
Välkommen till  
Ambulanssjukvården Gävleborg

regiongavleborg.se



Arbeta som sjuksköterska i  
ambulans
• Arbetar i team och är patientansvarig under uppdrag.  
 Kan även inneha roll som sjukvårdsledare.
• Vårda och behandlar patienter utifrån behandlings- 
 riktlinjer, generella direktiv, delegationer och   
 läkarordinationer.
• Har omvårdnadsansvaret i teamet vilket ibland innebär  
 övergripande ansvar för triagering och administration  
 av läkemedel.

Kompetenskrav för  
sjuksköterska i ambulans
Krav för utbildningstjänst
• Leg sjuksköterska, inneha lägst B-körkort , Körvana,  
 Simkunnighet 200 m samt  genomgått fys och   
 kompetenstest med godkänt resultat.
För validering krävs
• som ovan med minst ett års erfarenhet från   
 slutenvård eller annan erfarenhet som bedöms   
 likvärdig
Meriterande är
• Specialistutbildning,  verksam i eller erfarenhet från  
 ambulanssjukvård, C1-körkort.

Du har nu möjlighet att som nyfärdig sjuksköterska att söka en utbildningstjänst hos ambulans-
sjukvården Region Gävleborg. Utbildningstjänsten innebär att du under första året kommer varva 
kliniskt arbete på vårdavdelning med utbildning och praktik på ambulansen. Under andra året varvar 
du arbete på ambulans med hospitering och utbildning vid ett flertal kliniker inom sluten och 
primärvård. 

Placeringsorter är Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.



År 1
• Som nyfärdig sjuksköterska placeras man på   
 vårdavdelning under ett år för att tillgodogöra sig  
 sin sjuksköterskeutbildning, samt att få erfarenhet  
 som sjuksköterska. Under år 1 så genomgår man vissa  
 ambulansutbildningar samtidigt som man utvecklas  
 i sin roll som sjuksköterska på vårdavdelning med  
 slutlig inriktning mot ambulanssjukvård. Du får   
 mentor/handledare från ambulanssjukvården som du  
 träffar med jämna mellanrum.

Ambulansutbildningar Termin 1
• AMLS 
• Introduktionsutbildning 120 timmar grundläggande  
 ambulanskunskap
• Regelbunden medåkning på ambulans med fokus på  
 att vårda patienten, men även teknisk utrustning i  
 ambulanserna.

Ambulansutbildningar Termin  2:
• Trafikutbildning Block 1 40 timmar
• Trafikutbildning Block 2 16 timmar
• Regelbunden medåkning på ambulans med fokus på  
 att vårda patienten, men även teknisk utrustning i  
 ambulanserna.
• Krav på att ta C1 körkort under fritid men med   
 ersättning från arbetsgivaren.

År 2
• Tjänstgör på ambulans som en i ambulansteamet och  
 deltar i förekommande utbildningar
• PHTLS och PS 
• Trafikutbildning Block 3 24 timmar
• Hospitering vid exempelvis Akutmottagning, Anestesi,  
 primärvård.

Utbildningstjänst ambulanssjukvård 

År 3
• Arbetar självständigt på bil. Har möjlighet att söka  
 specialistutbildning. Har möjlighet att rotera mot  
 annan klinik. Har möjlighet att söka instruktörs-  
 utbildningar. Har möjlighet att fördjupa sig  inom   
 något specialområde som bidrar till utveckling av   
 ambulanssjukvård.



• Om du inte är nyfärdig sjuksköterska, och  redan har  
 erfarenhet inom slutenvården, och är intresserad av att  
 börja arbeta med oss kommer  kommer du att valideras  
 in i ambulanssjukvården efter kompetens och erfarenhet.  
 Som grund för validering ligger utbildningsplanen för   
 utbildningstjänsten.
• Valideringsprogrammet utformas individuellt tillsammans  
 med chef, ambulansöverläkare och utbildningssköterska. 

Inom VO Ambulans arbetar 
• Ambulanssjukvårdare
• Sjuksköterskor
• Specialistsjuksköterskor 
• Administrativ personal 

Totalt är vi cirka 250 medarbetare 
fördelade på 12 stationer i länet.

Valideringsprogram  
ambulanssjukvård
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Region Gävleborg
026-15 40 00 

xx@ regiongavleborg.se 
regiongavleborg.se

Verksamhetschef
Peter Sund 072-201 00 75
peter.sund@regiongavleborg.se 

Vårdenhetschef Hudiksvall/Nordanstig
Jon Larsson 073-0760383
jon.larsson@regiongavleborg.se

Vårdenhetschef Söderhamn
Karin Marcusson 070-267 71 96
karin.marcusson@regiongavleborg.se

Vårdenhetschef Bollnäs/Edsbyn,
Karin Marcusson 070-267 71 96
karin.marcusson@regiongavleborg.se

Vårdenhetschef Gävle/Ockelbo
Sara Hassanzadeh 072-2144187
sara.hassanzadeh.kor.abbaslou@regiongavleborg.se

Vårdenhetschef Sandviken/Hofors
Walentin Lindholm 070-6008515
walentin.lindholm@regiongavleborg.se

Vårdenhetschef Dellenbygden/Ljusdal/Los
Eva van der Meiden 072-5303969
eva.van.der.meiden@regiongavleborg.se

Kontakt


