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Ordnande och produktion av prehospital akutsjukvård 
 

Alla 18 landskap ska ordna prehospital akutsjukvård. Räddningsväsendet ska också ordnas i 

landskapen. Den prehospitala akutsjukvården ska planeras och genomföras i samarbete med 

de verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården som tillhandahåller brådskande vård så att 

de tillsammans bildar en regionalt sett funktionell helhet. 

Den prehospitala akutsjukvården produceras som landskapets egen verksamhet kompletterad 

genom separata delhelheter, dvs. enheter för prehospital akutvård inklusive personalen samt 

icke-brådskande ambulanstjänster och överflyttningar skaffas från andra tjänsteproducenter.  

Fem centraler för prehospital akutsjukvård som bygger på de nuvarande fem 

universitetssjukhusens struktur inrättas. Dessa ska ha mer omfattande uppgifter i fråga om 

styrningen av jourverksamheten och beredskapsuppgifterna inom sektorn. De fem centralerna 

för prehospital akutsjukvård stöder planering och utveckling av den prehospitala 

akutsjukvården i landskapen och sköter landskapens gemensamma informationssystem och 

motsvarande tjänster.  

Den prehospitala akutsjukvårdens innehåll 
 

Den prehospitala akutsjukvården utgör en del av samhällets övergripande säkerhet. Den 

prehospitala akutsjukvården har till uppgift att bedöma vårdbehovet för en patient som 

plötsligt insjuknat eller skadats och tillhandahålla brådskande vård primärt utanför en hälso- 

och sjukvårdsinrättning samt vid behov transportera patienten till en vårdenhet inom hälso- 

och sjukvården. En annan uppgift för den prehospitala akutsjukvården är även överflyttningar 

som gäller fortsatt vård av patienten som plötsligt insjuknat eller skadats då patienten behöver 

krävande och kontinuerlig vård eller uppföljning under överflyttningen. Den prehospitala 

akutsjukvården ordnar vid behov kontakt till psykosocial stödverksamhet för en patient, hans 

eller hennes närstående och andra som har del i händelsen.  

Den prehospitala akutsjukvården omfattar även första insatsen. Med första insatsen avses att 

någon annan enhet som nödcentralen kan larma än en ambulans larmas i syfte att förkorta 

insatstiden i fråga om en akut insjuknad eller skadad patient, och att personalen i enheten ger 

livräddande första hjälpen.  

Därutöver omfattar den prehospitala akutsjukvården upprätthållande av beredskap för 

prehospital akutsjukvård, medverkan i utarbetandet av regionala beredskapsplaner för 

storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården, tillsammans med andra 

myndigheter och aktörer samt handräckning till polisen, räddningsmyndigheterna, 

gränsbevakningsmyndigheterna och sjöräddningsmyndigheterna.  
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Icke-brådskande ambulanstjänst och överflyttning av patienten 
 

Landskapet ska genom konkurrensutsättning skaffa överflyttning av patienter som inskrivits 

vid en vårdinrättning inom social- eller hälsovården och övriga icke brådskande tjänster som 

förutsätter ambulans, men under vilka patienten inte är i behov av krävande och kontinuerlig 

vård eller uppföljning. Om det på grund av brist på tjänsteleverantörer inte är möjligt att 

ordna icke-brådskande ambulanstjänster eller överflyttningar genom konkurrensutsättning ska 

landskapet ordna dem.   

Med icke-brådskande ambulanstjänster, som ska skaffas genom konkurrensutsättning, avses 

sådana ambulanstjänster som de tjänster som ska tillhandahållas enligt landskapets klientplan 

förutsätter, såsom ambulanstransporter till en yrkesutbildad persons mottagning, diagnostiska 

undersökningar eller rehabiliteringstjänster.  

 


