
Fantastiska medarbetare krävs för framgång, det har vi!





AISAB – första steget i vårdkedjan 
AISAB, Ambulanssjukvården i Storstock-
holm AB, bedriver ambulanssjukvård 
och ägs av Stockholms läns landsting.  
Bolaget fyller en viktig samhällsfunk-
tion och vår vision är att vara ledande 
inom prehospital akutsjukvård. Våra 
verksamheter ska fungera året runt, 
dygnets alla timmar och vi strävar alltid 
efter att leva upp till de förväntningar 
våra patienter och deras anhöriga har 
på oss.  När en akut situation inträffar 
är det ambulanspersonalen som möter 
och  tar hand om patienten. Det kan 

många  gånger vara en pressad situa-
tion där  personalen ska ge akut vård, 
samtidigt  som de ska skapa trygghet.  
Vårt uppdrag sträcker sig också utan-
för det dagliga arbetet i ambulansen.  
Vi arbetar ständigt med utveckling av  
verksamheten, och samarbetar med 
sjukhus,  högskolor och universitet. 
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Medicinskt uppdrag och 
medmänsklig insats 
Ambulansuppdraget är mer än en 
transport, det är det första steget i 
vårdkedjan och kräver hög kunskap och 
engagemang. Det vi gör är viktigt ur ett 
medicinskt perspektiv, men det är också 
en värdefull medmänsklig insats.  Våra 
patienter befinner sig ofta i en utsatt 
och utlämnad situation. Ibland gam-
mal och sjuk, ibland allvarligt skadad 

och många gånger är vi de enda som 
finns för den personen just då.  Ambu-
lanssjukvården har bokstavligt talat en 
livsviktig samhällsroll och blir en alltmer 
integrerad del av övrig hälso- och sjuk-
vård. Det innebär ett stort ansvar från 
vår sida. Gentemot den enskilda patien-
ten, gentemot anhöriga och gentemot 
samhället i stort. 
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6-7 Karin Gunnvall, 
ambulanssjuksköterska 
”Jag jobbar på en stor station i Stock-
holm, vilket märks eftersom det händer 
saker hela tiden. Det gör det också 
omöjligt att förutspå hur en typisk dag 
på jobbet ser ut, men det är också lite 
av charmen med yrket. Jag är nyfiken 
och positiv, det är egenskaper som 

hjälper mig i det dagliga arbetet. Med 
det kommer ett intresse för patienten, 
vilket är viktigt för att kunna  ge rätt 
vård. Att jobba med prehospital vård 
ger  dagligen nya utmaningar och i 
arbetet möter jag en stor  variation av 
patientgrupper.”   



Ture Wada,  
ambulanssjuksköterska 
”Jag valde att jobba inom ambulans-
sjukvården  eftersom jag är intresserad 
av det sociala mötet  med människor. 
Här kan jag komplettera  min tidigare 
sjukvårdserfarenhet med prehospital 
vård.  Det är en utmaning att på plats 
hjälpa patienten i det  akuta tillståndet 

och att kunna stabilisera krisartade 
lägen.  Det är ett roligt och mycket 
givande jobb som innebär många mö-
ten  och personlig utveckling eftersom 
man måste ta  stort ansvar och tänka 
självständigt.”  



Vill du bli en av oss? 
Att jobba som ambulanssjukvårdare 
eller ambulanssjuksköterska är ett varie-
rande jobb. Det ställer krav på efter-
tänksamhet, ansvarskänsla, lyhördhet 
och gott omdöme. Det är ett yrke som 
alltid kommer att ha behov av engage-
rade medarbetare med hög empati och 
förståelse för människor som befinner 
sig i svåra situationer.  För att jobba hos 
oss ska du haft körkort i minst tre år 
med behörighet B, god fysik och vara 
simkunnig.  Som ambulanssjukvårdare 
ska du ha undersköterskeutbildning 

och påbyggnadsutbildning i ambu-
lanssjukvård. Du skall ha minst två års 
erfarenhet av heltidstjänstgöring som 
undersköterska, varav minst ett år inom 
den slutna vården.   Som ambulans-
sjuksköterska ska du ha en specialist-
utbildning och minst sex månaders 
yrkeserfarenhet av heltidstjänstgöring 
från akutsjukvård/ sluten vård. 



AGA Gas AB
Linde Healthcare, 181 81 Lidingö
Tel +46 8 731 10 00 
www.linde-healthcare.se

Totalleverantör.
Vi löser försörjningen av medicinsk gas
till ambulanssjukvården. 

Allt från gas till utrustning, installation,
service och rådgivning.

Linde: Living healthcare
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8-9Välkommen att höra av dig till oss.  
På vår hemsida kan du läsa mer om 
AISAB och vilka tjänster som  finns 
lediga. 



SMS
Länk-SMS

E-post
API

www

AISAB använder sedan 10 år 
SMS-tjänster från TellusTalk för 
kostnadseffektiv personalhantering

www.tellustalk.com

En bransch i stark utveckling  
Vi vet att det vi gör inom AISAB är 
viktigt, vi vet också att det vi gör är 
bra. Men vi tror att vi kan bli ännu 
bättre och är därför måna om att 
utveckla verksamheten. Det gör vi 

genom samarbete med högskolor och 
universitet samt genom att uppmuntra 
våra medarbetare till att själva vara 
med att  driva utvecklingsinsatser och 
forskningsprojekt. Vi tror på en ständig 

utveckling av verksamheten. Det gyn-
nar inte bara våra patienter nu och i 
framtiden, utan leder också till person-
lig utveckling för våra medarbetare.

Ambulansjukvården i  
Storstockholm AB 
Box 5191, 121 18 Johanneshov

Besöksadress:  
Lindetorpsvägen 11 
08-123 120 00

info@aisab.sll.se 
www.aisab.nu



-
Däckia Farsta
Edsvallabacken 16-18 | 08-605 25 00

På däckia.se
fi nns däck för
alla underlag

IM-MEDICO SVENSKA AB 

TEL: +46 8 715 55 10 | E-POST: INFO@IM-MEDICO.SE

WWW.IM-MEDICO.SE

Ny akutväska

- Du bygger insidan själv

- Framtagen med ambulanspersonal 

- Tyg i Cordura

10-11Anna Hörberg,  
ambulanssjuksköterska och doktorand
 ”I min forskning undersöker jag hur 
man kan få nyanställda inom ambu-
lanssjukvården att känna trygghet i det 
arbete vi utför. I längden handlar det om 
ökad patientsäkerhet. Jag är glad över 
möjligheten att få kombinera min forsk-
ning med arbetet i ambulansen. Det är 

viktigt att forskningen är förankrad i vår 
arbetsvardag. Jag tycker verkligen att 
de som funderar på att forska ska göra 
det, det ger mycket för en själv samti-
digt som det bidrar till verksamhetens 
utveckling.” 
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Bränsleförbrukning Multivan vid blandad förbrukning 7,7–10,5 l/100 km, 203–245 g CO2/km.

Vill man ha en bil för viktiga uppgifter bör man titta lite närmare på allt från kvalitet 

och säkerhet till motorer och utrustning. Multivan har äkta Volkswagenkvalitet vilket 

gör att du får 3 års garanti och Mobilitetsgaranti. Säkerhetssystemen är omfattande 

med ESC och elektronisk differentialspärr, ABS-bromsar, elektronisk bromskrafts-

fördelning som standard och flera andra säkerhetsfunktioner som tillval. Dessutom 

kan du välja bland flera starka och snåla TDI-motorer, DSG automatlåda och 4Motion 

som ger dig överlägsen framkomlighet och säkerhet när det snöat, på grusvägar eller 

när regnet står som spö i backen.

Multivan. För viktiga transporter.


