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Ambulans2021 – Projektgrupp
Vill du vara med och arrangera Ambulans2021? 

Vi söker medlemmar som vill vara med i projektgruppen. 
Vi söker dig som vill vara med och utforma programmet, jobba med mässan 

och jobba med marknadsföring/kommunikation.
Maila din intresseanmälan till:  ambulans2021@ambssk.se

Arrangörer för kongressen är:
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Unika tider och omständigheter 
kräver unika beslut och handgrepp. 
Förhållandevis speciella händelser 
som pandemin Covid19 och allt det 
den fört med sig kan komma att 
ändra rutiner och samverkan även 
för framtiden, såväl inom sjukvården 
som många andra delar av samhället. 
Ambulanssjukvården är redan bra på 
flexibilitet, anpassning och att agera 
snabbt, vilket vi visat med både mod, 
handlingskraft och uthållighet sedan 
i vintras respektive i våras beroende 
på region. 

Covid19 har resulterat i att många evene-
mang ställts in eller skjutits på, så även Ambu-
lans2021 och Flisa-kongressen. Vi har därför 
gemensamt tagit beslutet att nya tider kräver 
nya tag och beslutat att mässorna kommer 
att föras i en ny tappning där hela branschen 
samlas under ett tak. Ett samarbete där da-
garna fördelas i både enskilda och gemen-
samma delar vilket vi tror är en vinst för oss 
alla som är inblandade och som har glädje av 
att både mötas, samtala, fortbildas, motiveras 
och inspireras av spännande utveckling inom 
våra viktiga samhällsfunktioner.

Få vet hur hösten eller nästa år kommer 
att se ut. Enligt infektionsläkare är Covid19 
med största sannolikhet här för att stanna 
som så många andra infektioner, men så-
klart i mindre skala. Utveckling av vaccin, 
läkemedel och möjliga behandlingsmetoder 
kommer påverka rutiner och utrustning. Nu 
ser vi framåt och fortsätter anpassa oss till en 
alltjämt föränderlig värld, miljö och nya om-
ständigheter. 

GEMENSAMT SKAPAR VI 
EN ÄNNU STARKARE ARENA 

OCH SER FRAMÅT!

Jerry Lidberg, 
ambulanssjuksköterska 

och ordförande

Det är med stor glädje vi vill välkomna alla till 
en delvis gemensam mässa 5-7 oktober, 
Flisa-kongressen 5-6 oktober och 
Ambulans2021 6-7 oktober. 

Vi tror med detta att vi kommer skapa en 
ännu starkare arena tillsammans med våra 
samverkanspartners!



verka vår verksamhet och samhället lång tid 
framöver, inte minst har det begränsat möj-
ligheterna att träffas fysiskt och utbyta er-
farenheter och lärdomar. Vi ser därför särskilt 
fram mot att återigen tillsammans med RAS 
samla det bästa och det mesta av det senaste 
inom prehospital forskning, utveckling och 
erfarenhetsutbyte och tillsammans arrangera 
Ambulans2021. Vad skulle du vilja se på kon-
ferensen? Maila hanna.maurin@hb.se om du 
har idéer på spännande forskning och projekt. 

PreHospen Centrum för Prehospital Forsk-
ning är en centrumbildning vid Högskolan 
i Borås som driver prehospital forskning och 
utveckling, ofta i tvärvetenskapliga konstella-
tioner och i nära samverkan med profession 
och utbildning. Vi drivs sedan 1999 med stöd 
av Västra Götalandsregionen med uppdraget 
att bedriva forskning inom prehospital akut-
sjukvård, öka evidensbaserad vård och stödja 
den fortsatta professionaliseringen av ambu-
lanssjukvården. Det gör vi än i dag.
 
Magnus Andersson Hagiwara, 
Bitr. professor, Föreståndare PreHospen
Hanna Maurin Söderholm, 
Lektor, Föreståndare PreHospen

Efter att under många år arrange-
rat PreHospenkonferensen, fick vi 
i Prehospen 2019 möjlighet att till-
sammans med RAS arrangera Ambu-
lans2019. Detta gav oss en möjlighet 
att nå ut i större del av landet och 
vara en del av att skapa en mötesplats 
för prehospital forskning, profession 
och företag. Efter avslutad konferens 
kunde vi konstatera ett högt deltagar-
antal och stort engagemang i såväl 
mässhall som föreläsningsprogram. 

I vår egen miljö här på högskolan i Borås 
befinner vi oss i en spännande tid med nya 
doktorander och forskningsprojekt på såväl 
regional som nationell nivå, bland annat om 
patientsäkerhet och video vid bedömning av 
stroke. I Samverkan 112 kan du läsa mer om 
en av våra nya doktorander, Anna Bakidou, 
och hennes forskning om AI-baserade besluts-
stöd för trauma.

Samtidigt innebär pandemin utmaningar 
för såväl vår forskning som de utbildningar 
inom ambulans- och akutsjukvård som drivs 
i nära samverkan med centrumbildningen. 
Det är utan tvekan något som kommer på-
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Tillsammans med PreHospen

Professor Birgitta Wireklint Sundström 
öppnar Ambulans 2019.



Ambulans-SM 2021

Kan man tävla i musik? Frågan har 
diskuterats åtskilligt genom åren och 
svaret är att det verkar gå alldeles 
utmärkt, åtminstone så länge man 
inte tar det alltför allvarligt. Kan man 
så även tävla i avancerad sjukvård? 

Vi på Laerdal är faktiskt lite kluvna. Kluven-
heten ligger i att varken sjukvårdare eller 
patienter är några maskiner, varför ett antal 
dimensioner i ett omhändertagande inte kan 
fångas in i ett tävlingssammanhang. 

Vi önskar därför inte uppmunta till att am-
bulanspersonal i sin iver över att prestera väl 
i en tävling övar in ett beteende som riske-
rar att leda till ett robotlikt förvärv där den 
hjälpsökande personen kanske inte blir sedd, 
att man t.ex. endast fokuserar på tempo i ett 
urtag i en losstagningssituation och liksom 
glömmer bort själva människan. 

Å andra sidan finns det flertalet procedurer 
och vårdåtgärder som är lätta att mäta och 
när vi kan mäta kan vi också jämföra. Och 
när vi jämför så kan vi utveckla och förbättra. 
HLR-träning på våra QCPR-dockor med feed-
back-teknik är ett utmärkt exempel där just 
utförandet både är nödvändig kunskap rent 
generellt men också livsavgörande hur väl 

det verkligen utförs, att HLR görs i enlighet 
med riktlinjer baserade på forskning och be-
prövad vetenskap. 

Tävla är ju dessutom roligt! Och det ger en 
nerv och adrenalinkick som om det vore på 
riktigt! Vad vi vill dock med vårt engagemang 
tillsammans med RAS är att de tävlande ska 
göra sig nyttiga erfarenheter som gör att de 
kompetensmässigt växt när de åker hem till 
sitt skift igen. 

Att de som individer och som team reflek-
terar över det som vi utsatt dem för och att de 
kommer fram till saker som hjälper dem och 
deras organisation framåt. För att gagna dem 
vi arbetar för. För att rädda fler liv. För att bli 
en del av de goda exemplena. 

Svaret på frågan om man kan tävla i avan-
cerad sjukvård är alltså ”Ja”! Helt enkelt för 
att vi anser att man kan lära sig något av det. 
Som en ambulanssjukvårdare sa till sina med-
tävlande kollegor precis efter de fått veta att 
de blivit utslagna ur tävlingen förra gången 
det begav sig: 

”Idag har jag verkligen lärt mig massor”. 
Precis så!
 
Johan Persson, 
Territory Manager Laerdal Medical
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Ambulans-SM 2021 
arrangeras i samarbete med



JERRY LIDBERG - AMBULANSSJUKSKÖTERSKA OCH TALESPERSON

Vill du ta revansch? 
Vill du utmana kollegor? 
Vill du utmana dig själv? 
Samla ett lag och anmäl er! 

Ambulans-SM 2021
Planering för Ambulans-SM 2021 är i 
full gång. Det är tredje gången som 
mästerskapet skall genomföras och 
denna gång blir det under den 
gemensamma mässan. 

Bakom tävlingen står Laerdal och Riksför-
eningen för ambulanssjuksköterskor [RAS].  
Syftet är att stödja lärande och att utveckla 
ambulansverksamheten utifrån ökad kompe-
tens i olika akuta åtgärder samt samarbete 
hos medarbetarna. Att visa på goda exempel 
inom ramen för potentiella moment från vår 
vardag.

Varje lag tävlar i olika akuta scenarion. Sce-
nariot är okänt för de tävlande fram till själva 
tävlingsmomentet. En domarkommitté be-
dömer och betygsätter varje lag utifrån ett 
fastställt protokoll. Bedömningen utgår från 
deltagarnas förmåga till: 
• bedömning • åtgärd • utvärdering 
• kommunikation • förebyggande åtgärder 
• teamarbete samt tekniska färdigheter. 

Svenska mästare i Ambulanssjukvård 2017
Samariten Ambulans, Landskrona. 
Johan Hultqvist, Ida Åkesson 
och Fredrik Jönsson.

Svenska mästare i Ambulanssjukvård 2019
Samariten Ambulans, Lund.
Cornelia Rehnqvist, Anna Falbrink 
och Josefine Leek Juhlin.
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År 2020 kommer gå till historien som 
ett mycket annorlunda år för alla, 
även för oss! 

Vi på Ferno Norden har under de senas-
te 40 åren arbetat i de nordiska länderna 
med frågor som rör säkerhet, förflyttning, 
evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår 
utrustning används dagligen i verksam-
heter med höga krav, bl.a. inom ambu-
lanssjukvård, räddningstjänst, polis och 
inom försvarsmakten. 

Vi är: Anders på kundtjänst och logistik, 
Martina och Hans som produktspecialis-
ter och Pierre som VD. Vi har samtliga en 
bakgrund i ambulanssjukvården och är 
vana att alltid arbeta nära våra kunder. 
Det handlar om många mässor, utbild-
ningsdagar, traumadagar samt kundbe-
sök tillsammans med utrustningsansvari-
ga, över hela Sveriges avlånga land.

Som över en natt ställdes allt in! Inte 
behovet egentligen men möjligheten 
att genomföra det vi brukar göra. Våra 
huvudsakliga kunder blev överbelasta-
de med andra uppgifter och kampen att 
hantera Covid-19 pandemin.

Vi märkte ganska snart att behovet av 
information, kunskap och utrustning 
fortfarande var viktigt för att verksam-
heter skulle kunna upprätthålla sin ordi-
narie verksamhet som självklart fortgick 
inom bl.a. den prehospitala sjukvården 

parallellt med en pandemi. Samtidigt 
hade nya riktlinjer för bl.a. rörelsebe-
gränsning precis införts och många stod 
mitt i införandet.

Vi satte oss ner och funderade på hur vi 
snabbt skulle kunna ställa om och fortsät-
ta vara den resurs som vi alltid försöker 
vara för våra kunder.
Som för så många andra företag fanns lös-
ningen i den digitala tekniken. Vi valde 
att tidigt satsa på Webinar och digitala 
möten. För oss som alltid gillat praktiska 
möten med möjlighet att testa och myck-
et ”hands on” blev det ett helt nytt sätt att 
tänka. Vi blev positivt överraskade över 
responsen och viljan att fortsätta kommu-
nikationen på ett nytt sätt!

Vi försöker nu lära oss av tiden som har 
kommit för att stanna ett tag men ser 
ändå vissa positiva trender. I verksamhe-
ter som har svårt att samla sin personal, 
svårt att satsa mycket pengar på utbild-
ning och där begränsat antal människor 
får åka på mässor ser vi en ljusare fram-
tid där man kan vara mer delaktig och 
få möjlighet att ta del av information. Vi 
kommer i framtiden bli bättre på att nå 
ut till fler parallellt med att mässor och 
utbildningsdagar öppnar upp igen!

Vi ser fram emot att träffa er igen, 
både i verkligheten och digitalt!
Teamet på Ferno Norden

AMBULANS SM 2021

Nytt sätt att kommunicera
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SVERIGE BEHÖVER OSS!

VI BEHÖVER DIG!

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor behöver ditt stöd, för att 
tillsammans med dig och dina kollegor kunna påverka utvecklingen 

av DEN SVENSKA AMBULANSSJUKVÅRDEN i rätt riktning. 

Vem kan bli medlem? 
Vi är en helt ideell förening 

och för att vi som förening ska 
ha bra möjligheter att 

påverka krävs att många 
ambulanssjuksköterskor vill 

stödja vår verksamhet.

För frågor, kontakta oss!
Ordförande Jerry Lidberg

ordforande@ambssk.se 

På www.ambssk.se/medlem kan du 
ansöka om medlemskap och även så vilka 

förmåner som ett medlemskap ger.

Följ oss inför kongressen på 
www.ambulans2021.se


