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Intensivvårdsbårarna är utrustade med egen strömförsörjning 
och syrgasförråd, vilket möjliggör transport mellan flygplan 
och sjukhus. Foto: David Norlin, MSB.



FAKTA

Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) är en statlig förstärknings-
resurs som kan användas vid situationer då nödvändiga resurser inom 
ambulansflyg inte finns att tillgå på annat sätt. SNAM tillhandahålls 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I SNAM används ett passagerarflygplan från SAS som på sex timmar 
kan byggas om till ambulansflygplan genom att sätena lyfts ut och 
ersätts av anpassad medicinsk utrustning. Flygplanet bemannas 
därefter med särskilt utbildad medicinsk personal under samordning 
av Västerbottens läns landsting.

Det primära uppdraget är att genomföra sekundärtransport av 
patienter som kräver en hög vårdnivå, till en plats där mottagande 
sjukhus tar över ansvaret. Vårdnivån i SNAM-flygplanet motsvarar vad 
som erbjuds på en intensivvårdsavdelning.

I SNAM ingår en bedömningsenhet som i förväg kan sändas till 
platsen där de drabbade befinner sig. Denna enhet har till uppdrag 
att göra medicinska bedömningar och andra förberedelser innan 
transporten genomförs.

Om flygplanets syrgasförråd används fullt ut är aktionsradien  
begränsad till 3 000 kilometer. I övrigt kan SNAM, efter tankning  
och personalbyte användas globalt. 

SNAM-FLYGPLANET ÄR UTRUSTAT MED

• Sex intensivvårdsbårar för avancerad vård 
• Sex till tolv andra bårar för något lättare vård
• 20 platser för sittande drabbade, medföljande eller anhöriga

BESÄTTNING OMBORD

• Nio doktorer
• Elva specialistsjuksköterskor
• En medicinsk tekniker
• En insatsledare
• En flygkoordinator
• En flygtekniker
• Piloter och kabinpersonal



VI INGÅR I SNAM

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig 
för beredskap och insatsledning i SNAM

• Socialstyrelsen ansvarar för samråd med MSB inför beslut om insats  
med SNAM 

• Västerbottens läns landsting är ansvarig vårdgivare i SNAM och 
ansvarar för den medicinska personalen

• Scandinavian Airlines System (SAS) ansvarar för de flygoperativa 
delarna av SNAM, med flygplan, piloter, teknisk personal samt 
kabinpersonal

Mer information: www.msb.se/snam
Mail MSB:s Tjänsteman i beredskap: tib@msb.se  
Telefon MSB:s växel: 0771-240 240
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