssjukvård utgör ett specialområde 
och utarbetade därefter den första kompetensbeskrivningen 
för sjuksköterska inom ambulanssjukvård. Samma år färdig-
ställdes en vidareutbildning inom akutsjukvård med inriktning 
mot ambulanssjukvård omfattande 40–45 poäng, som år 2001 
övergick i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
ambulanssjukvård omfattande 60 högskolepoäng (hp). Det är 
en reglerad utbildning som ger yrkesexamen på avancerad nivå, 
samt en skyddad yrkesbeteckning. Utbildningen kan även, efter 
examensarbete på avancerad nivå (15 hp), leda till en magister-
examen i omvårdnad/vårdvetenskap.

Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan behöver ut-
veckla en handlingsberedskap inför oförutsedda och varierande 
uppdrag, ofta med bristfällig information, i skiftande vårdmiljöer 
och under omgivande förhållanden som ibland är ogynnsamma. 
Kompetensen omfattar vård av patienter med akuta vårdbehov. 
Det innebär både att snabbt bedöma och prioritera vårdåtgärder 
för patienter med livshotande tillstånd och vårda i situationer 
som traditionellt sett inte betraktas som akuta. Kompetensen 
inbegriper kunskap om sjuka och/eller skadade patienter i alla 
åldrar, med hälsoproblem, liksom barnafödande. 

Vårdarbetet präglas av ett etiskt förhållningssätt, vilket 
innebär att möta patienten som en unik individ med individu-
ella behov och egna erfarenheter av akut sjukdom, skada och 
ohälsa. Att visa omsorg och respekt för patientens integritet 
och värdighet är alltid viktigt men speciellt viktigt i vårdsitua-
tioner på offentliga platser och i samband med flera skadade. 
Vårdmötet baseras på närhet och en strävan att försöka förstå 
vad som hänt samt hur en plötsligt inträffad förändring påverkar 
patientens och närståendes liv. Ett etiskt förhållningssätt förut-
sätter ett personligt ansvar och förmåga att kunna åsidosätta 
ett slentrianmässigt omhändertagande. Reflektion och handled-
ning utgör viktiga redskap för att vidhålla ett medvetet förhåll-
ningssätt i mötet med patienter. 

Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan skall med-
verka till att patienten erhåller rätt vårdnivå2 via samverkan med 
specialistvård, primärvård och kommunal vård. Ambulanssjuk-
vård utövas även i tvärprofessionella vård- och räddningsteam 
som samverkar för att i en trygg och säker miljö uppnå största 
möjliga patientnytta. Det inbegriper att den specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskan har den kompetens som en person-
centrerad, evidensbaserad, jämlik och tillgänglig ambulans-
sjukvård fordrar. 
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1 Det skulle dröja till år 2005 innan Socialstyrelsen föreskrev att minst en av vårdarna i 
en ambulans ska vara legitimerad sjuksköterska för att möjliggöra läkemedelsbehandling 
inom ambulanssjukvård.

2 Inledningsvis prioriteras patientens vårdbehov av larmcentralen, 
som även dirigerar ambulansen till patienten.
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hösten 2009 beslutade RAS:s styrelse att tillsätta en arbets-
grupp med syfte att arbeta fram en kompetensbeskrivning för 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Ett nära samarbete 
inleddes med Svensk Sjuksköterskeförening. Arbetsgruppens 
medlemmar representerar olika regioner, stad och landsbygd 
samt offentlig respektive privat ambulanssjukvård. 

Arbetsprocessen har inneburit att relevanta dokument, 
såsom nationella riktlinjer och vetenskaplig litteratur, har 
studerats. Erfarenheter av ambulanssjukvård med fokus på 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskors yrkesutövande har 
inhämtats från ambulanssjuksköterskor, ambulansöverläkare, 
verksamhetschefer samt från företrädare för lärosäten, som 
driver specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot 
ambulanssjukvård.  

Genom remissförfarande har styrelsen för Förening för 
Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård (FLISA),  
styrelsen för Svenska Landstings Ambulansöverläkare i Sam-
verkan (SLAS), Nätverk för utbildare av ambulanssjuksköterskor 
och forskare bidragit med synpunkter till kompetensbeskrivning-
ens slutliga utformning.
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Utöver det som anges i socialstyrelsens kom petens-
be skrivning för legitimerad sjuksköterska skall den 
specialist utbildade ambulanssjuksköterskan kunna: 

•  tillämpa ett systematiskt, stödjande och reflekterat omhän- 
 der tagande i omvårdnadsarbetet till sjuka och/eller skadade  
 patienter och deras närstående, 

•  identifiera symtom och tecken på ohälsa utifrån patientens  
 berättelse, främja välbefinnande samt förebygga lidande och  
 utsatthet i plötsligt förändrade livssituationer, 

•  anpassa vårdtempot till sjuka och/eller skadade patienters  
 tillstånd,

•  tillvarata patientens erfarenhet och kunskap samt ansvara  
 för att omvårdnad och behandling utförs utifrån patientens  
 autonomi, värdighet och rättigheter, 

•  dokumentera, utvärdera och överrapportera uppdraget på  
 ett patientsäkert sätt,

•  organisera omvårdnaden för att främja patienters och deras  
 närståendes välbefinnande samt bidra till lindrat lidande, 

•  identifiera smitta och förebygga smittspridning i omvårdnads- 
 arbetet,

•  individuellt anpassa information och undervisning till sjuka  
 och/eller skadade patienter samt deras närstående, 

•  stimulera sjuka och/eller skadade patienter samt deras  
 närstående till delaktighet, egenvård och förebyggande  
 hälsovård, 

•  ansvara för omvårdnad av avlidna och deras närstående 
  i samverkan med andra professioner,

•  identifiera patienter med riskbeteende och samverka med  
 optimal vårdnivå,

•  identifiera patienter och närstående som misstänks alternativt  
 utsatts för övergrepp eller våld och rapportera enligt lokala  
 riktlinjer och/eller lagstiftning.

                                   

omvÅrDnADens teori oCh prAKtiK
en sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulans sjukvård 
skall med utgångspunkt från patientens individuella behov och ibland komplexa sjukdoms-
tillstånd självständigt och med begränsade resurser ansvara för avancerad omvårdnad  
i en oordnad prehospital miljö och ibland under pressade arbetsförhållanden. 

omvÅrDnAD
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meDiCinsK vetensKAp 

Utöver det som anges i socialstyrelsens kompetensbeskriv-
ning för legitimerad sjuksköterska skall den specialistut-
bildade ambulanssjuksköterskan kunna: 

•  bedöma patientens tillstånd enligt ABCDE, samt utföra under- 
 sökningar, ta beslut om, utföra  och utvärdera åtgärder, 

•  tolka värden och vitalparametrar som underlag till beslut  
 om vårdåtgärder, 

•  utifrån lokala behandlingsriktlinjer självständigt besluta om,  
 administrera och utvärdera farmakologisk behandling, 

•  använda medicinskteknisk utrustning och utvärdera funktionen.  

prehospitAL vÅrDmiLJÖ 

Utöver det som anges i socialstyrelsens kompetensbeskriv-
ning för legitimerad sjuksköterska skall den specialist  -
ut bildade ambulanssjuksköterskan kunna:

•  tillämpa ett professionellt förhållningssätt med respekt  
 för patientens hemmiljö, 

•  tillämpa ett etiskt förhållningssätt, speciellt i vårdrum   
 på skadeplats och i offentlig miljö, 

•  hantera informations- och kommunikationsteknisk utrustning  
 samt tillämpa nationellt radiospråk, 

•  identifiera riskfyllda miljöer och skapa säkra vårdrum, 
  utifrån vårdtempo utföra och utvärdera vård och behandling  

 under transport, 
•  förflytta sjuka och/eller skadade patienter samt transportera  

 på ett trafik- och patientsäkert sätt, 
•  upprätta handlingsberedskap för hot- och våldssituationer, 
•  triagera patienter vid allvarlig händelse, 
•  systematiskt planera och åtgärda ohälsa i samband med  

 kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär eller explosiv (CBRNE)  
 skadehändelse.
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en sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbild-
ning med inriktning mot ambulanssjukvård skall, 
med utgångspunkt från patientens individuella behov 
och ibland komplexa sjukdomstillstånd, leda omvård-
nadsarbetet inom ambulanssjukvård. 

Utöver det som anges i socialstyrelsens kompetensbeskriv-
ning för legitimerad sjuksköterska skall den specialistutbil-
dade ambulanssjuksköterskan kunna:

•  identifiera och analysera etiska frågeställningar i relation  
 till resursbrist och i samverkan organisera vård, 

•  samverka och kommunicera med företrädare för olika   
 samhällsinstanser och vårdgivare för en god och säker vård,  

•  ansvara för medicinsk ledning, prioritering och vård på skade- 
 plats tills person med högre medicinsk kompetens med för  
 ändamålet adekvat utbildning övertar ansvaret, 

•  triagera till relevant vårdnivå i samverkan med lednings  - 
 ansvarig,  

•  samverka med räddningstjänst och polis vid allvarlig händelse, 
•  respektera och tillvarata samarbetspartners kunskaper och  

 erfarenheter i vård- och räddningsarbete mot gemensamt mål,
•  initiera och ansvara för handledning i omvårdnad, 
•  initiera erfarenhetsutbyte mellan kollegor samt leda kamrat- 

 stödjande och reflekterande samtal, 
•  medverka till kostnadseffektivitet och optimalt resurs-    

 ut nyttjande med hänsyn till vårdområdets unika karaktär,
•  tillämpa ett förhållningssätt som främjar professionens  

 anseende och allmänhetens tillit.

sAmverKAn oCh LeDArsKAp
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Ambulanssjukvården är del av en 
föränderlig hälso- och sjukvård. Inom 
de närmaste 10–15 åren kommer 
ambulanssjukvården att förändras 
ytterligare, därmed även professionen 
som specialistutbildad ambulanssjuk-
sköterska. Professionen måste anpassas 
mot nya utmaningar med ökande krav 
på självständighet och datorbaserade 
beslutsstöd, dessutom fodras ett utökat 
stöd från högre medicinsk kompetens. 
Kompetensutveckling i framtiden kom-
mer att i allt högre grad fokusera på 
tidig bedömning och mandat att bistå 
patienter till rätt vårdnivå.

Behovet av ambulanssjukvård ökar 
med fler äldre människor i samhället, 
fler patienter med sammansatta behov 
och fler upplysta patienter med krav på 
snabbt och effektivt omhändertagande. 
Mer avancerad vård kommer att utföras 
under längre transporter till specialist-
vård och de flesta patientgrupper kom-
mer att styras direkt till specialistvård, 
primärvård och kommunal vård. 

Den specialistutbildade ambulans-
sjuksköterskan kommer således att fylla 
en än viktigare roll i framtiden för att 
hälso- och sjukvården skall anpassas till 
behov av relevant, hållbar och allmänt 
accepterad prioritering av kvalificerade 
vårdresurser.

 
Utöver det som anges i socialstyrelsens kompetens-
beskrivning för legitimerad sjuksköterska skall den 
specialist utbildade ambulanssjuksköterskan kunna: 

•  identifiera kunskapsbrister inom ambulanssjukvård och med- 
 verka i klinisk och patientnära forskning, 

•  implementera evidensbaserad kunskap från forskningsresultat, 
•  förstå betydelsen och konsekvenser av att följa eller avvika  

 från behandlingsriktlinjer och vårdprogram, 
•  ansvara för fördjupad och kontinuerlig handledning   

 av studenter, 
•  ansvara för utveckling av informations- och kommunikations- 

 stöd för hantering av omvårdnadsdata, 
•  delta i utveckling av ny teknik och utrustning,
•  identifiera säkerhetsbrister och medverka i utveckling av  

 säker och komfortabel transport,
•  delge kunskap om professionens ansvarsområden till andra  

 yrkesgrupper, allmänhet samt till patienter och närstående.

ForsKning, UtveCKLing 
oCh UtbiLDning

en proFession   
i UtveCKLing 

en sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning  
med inriktning mot ambulanssjukvård skall med utgångs-
punkt från patientens individuella behov och ibland komplexa 
sjukdomstillstånd, kritiskt förhålla sig till ny kunskap inom 
ambulans sjukvård och närliggande kunskapsområden. 

Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan skall aktivt 
arbeta för att tillämpa evidensbaserad vård och vara delaktig  
i forskning. 
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nedan följer definitioner på begrepp som  
används i denna kompetensbeskrivning.

ALLvArLig hÄnDeLse = händelse som är så omfattande  
eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och   
användas på särskilt sätt

AmbULAnssJUKvÅrD = hälso- och sjukvård som utförs  
av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till 
ambulans. Med ambulans avses transportmedel avsett 
och utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka   
och skadade

pAtient = person som erhåller eller är registrerad   
för att erhålla hälso- och sjukvård

prehospitAL AKUtsJUKvÅrD = omedelbara medicinska  
åtgärder som görs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför  
sjukhus

vÅrDrUm = platsen och miljön runt patienten som ska skapa 
förutsättningar för ett vårdmöte

vÅrDtempo = vårdtiden anpassas efter patientens vårdbehov

DeFinitioner
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