Angående körkortstillstånd Meddelande till samtliga sökande 2021
Du är en av många som har sökt Skövde Yrkeshögskolas utbildning Ambulanssjukvårdare.
Antagningsbesked kommer att skickas ut digitalt, via Yh-antagning, runt midsommar. Observera att
ingen bedömning kring behörighet eller antagning skett ännu, detta är en allmän information till
samtliga sökande.
Många huvudmän inom ambulanssjukvården har fordon som kräver C1-körkort. Därför ingår det
utbildning för C1-körkort i utbildningen. C1-körkortsutbildningen bekostas av skolan. För att kunna
påbörja körkortsutbildningen, som startar redan under utbildningens andra vecka, måste de som
börjar utbildningen ha ett giltigt körkortstillstånd för C1-körkort senast kursstarten. Även de som
tagit körkort före 1 juli 1996 skall genomgå C1 – utbildningen.
Du ansöker själv om körkortstillståndet hos Transportstyrelsen och det är brådskande då 1,
läkarintyg ska bifogas ansökan om körkortstillstånd och 2, Transportstyrelsen kan ha långa
handläggningstider under semestertider. Kostnad för läkarundersökning och körkortstillstånd står du
själv för. Även om du hamnar på reservplats finns chansen att du blir antagen till utbildningen. Därför
är det viktigt att även du bokar in ett läkarbesök i händelse av att du blir antagen. Detta för att du
skall hinna få ditt körkortstillstånd i tid. Enligt 3 kap. 2 § i körkortslagen (SFS 1998:488) får
körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska
förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon.
Vissa sjukdomar och medicinska tillstånd och andra förhållanden kan göra att Transportstyrelsen
inte beviljar körkortstillstånd. I föreskrifterna om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS
2010:125) kan läsa mer. Transportsstyrelsens har också tagit fram broschyren De medicinska kraven i
trafiken. Det ställs högre krav för körkortstillstånd för C1-körkort än för B-körkort. Du hittar nämnda
lag, föreskrifter och broschyr på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se Om
medicinska hinder föreligger som gör att Transportstyrelsen inte beviljar en enskild körkortstillstånd
för C1-körkort kan antagen studerande genomföra och examineras från utbildningen.
Bedömningen är dock att anställningsbarheten efter avslutad utbildning påverkas mycket negativt
genom att många huvudmän inte anställer ambulanssjukvårdare som enbart har B-körkort. Mer
information om körkortsutbildningen ges under utbildningens första vecka.
Vid eventuella andra frågor fram till utbildningsstart vänligen kontakta Studie- och yrkesvägledare
Joakim Wetterskog (e-post joakim.wetterskog@skovde.se, direkttelefon 0500-49 77 06).

