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Checklista	för	kurserna	O7084H‐O7086H	

	Ambulanssjukvård,	Verksamhetsförlagd	utbildning		

VFU	I‐II‐III	
På genomförda moment ifylls datum och handledares signatur. Sätt x, datum och 
handledarsignatur för genomfört moment 
 
Namn: student …………………………………………………  
      
Handledare ……………………………………………………... 
   
Studenten har 
 

Sett på Medverkat Utfört under 
handledning 

Självständigt 
utfört 

Ambulansutrustning     
Kartor och digital utrusning, GPS     
Radio, funktioner, olika kanaler, 
samtalsteknik, RAKEL 

    

Patient bår, alla funktioner och 
lastsäkring, max vikt 

    

Ambulansens tjänstevikt, totalvikt, 
maxlast och max antal personer 

    

Handhavande av syrgas och 
(Medimix) samt kunskap om risker 
vid användning. Byte av flaska, 
packning/O-ring samt 
säkerhetsföreskrifter/transportblad.  
Beräkning av syrgasåtgång inför 
transport 

    

Handhavande och funktionskontroll 
av utrustning till barn som vårdas 
prehospitalt 

    

Omkoppling syrgas sug till elektrisk 
sug. Hand-sug. Sugteknik 

    

Kör teknik (endast teori) om inte 
stationen tillåter annat. 

 ________ __________ __________ 

Handhavande av förekommande 
läkemedel inom 
ambulanssjukvård/läkemedelslista, 
läkemedlets verkan, biverkningar, 
dos, maxdos enligt ”SLAS” 
fördjupning skall göras i FASS 

    

Övervakningsutrustning: 
Defibrillator 
Saturation 
Glucosmätare 
Bltr 
Journalföring 
EKG/3avl EKG  
Temp 

    

Akutväskor motsv. 
Förlossning 
Brännskada 
Intubation/ larynxmask 
Cpap 
Barn  
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Förband 
Annan: 

Studenten har 
 

Sett på Medverkat Utfört under 
handledning 

Självständigt 
utfört 

Handhavande av larynx 
mask/trackealtub 
 

    

Handhavande av utrustning för 
frakturstabilisering 
 

    

Rutiner     
Triagering - Retts  
-barn 
-vuxen 

    

Specifika larmrutiner vid: 
Brand  
Drunkning 
Förlossning 
Hjärtinfarkt 
Hot/våld 
PDV 
Höft 
 (geriatriska snabbspår) 
Kemolyckor/sanering 
Rädda hjärnan 
Trafikskadehändelser 
Nexus kriterier 
Andra förekommande rutiner: 
 

    

Omhändertagande     
Förberedelser inför larm 
 

    

Förberedelser under utryckning 
 

    

Bedömning av A-E inkl hudkostym/ 
perifer cirkulation/skattning risk för 
trycksår. Askultation pulm, 
askultation, tarmljud 

    

Kunskap om risker vid användning 
utrustning för 
frakturstabilisering/reponering 
 

    

Kommunikation med närstående 
 

    

Självständigt rapporterat, 
dokumenterat prehospital vård och 
omvårdnad  

 
 

   

Etablerande av fri luftväg, svalgtub, 
näskantarell motsv. 

    

Intubation/t.tub/larynxmask 
 

    

Ventilation och assisterad andning 
 

    

Handhavande av CPAP utrustning 
 

    

Val av vätskeersättning, 
infusionsutrustning och tillförsel av 
kristalloider/kolloider 
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Bedömning och åtgärder vid smärta 
 

    

Genomfört förberedelser för patient 
som skall genomgå 
PCI/trombolysbehandling 

    

Studenten har 
 

Sett på Medverkat Utfört under 
handledning 

Självständigt 
utfört 

Använt LUCAS/annan mekanisk 
kompressions apparat vid hjärtstopp 
(där det är möjligt) 

    

Säkrat olycksplats 
(fordonsuppställning, varningsbloss) 

    

Losstagning av fastklämd person 
 

    

Rapporterat traumapatient till 
traumateam 
 

    

Samverkat med räddningstjänst och 
polis vid gemensamma larm 
 

    

Planerat och genomfört transport av 
patient som vårdas på intensiv-
vårdavdelning (ex. eluttag, vilken 
IVA-utrustning kan kopplas in, 
eluttag effekt som kan brukas, (max 
uttag watt)). 
 

    

Planera patient med hög risk för 
smittsam sjukdom, inkl. alla 
säkerhetsriktlinjer. 
 

    

- Intraosseös nålsättning 
 

    

Debriefing/ kamratstöd/ 
omhändertagande av personal 

    

Annat som bör nämnas som 
studenten har genomfört under 
VFU. 

    

Fordons underhåll 
 

    

Vecko/månadskontroller 
 

    

Sanering av blod och smittsamma 
patienter 

    

Elutrustning 240v i ambulans hur 
mycket utrustning klarar uttaget 
(infusionspumpar, respirator mm) 

    

Uppfattning om bränsleförbrukning 
samt körsträckor 

    

All annan medicinskteknisk 
utrustning som förekommer i 
ambulans 

    

 

 

Kommentarer: …………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 


