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Forord 

Vejledningen til TURs uddannelsesbog for ambulanceassistentelever1 er udarbejdet af 

repræsentanter fra Ambulance Syd, Hovedstadens Beredskab, Falck, Responce, Redder 

uddannelsen Erhvervsskolen Nordsjælland og Reddernes Udviklingssekretariat. Målene er 

udarbejdet af aktivt ambulancemandskab med indsigt i elevuddannelsen samt undervisere fra 

ambulanceassistentuddannelsen for at sikre en høj faglighed og en stærk sammenhæng mellem 

praktik- og skoleperioder. 

Formål med vejledningen 

Vejledningen er tiltænkt som et forklaringsværktøj til den overordnede uddannelsesbog fra TUR. 

Det vil sige, at vejledningen ikke erstatter uddannelsesbogen, og at målene i denne vejledning er 

vejledende mål – eksempler, som kan inspirere eleven og kolleger til at konkretisere de 

overordnede mål fra uddannelsesbogen fra TUR til praksisnære mål i hverdagen. Man bør som 

uddannelsesredder altid have for øje, at vejledningen ikke er udtømmende for elevens viden og 

færdigheder. Ydermere er det vigtigt at have for øje, at der geografisk er forskel på muligheder for 

at opnå målene i vejledningen. Nogle steder er der ikke mulighed for at opnå målene praktisk, 

men kan eventuelt opnås teoretisk. 

Det er stadig uddannelsesbogen fra TUR, som er det officielle dokument, der 

afkrydses, underskrives og afleveres til skolerne.  

Bemærk at det er muligt at kontakte medlemmer af arbejdsgruppen for vejledningen, hvis du har 

spørgsmål eller forslag til forbedringer. Se sidste afsnit i forordet.  

Anvendelse af vejledningen  

Opbygningen af denne vejledning er udarbejdet med udgangspunkt i det teoretiske indhold på de 

foregående skoleperioder samt overordnede praktiske mål fra uddannelsesbogen. Hensigten med 

målene er at koble den allerede indlærte teoretiske viden fra skolen sammen med de praktiske 

færdigheder i praktikperioderne. Når eleven har gennemgået målene med en kollega, kvitteres i 

feltet ”gennemgået af mandskabsnummer”. Feltet ”mulighed for udvikling og anerkendelse” 

er til eventuelle kommentarer: Her kan det være et vigtigt redskab for eleven, at der er noteret, 

hvilke emner eleven mestrer, og hvilke emner eleven med fordel kan arbejde videre med for at 

                                                 
1 Uddannelsesbogen er i praksis en uddannelseslogbog, der anvendes for at følge elevens tilegnelse af uddannelsens 

faglige kvalifikationer sammenholdt med den faglige progression i uddannelsen. 

Uddannelsesbogen er udarbejdet med afsæt i blandt andet Blooms taksonomi og niveauerne fra 

erhvervsuddannelsesloven hvor uddannelsens praktikmål – beskrivelsesmæssigt – er formuleret med stigende kompleksitet i 

løbet af praktikperioderne og sammenholdt med indholdet i skoleperioderne. 

Inden afslutningen af hver praktikperiode udfyldes og underskrives det afsnit, der hører til praktikperioden.  

Eleven bliver her vurderet i forhold til de mål, der er sat for pågældende praktikperiode. Vurderingen for opfyldelsen af 

målene er opdelt i tre kategorier:  Over niveau, på niveau og under niveau. 

Vurderes eleven til under niveau, skal der udarbejdes en handlingsplan for supplerende praktikuddannelse således at 

målene opnås. 

Eleven medbringer uddannelsesbogen på skolen, som underskriver for den netop afsluttede praktikperiode. 

Uddannelsesbogen ses igennem når eleven vender tilbage fra skolen for at sikre sammenhængen mellem skoleundervisning 

og planlægning af praktikperioden. 
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sikre en god læringsproces og udvikling. Endvidere kan notefeltet anvendes til at markere delvist 

gennemgåede mål.  

Refleksion 

På hver praktikperiode bør eleven reflektere over praktikperioden i forhold til læringsmiljø, 

læringsstil, faglig udvikling og opnåelse af mål. Refleksionen skal give anledning til dialog mellem 

uddannelsesredderen og eleven for at opnå bedst muligt læringsmiljø og udvikling i elevens 

uddannelse. For at sikre et godt læringsmiljø og optimal udnyttelse af praktikperioderne, kan det 

være en god ide at lave en forventningsafstemning mellem eleven og uddannelsesredderen i 

starten af hver praktikperiode. 

Taksonomier 

Taksonomierne afspejler det teoretiske og praktiske niveau, som skal opnås. Der skelnes mellem 

tre niveauer, hvoraf niveau 1 er det højeste og 3 er det laveste. 

Teoretisk viden: 

1. Redegøre for: Eleven skal kunne redegøre for emnet i komplekse sammenhænge  

2. Beskrive: Eleven skal kunne beskrive emnet på basalt niveau. 

3. Nævne: Eleven skal kunne nævne eller kende til f.eks. symptomer eller indikationer  

Praktiske færdigheder: 

1. Beherske: Eleven skal kunne mestre en kompleks, praktisk færdighed selvstændigt inkl. 

fejlfinding og tilpasning 

2. Anvende/udføre: Eleven skal kunne udføre en færdighed på basalt niveau. 

3. Assistere: Eleven skal kunne assistere og deltage i patientvurdering og behandling 

Hvis der i praktikken ikke er mulighed for at arbejde med et eller flere delmål, bør vejlederen og 

eleven i fællesskab tage en dialog om disse delmål - gerne med inddragelse af relevante cases 

eller skillstations 

Spørgsmål? 

Har du spørgsmål til brug af vejledningen og/eller forslag til ændringer kan nedenstående 

personer fra arbejdsgruppen kontaktes:  

Falck 

Rasmus Kannegaard: rasmuskannegaard@hotmail.com 

Martin Matzen: martin.matzen@falck.dk 

Ambulance Syd 
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Roy Pendegast: rpendegast@ambulancesyd.dk 

Responce 

Christian Holm: S453@midtonline.com 

Kim Tygesen: r082@midtonline.com 

Hovedstadens Beredskab 

Daniel Hansen: danhan@hbr.dk 

Redderuddannelsen, Erhvervsskolen Hillerød 

Maibritt Køster: mkh@esnord.dk 
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Vejledning for mål på 1. 
praktikperiode  
Varighed ca. 2 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Eleven er opsøgende og udviser ansvar 
og engagement for egen læring 

  

Eleven har deltaget som 3. mand i 
ambulancetjenesten med henblik på at 
observere præhospitale arbejdsgange  

  

Eleven har deltaget i internt 
introduktionsforløb, hvor følgende 
blandt andet er gennemgået: 

  

Information om arbejdspladsen, 
organisationen, relevante 
kontaktpersoner og 
arbejdsfunktionerne 

  

TURs uddannelsesbog, herunder 
procedurer  

  

Information om virksomhedsspecifikke 
instrukser, herunder personalemæssige 
retningslinjer m.v. 

  

Tillidsrepræsentantens rolle, herunder  
funktion og kontakt i elevens hverdag 

  

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle, 
herunder 
funktion og kontakt i elevens hverdag 

  

Den uddannelsesansvarliges/ 
kontaktpersonens rolle herunder 
funktion og kontakt i elevens hverdag 
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Elevens refleksion 
1. praktikperiode  
Hvordan har praktikperiodens forløb været i forhold til: 

- Læringsmiljø 
- Læringsstil 
- Faglig udvikling 
- Opsamling  
- Er målene opnået? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Vejledning for mål på 2. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af mandskabs-
nummer 

Eleven er opsøgende, udviser ansvar 
og engagement for egen læring 

  

Eleven deltager under vejledning (som 
3. mand) i ambulancetjenesten 

  

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan redegøre for eget 
arbejdsmiljø ift. ergonomi, 
hjælpemidler og arbejdsstillinger 

  

Eleven kan assistere som 3. mand 
ved forflytning af både vågne, 
bevægelseshæmmede samt 
bevidstheds-påvirkede patienter. 
Eksempelvis: 

• Fra båre til seng og omvendt 
• Fra stol til båre og omvendt 
• Fra gulv til stol (almindelig 

stol, trappe/evakueringsstol)   
• Fra gulv til båre  

  

Eleven kan nævne og søge 
oplysninger om:  

• Journalføring jf. lokale 
instrukser 

• Tavshedspligt 
• Skærpet indberetningspligt jf. 

Sundhedsloven  
• Patientens samtykke  

  

Eleven kan nævne gældende 
lovgivning for: 
Tvangsindlæggelser, herunder gule og 
røde papirer 

  

Eleven kan beskrive begreberne 
nødret og nødværge  

  

Eleven kan nævne omstændigheder 
for håndtering af afdøde jf. lokale 
forhold. Eksempelvis: 

• Undladelse af genoplivning 
• Omsorg for afdøde og 

pårørende  
• Anvendelse af ambulancens 

udstyr til håndtering af afdøde 

  

Eleven kan anvende korrekt 
procedure for personlig hygiejne samt 
beskrive: 

• Smitteforebyggelse, 
smitterisiko og smitteveje 

• Værnemidler 
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Vejledning for mål på 2. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan anvende viden om 
hygiejniske principper til forebyggelse 
af smittespredning, såsom rengøring 
af egen uniform, ambulancen og dens 
udstyr 

  

Eleven kan anvende samt udvise 
empatisk og sympatisk omsorg for 
patienter og pårørende 

  

Eleven kan beskrive principper for 
mental køreteknik, eksempelvis:  

• Sociale kompetencer (glidende 
trafik, fleksibilitet mv.)  

• Læse trafikken og tilpasse 
kørsel 

• Fremsyn/overblik 

  
 
 
 
 

Skadestedslære   

Eleven kan anvende – under 
vejledning -ambulancens 
kommunikationsudstyr. Eksempelvis: 

• Vognterminal 
• Håndterminal 
• Mobiltelefon  
• PPJ 
• Dataskærm 

 
jf. lokale instrukser og 
brugervejledninger, skift til 
skadestedssæt, nødkald mv.  

  

Eleven kan anvende elementære 
regler for radiokommunikation. 
Eksempelvis:   

• Det fonetiske alfabet 
• Radiodisciplin  
• Ekspeditionsord (eksempelvis 

”skift”, ”slut”, ”indforstået”, 
”modtaget”, ”vent- slut”) 

  

Eleven kan beherske egen færden 
på et skadested og indgå i 
samarbejdet med øvrige aktører samt  
anvende personligt beskyttelsesudstyr 
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Vejledning for mål på 2. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Skadestedslære   

Eleven kan nævne principper for 
placering af eget køretøj på et 
skadested 

  

Eleven kan beskrive: 
Skadestedes opbygning 
Kommunikation og ledelse på 
skadestedet 
Aktører på og udenfor skadestedet jf. 
lokale instrukser, eksempelvis:  

• AMK 
• KST 
• KSN  

(jf. retningslinjer for 
Indsatsledelse REFIL – www.brs.dk) 

  

Ambulancemateriel   

Eleven kan nævne samt assistere 

ved brug af ambulancens udstyr i 

henhold til pakningsliste og 

procedurevejledninger, herunder: 

Virkemåde, anvendelse, kontrol, 
rengøring, evt. fejlkilder, lokale 
fejlmeldingsprocedurer 

  

A udstyr i ambulancen   
 
 
 
 

 

B udstyr i ambulancen   
 
 
 
 

 

C udstyr i ambulancen   
 
 
 
 

 
 
 
 

D udstyr i ambulancen   
 
 
 
 

 

E udstyr i ambulancen   
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Vejledning for mål på 2. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Ambulancemateriel   

Immobiliseringsudstyr i ambulancen  
 
 
 
 

 

Udstyr til transport af patient i 
ambulancen. Eksempelvis:  

• Båre 
Evakueringsstol 

 
 
 
 
 

 

Defibrillator   
 
 
 
 

 

Ambulancens motorrum, væsker, 
lys/lygter, udrykningssignal, 
dækmønster/tryk samt kontrol af 
førerkabine  

  

Eleven kan nævne lokalt 
forflytningsudstyr, eksempelvis:  

• Glidelagen 

• Glidebræt 
• XL udstyr mv. 

  
 
 
 
 
 
 

Eleven kan anvende ambulancens 
iltudstyr til ikke-akutte sygdomme. 
Eksempelvis:  

• Klargøring af udstyr 
• Håndtering af iltflasker, 

herunder sikkerhed 
• Kendskab til lokale instrukser 
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Elevens refleksion 
2. praktikperiode  
Hvordan har praktikperiodens forløb været i forhold til: 

- Læringsmiljø 
- Læringsstil 
- Faglig udvikling 
- Opsamling  
- Er målene opnået? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Vejledning for mål på 3. 
praktikperiode  
Ca. 6 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Eleven er opsøgende og udviser ansvar 
og engagement for egen læring 

  

Eleven deltager under vejledning (som 
3. mand) i ambulancetjenesten 

  

Eleven deltager – om muligt – 
selvstændigt i jobfunktionen 
”patientbefordring”  

  

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan (under opsyn) 
selvstændigt udføre dagligt eftersyn 
og rengøring af ambulancen jf. lokale 
instrukser  

  

Eleven deltager - om muligt - som 
observatør på AMK vagtcentral for at 
erhverve sig forståelse for AMK 
vagtcentralens opgaver 

  

Eleven kan beskrive og anvende 
procedurer for personlig hygiejne. 
Eksempelvis:  

• Håndhygiejne 
• Vask og desinfektion 

  

Eleven kan beskrive smittemåder, 
smitteveje og smittekilder - samt til 
forebyggelse af disse beherske og 
redegøre for brugen af værnemidler 

  

Eleven kan beskrive forholdsregler 
ved særlige sygdomme. Eksempelvis: 

• HIV 
• Hepatitis 
• Ebola 

• MRSA 

  

Eleven kan redegøre for 
forholdsregler og procedure ift. 
stikuheld jf. lokale instrukser 

  

Eleven kan beskrive og udføre 
rengøring af forflytningsudstyr jf. lokale 
instrukser 

  
 

Eleven kan anvende samt udvise 
empatisk og sympatisk omsorg for 
patienter og pårørende 

  
 
 

Eleven kan anvende skånsom og 
støttende hjælp til den ikke-akutte 
patient ud fra patientens fysiske behov, 
muligheder og begrænsninger   
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Vejledning for mål på 3. 

praktikperiode  

Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Udrykningskørsel   

Eleven kan udføre udrykningskørsel 
(uden patient) under skærpet opsyn og 
vejledning.  
Herunder udviser eleven 

overblik/fremsyn over trafikken, evne til 

at læse trafikken samt anvender 

korrekt kørsels- og bremseteknik i 

overensstemmelse med køretøjets 

køreegenskaber og størrelse 

  

Eleven kan beskrive 

udrykningsbekendtgørelsen 

  

Eleven kan beskrive 

udrykningskørselsteknik ved 

eskortekørsel med politiet 

  

Skadestedslære   

Eleven kan beskrive forhold omkring 
et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 
Eksempelvis:  

• forebyggelse af ulykker og 
arbejdsmiljøskader  

og kan i den forbindelse indhente og 
anvende relevante informationer om 
arbejdsmiljø herunder:  

• Arbejdspladsvurdering (APV) 
• Procedure for anmeldelse af 

arbejdsskade (fysisk og psykisk) 
jf. lokale forhold 

• Procedure for indberetninger af 
UTH 

  

Ambulancemateriel   

Eleven kan nævne samt assistere 

ved brug af ambulancens udstyr i 

henhold til pakningsliste og 

procedurevejledninger, herunder: 

Virkemåde, anvendelse, kontrol, 
rengøring, evt. fejlkilder, lokale 
fejlmeldingsprocedurer 

  

A udstyr i ambulancen   
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Vejledning for mål på 3. 

praktikperiode  

Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Ambulancemateriel   

B udstyr i ambulancen   
 
 
 
 

 

C udstyr i ambulancen   
 
 
 
 

 

D udstyr i ambulancen   
 
 
 
 

 

E udstyr i ambulancen   
 
 
 
 

 

Immobiliseringsudstyr i ambulancen   
 
 
 
 

 

Udstyr til transport af patient i 
ambulancen* 
*båre, evakueringsstol mv.  

 
 
 
 
 

 
 

Defibrillator   
 
 
 
 

 

Ambulancens motorrum, væsker, 
lys/lygter, udrykningssignal, 
dækmønster/tryk samt kontrol af 
førerkabine  

  

Anvende udstyr til personlig sikkerhed   
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Vejledning for mål på 3. 

praktikperiode  

Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Ambulancemateriel   

Eleven kan anvende sin viden om 
forflytningsteknikker ved både vågne, 
bevægelseshæmmede samt 
bevidsthedspåvirkede patienter. 
Eksempelvis:  

• Fra båre til seng og omvendt  
• Fra stol til båre og omvendt  
• Fra gulv til stol (almindelig stol, 

trappe/evakueringsstol)  
• Fra gulv til båre 

  

Eleven kan assistere ved brug af 
forflytningsudstyr. Eksempelvis:  

• Båre 
• Evakueringsstol 
• Scoopbåre 

• Spineboard 
• Combiboard m.m.  
• Lokalt forflytningsudstyr 
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Elevens refleksion 
3. praktikperiode  
Hvordan har praktikperiodens forløb været i forhold til: 

- Læringsmiljø 
- Læringsstil 
- Faglig udvikling 
- Opsamling  
- Er målene opnået? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Vejledning for mål på 4. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Eleven er opsøgende, udviser ansvar og 
engagement for egen læring. Eleven 
reflekterer over eget ansvar og 
kompetenceområder, og kan tage 
ansvar for egen adfærd, reaktioner og 
holdninger 

  

Eleven deltager under vejledning (som 
3. mand) i ambulancetjenesten 

  

Eleven deltager – om muligt – 
selvstændigt i jobfunktionen 
”patientbefordring” 

  

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan beherske og redegøre 
for procedurer for personlig hygiejne. 
Eksempelvis: 

• Håndhygiejne 
• Vask og desinfektion 

  

Eleven kan redegøre for smittemåder, 
smitteveje og smittekilder samt 
forebyggelse af disse og for brugen af 
værnemidler 

  

Eleven kan nævne egen rolle ift. 
klargøring af medikamenter ud fra 
hygiejniske principper. Eksempelvis:   

• Sterilteknik ved optræk af 
medicin  

• Håndtering af peroral medicin 
• Sikker mundtlig kommunikation 

  

Eleven kan redegøre for 
forholdsregler ved særlige sygdomme. 
Eksempelvis: 

• HIV 

• Hepatitis 
• Ebola 
• MRSA 
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Vejledning for mål på 4. 

praktikperiode  

Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 

gennemgået.  

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan, i samarbejde med det 
øvrige ambulancepersonale, anvende 
sin viden om medicinske patienter i 
forbindelse med observation og 
vurdering af patientens tilstand. 
Eksempelvis 

• Kritiske patienter 
• Ikke-kritiske patienter 

• Primær vurdering - ABCDE 
algoritme 

• Sekundær vurdering – SAMPLER 
og OPQRST 

  

Eleven kan - under vejledning - 

assistere og instruere patienter 

og/eller pårørende om elementer i 

patientforløbet og herunder nævne:  

• Samtykke 
• Lokale visitationsretningslinjer  
• Underretningspligt 
• Præhospitalt patientforløb 

  

Eleven kan indhente relevante 

informationer og vurdere validiteten af 

informationerne. Eksempelvis:  

• Fra pårørende 
• Fra andre sundhedsfaglige 

faggrupper 
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Vejledning for mål på 4. 

praktikperiode  

Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 

gennemgået.  

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Udrykningskørsel   

Eleven kan anvende viden om- og 

opnår rutine i udrykningskørsel med og 

uden patient i bårerummet i 

overensstemmelse med køretøjets 

køreegenskaber og størrelse herunder:  

• Offensiv kørsel uden patient 
(fremsyn i trafikken, 
bremseteknik, skift af 
udrykningssignal) 

• Defensiv kørsel med patient 
(patientens tilstand, aktivitet i 
bårerummet, vejens forløb- og 
beskaffenhed. Eksempelvis 
dæksler, kantstene, vejbump, 
procedure ved politieskorte 
mm.)   
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Vejledning for mål på 4. 

praktikperiode  

Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 

gennemgået. 

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Ambulancemateriel   

Eleven kan beskrive samt anvende   

ambulancens udstyr i henhold til 

pakningsliste og procedurevejledninger, 

herunder: 

Virkemåde, anvendelse, kontrol, 

rengøring, evt. fejlkilder, lokale 

fejlmeldingsprocedurer 

  

A udstyr i ambulancen   

 

 

 

B udstyr i ambulancen   

 

 

 

C udstyr i ambulancen   

 

 

 

D udstyr i ambulancen   

 

 

 

E udstyr i ambulancen   

 

 

 

Immobiliseringsudstyr i ambulancen   
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Vejledning for mål på 4. 

praktikperiode  

Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 

gennemgået. 

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Ambulancemateriel   

Udstyr til transport af patient i 

ambulancen. Eksempelvis båre, 

evakueringsstol mv.  

 

 

 

 

Defibrillator   

 

 

 

Ambulancens motorrum, væsker, 

lys/lygter, udrykningssignal, 

dækmønster/tryk samt kontrol af 

førerkabine  

  

Anvende udstyr til personlig sikkerhed    

Psykologi   

Eleven kan nævne psykologiske 

forhold og deres betydning, hos sig selv 

og kollegaer under og efter udførelse af 

arbejdet samt hos patienter og 

pårørende. Eksempelvis: 

• Perception 
• Coping strategier 
• Evnen til at forholde sig til- og 

acceptere egne og andres 
følelser 

• Psykiske traumer (patologi og 
følelser) 

• Stress - akut og akkumuleret 

• Kollegastøtte, defusing og 
psykologisk debriefing 
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Vejledning for mål på 4. 

praktikperiode  

Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 

gennemgået. 

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Psykologi   

Eleven kan nævne og anvende viden 

om konflikters indhold samt 

konfliktløsning tilpasset relevante 

situationer. Eksempelvis:  

• Konfliktens tre svarmuligheder 
• Egen og modparts placering på 

konflikttrappe og 
konfliktskytrappe 

• Konflikter og behov 
• Konfliktløsning; forhandling eller 

dialog 

  

 

 

 

 

 

Eleven kan nævne og anvende 

kommunikative forhold og færdigheder. 

Eksempelvis:  

• Tilgængelighed (evnen til at 
”være tilstede”) 

• Verbal; tonalitet og retorik 

• Nonverbal; kropssprog, 
bevidst/ubevidst 

• Kommunikationsstilens 
betydning i relationer 

  

 

 

 

 

 

Eleven kan nævne etiske og moralske 

overvejelser, som har relevans og 

betydning for udførelse af arbejdet. 

Eksempelvis:  

• Sundhedsvæsenets tre etiske 
principper 

• Lovgivning 
• ”Afsluttet på stedet” 

  

 

 

 

 

 

 



 Version 2.0 Side 22 af 54 

 

Elevens refleksion 
4. praktikperiode  
Hvordan har praktikperiodens forløb været i forhold til: 

- Læringsmiljø 
- Læringsstil 
- Faglig udvikling 
- Opsamling  
- Er målene opnået? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Vejledning for mål på 5. 

praktikperiode  

7 ugers hospitalspraktik 

3 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 

af  

Medicinsk afdeling   

Eleven er opsøgende, udviser ansvar og 

engagement for egen læring. Eleven 

reflekterer over eget ansvar og 

kompetenceområder og kan tage 

ansvar for egen adfærd, reaktioner og 

holdninger 

  

Eleven kan beskrive anatomi, fysiologi 

og patofysiologi i cor/hjertet, herunder 

afvigelser fra det normale. Eksempelvis: 

• Typografisk placering 
• Hjertes opbygning 
• Det elektriske system 
• AKS/AMI 

  

Eleven kan beskrive anatomi, fysiologi 

og patofysiologi for kredsløbet/det 

cardiovaskulære system, herunder 

afvigelser fra det normale. Eksempelvis:  

• Det store kredsløb/det 
systemiske kredsløb og det lille 
kredsløb/pulmonarkredsløbet 

• Koronararterierne 
• DVT 
• Aterosklerose 
• Aortaaneurisme 

  

Eleven kan beskrive anatomi, fysiologi 

og patofysiologi for lungerne/pulmones, 

herunder afvigelser fra det normale. 

Eksempelvis: 

• Typografisk placering 
• Diffusion af O2 og CO2 
• Astma 
• KOL 

• Lungeødem 
• Lungeemboli 
• Pneumoni 
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Vejledning for mål på 5. 

praktikperiode  

7 ugers hospitalspraktik 

3 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 

gennemgået.  

Gennemgået 

af  

Medicinsk afdeling fortsat   

Eleven kan under vejledning iagttage 

sygdomsbilleder/patofysiologi og 

anvende dette til primærvurdering af 

patienter med udgangspunkt i ABCDE-

principper, herunder:  

• Holde frie luftveje og kæbeløft  
• Forstå vigtigheden af palpering 
• Vurdere respirationsdybde- og 

frekvens samt være 
opmærksom på stridor, brug af 
hjælpemuskler, forlænget ekspir 
og symmetrisk respiration 

• Måle radialis puls 
• AVPU/GCS 
• Hypotermi/hypertermi 

  

Eleven har forståelse for betydningen 

af at videregive iagttagelser og 

primærvurdering til den ansvarlige for 

plejen herunder ændringer i 

vitalparametre og temperaturændringer 

ved at anvende ISBAR 

  

Eleven kan skabe overblik over basale 

plejebehov og kan, under vejledning, 

udføre grundlæggende sundheds- og 

sygeplejeopgaver 

  

Eleven kan anvende grundlæggende 

hygiejniske principper herunder 

forståelse for brug af handsker, 

håndsprit, håndvask samt sterilteknik  

Med udgangspunkt i præhospitale 

forurenede patienter, der ikke er 

livstruende kritiske (i begrænset 

omfang, men formål at bryde 

berøringsangsten ved intim pleje) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven udviser respekt for patientens 

individuelle behov, integritet, 

selvbestemmelsesret og kulturelle 

baggrund 
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Vejledning for mål på 5. 

praktikperiode  

7 ugers hospitalspraktik 

3 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 

gennemgået.  

Gennemgået 

af  

Medicinsk afdeling    

Eleven kan anvende de 

grundlæggende principper for 

kommunikation ved patientkontakt. 

Eksempelvis: 

• Verbal og nonverbal 
kommunikation 

• Konflikttrappen 
• Kulturelle forskelle 
• Psykisk syge 
• Demente 

• Kriseramte/chokfasen 
• Terminale patienter 

  

Eleven har indsigt i 

hospitalsafdelingens tværfaglige 

samarbejdspartnere, herunder 

personalegruppens ansvars- og 

kompetenceområder 

  

Eleven kan under vejledning 

deltage i sundhedsfremmende og 

forebyggende principper, herunder i 

relation til egen sundhed og fysik, 

herunder: 

• KRAMS faktorerne 
(Kost, Rygning, Alkohol, Motion, 

Stress) 

  

Eleven kan anvende sin viden om 

gerontologi og geriatri i jobmæssig 

sammenhæng. Eksempelvis årsagen til 

svækkelse og sygdomskompleksiteten 

ved ældre patienter samt forståelse for 

ældres biologi, psykologi og den 

præhospitale medicinering af disse 

  

Eleven kan nævne kroniske lidelser og 

har erfaring med kliniske symptomer. 

Eksempelvis tilgangen til den kroniske 

patient, afvigelser fra ikke-kroniske 

patienter og forståelsen for disse 

afvigelser 
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Vejledning for mål på 5. 

praktikperiode  

7 ugers hospitalspraktik 

3 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 

af  

Kirurgisk afdeling   

Eleven er opsøgende og udviser ansvar 

og engagement for egen læring. Eleven 

reflekterer over eget ansvar og 

kompetenceområder og kan tage 

ansvar for egen adfærd, reaktioner og 

holdninger 

  

Eleven kan beskrive anatomi, fysiologi 

og patofysiologi for bevægeapparatet, 

herunder afvigelser fra det normale. 

Eksempelvis: 

• Knogletyper 
• Ledbåndstyper 
• Muskelopbygning 
• Muskel skader (compartment 

syndrom) 
• Brudtyper 
• Luksation 
• Amputation 
• Arthritis/gigt 

  

Eleven har forståelse for betydningen 

af at videregive iagttagelser og 

primærvurdering til den ansvarlige for 

plejen herunder ændringer i 

vitalparametre og temperaturændringer 

ved at anvende ISBAR 

  

Eleven kan skabe overblik over basale 

plejebehov og kan, under vejledning, 

udføre grundlæggende sundheds- og 

sygeplejeopgaver. 

  

Eleven kan anvende grundlæggende 

hygiejniske principper herunder 

forståelse for brug af handsker, 

håndsprit, håndvask samt sterilteknik  

Med udgangspunkt i præhospitale 

forurenede patienter der ikke er 

livstruende kritiske. (i begrænset 

omfang, men formål at bryde 

berøringsangsten ved intim pleje) 
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Vejledning for mål på 5. 

praktikperiode  

7 ugers hospitalspraktik 

3 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 

af  

Kirurgisk afdeling    

Eleven kan anvende de 

grundlæggende principper for 

kommunikation, ved patientkontakt 

eksempelvis: 

• Verbal og nonverbal 
kommunikation, 

• Konflikttrappen 
• Kulturelle forskelle 
• Psykisk syge 
• Demente 

• Kriseramte/chokfasen 
• Terminale patienter 

  

Eleven udviser respekt for patientens 

individualitet, integritet, 

selvbestemmelsesret og kulturelle 

baggrund 

  

Eleven har viden om 

hospitalsafdelingens tværfaglige 

samarbejdspartnere, herunder 

personalegruppens ansvars- og 

kompetenceområder 

  

Eleven kan under vejledning deltage i 

sundhedsfremmende og forebyggende 

principper, herunder i relation til egen 

sundhed og fysik herunder: 

• KRAMS faktorerne 
Kost, Rygning, Alkohol, Motion, 
Stress 

  

Eleven kan anvende sin viden om 

gerontologi og geriatri i jobmæssig 

sammenhæng eksempelvis årsagen til 

svækkelse og sygdomskompleksiteten 

ved ældre patienter samt forståelse for 

ældres biologi, psykologi og den 

præhospitale medicinering af disse 
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Vejledning for mål på 5. 

praktikperiode  

7 ugers hospitalspraktik 

3 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 

af  

Kirurgisk afdeling    

Eleven kan anvende ergonomisk 

korrekte arbejdsstillinger og 

forflytningsteknik i alment 

forekommende situationer og har 

forståelse for vigtigheden af at bruge 

hjælpemidler 

  

 

 

 

 

 

Eleven kan nævne kroniske lidelser og 

erfaring med kliniske symptomer, 

eksempelvis herunder tilgangen til den 

kroniske patient, afvigelser fra ikke 

kroniske patienter og forståelsen for 

disse afvigelser 

  

Eleven kan nævne dokumentation, 

kvalitetssikring og akkreditering samt 

relevant lovgivning inden for 

sundhedsområdet  

  

 

 

Elevens refleksion 
5. praktikperiode  
Hvordan har praktikperiodens forløb været i forhold til: 

- Læringsmiljø 
- Læringsstil 
- Faglig udvikling 
- Opsamling  
- Er målene opnået? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Vejledning for mål på 6. 
praktikperiode  
7 ugers hospitalspraktik 
2 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af  

Akutafdeling/modtagelsen   

Eleven er opsøgende, udviser ansvar og 
engagement for egen læring. Eleven 
reflekterer over eget ansvar og 
kompetenceområder og kan tage 
ansvar for egen adfærd, reaktioner og 
holdninger 

  

Eleven kan anvende ABCDE–
principperne i forbindelse med 
vurdering af patienter. 

  

Eleven kan forklare og genkende 
forskellige respirationstyper 

  

Eleven kan selvstændigt måle 
respirationsfrekvens, BT og puls samt 
redegøre for afvigelser fra 
normalområdet 

  

Eleven kan selvstændigt anvende 
ventilation på udvalgte patienter 

  

Eleven kan selvstændigt klargøre 
udstyr til anlæggelse af intravenøs 
adgang 

  

Eleven kan nævne medikamenter til 
smertelindring og deres 
administrationsform 

  

Eleven assisterer ved modtagelse af 
akutte patienter 

  

Eleven har forståelse for behandling 
af akutte sår og brud 

  

Eleven udviser forståelse for 
mennesker i krise og er bevidst om, 
hvilket handlingsberedskab, som er 
hensigtsmæssigt i givne situationer 

  

Eleven kan anvende relevant og 
udvalgt dokumentation inden for det 
akutte område 

  

Eleven kan selvstændigt klargøre en 
patient til optagelse af EKG, herunder: 

• 4-punkt afledning 
• 12-punkt afledning 
• Korrekt udmåling og placering  
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Vejledning for mål på 6. 
praktikperiode  
7 ugers hospitalspraktik 
2 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af  

Akutafdeling/modtagelsen   

Eleven har kendskab til neurologiske 
patienter, herunder symptomer på: 

• SAH / Subaraknoidal Blødningl 
• Comotio / Hjernerystelse 
• Apopleksi / Blødning/blodpop i 

hjernen 
• TCI/TIA / forbigående blodprop 

i hjernen 
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Vejledning for mål på 6. 
praktikperiode  
7 ugers hospitalspraktik 
2 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af  

Anæstesi   

Eleven er opsøgende, udviser ansvar og 
engagement for egen læring. Eleven 
reflekterer over eget ansvar og 
kompetenceområder og kan tage 
ansvar for egen adfærd, reaktioner og 
holdninger 

  

Eleven kan anvende ABCDE–
principper i forbindelse med vurdering 
af patienter 

  

Eleven kan nævne og genkende 
forskellige respirationstyper 

  

Eleven kan selvstændigt måle 
respirationsfrekvens, BT og puls samt 
redegøre for afvigelser fra 
normalområdet 

  

Eleven kan bedømme de forskellige 
størrelser på ventilationsmasker/poser, 
samt deres anvendelsesområde, og 
udføre kontrol og fejlfinding af dette 
udstyr 

  

Eleven kan selvstændigt anvende 
ventilation på udvalgte patienter 

  

Eleven kan selvstændigt klargøre 
udstyr til anlæggelse af intravenøs 
adgang 

  

Eleven kan nævne medikamenter til 
smertelindring og deres 
administrationsform 

  

Eleven udviser forståelse for 
mennesker i krise og er bevidst om, 
hvilket handlingsberedskab, som er 
hensigtsmæssigt i givne situationer 
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Vejledning for mål på 6. 
praktikperiode  
7 ugers hospitalspraktik 
2 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af  

Pædiatri/obstetrik   

Eleven er opsøgende, udviser ansvar og 
engagement for egen læring. Eleven 
reflekterer over eget ansvar og 
kompetenceområder og kan tage ansvar 
for egen adfærd, reaktioner og 
holdninger 

  

Eleven kan anvende ABCDE–
principperne i forbindelse med vurdering 
af patienter 

  

Eleven kan nævne den normale fødsels 
forskellige stadier og kan anvende den 
lærte fødselshjælp 

  

Eleven kan ud fra ABCDE-principperne 
iagttage og genkende symptomer hos 
det syge barn, der afviger fra det 
normale barn 

  

Eleven har viden om kommunikationens 
betydning i forhold til børn og forældre 

  

Eleven har viden om børn med 
forskellige sygdomsbilleder, f.eks. 
appendicit, feberkramper, 
lungebetændelse og andre 
luftvejsproblemer 

  

Eleven kan nævne og genkende 
forskellige respirationstyper 

  

Eleven kan selvstændigt måle 
respirationsfrekvens, BT og puls samt 
redegøre for afvigelser fra 
normalområdet 

  
 
 
 

Eleven kan nævne medikamenter til 
smertelindring og deres 
administrationsform 

  

Eleven udviser forståelse for 
mennesker i krise og er bevidst om, 
hvilket handlingsberedskab, som er 
hensigtsmæssigt i givne situationer 

  

Eleven kan anvende Glasgow-coma 
skalaen til observation af patienter 
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Vejledning for mål på 6. 
praktikperiode  
7 ugers hospitalspraktik 
2 ugers ambulancepraktik 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af  

Psykiatri   

Eleven er opsøgende, udviser ansvar og 
engagement for egen læring. Eleven 
reflekterer over eget ansvar og 
kompetenceområder og kan tage ansvar 
for egen adfærd, reaktioner og 
holdninger 

  

Eleven kan nævne kriterierne for 
anvendelse af "røde" og "gule" 
tvangspapirer 

  

Eleven har viden om de grundlæggende 
kommunikationsprincipper og kan 
anvende disse i kommunikationen med 
den psykisk syge 

  

Eleven har kendskab til den psykisk 
syges kropssprog og adfærd, og forstår 
hvilken betydning egen adfærd, 
reaktioner og holdninger kan have i 
kontakten med den psykisk syge 

  

Eleven udviser forståelse for 
mennesker i krise og er bevidst om, 
hvilket handlingsberedskab, som er 
hensigtsmæssigt i givne situationer 

  

 
 

Elevens refleksion 
6. praktikperiode  
Hvordan har praktikperiodens forløb været i forhold til: 

- Læringsmiljø 
- Læringsstil 
- Faglig udvikling 
- Opsamling  
- Er målene opnået? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Vejledning for mål på 7. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Eleven er opsøgende og udviser ansvar 
og engagement for egen læring. Eleven 
reflekterer over eget ansvar og 
kompetenceområder og kan tage ansvar 
for egen adfærd, reaktioner og 
holdninger 

  

Eleven deltager under vejledning (som 3. 
mand) i ambulancetjenesten 

  

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan nævne lokale retningslinjer 
for visitation af medicinske og 
traumatiske patienter 

  
 
 

Eleven kan redegøre for og beherske 
assistentens rolle i forbindelse med 
avanceret genoplivning for både børn og 
voksne jf. lokale instrukser herunder: 

• Kontrol af livstegn, bevidsthed, 
respiration og cirkulation  

• Tryksted  
• Trykdybde  
• Forhold mellem tryk/ventilationer 
• Frekvens for hjertemassage 
• Handsoff tid 
• Recoil 

  

Eleven kan beherske tilfredsstillende 
hjertemassage på genoplivningsdukke 

  

Eleven kan beherske tilfredsstillende 
ventilationer på genoplivningsdukke 

  

Særlige forhold ved nyfødte og børn: 
Eleven kan beskrive 
hjertestopscyklussen 

  

Eleven kan redegøre for stødbare og 
ikke-stødbare rytmer jf. gældende 
guidelines 

  
 
 

Eleven kan beherske klargøring og 
brug af ambulancen og dens udstyr, 
herunder afhjælpning af eventuelle 
funktionsfejl  

  

Eleven kan redegøre for topografisk 
anatomi, af følgende vitale organer: 

• Cor/hjertet 
• Pulmones/lunger 
• Lien/milt 
• Hepar/lever 
• Renes/nyrer 
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Vejledning for mål på 7. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan beskrive forhold for 
kinematik, samt omfanget af mulige 
skader i forbindelse med forskellige 
ulykkestyper. Eksempelvis: 

• Stumpt traume 

• Penetrerende traume (herunder 
kniv- og skudsår) 

• Færdselsulykke 
• Fald 
• Idrætsskader  

• Eksplosioner 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven kan beskrive den 
multitraumatiserede patients komplekse 
symptombillede/patofysiologi. 
Eksempelvis: 

• Hovedtraume efter fald 
kombineret med pelvisfraktur 

  

Sygdomslære   

Eleven kan redegøre for symptomer og 
behandling af shocktyper 

  

Eleven kan beskrive behandlingen, 
symptomerne samt brug af udstyr, til de 
mest almindelige sygdommes, herunder:  

  

• Pseudocroup 
• Epiglotittis 

  

• KOL 
• Astma 
• Pneumoni 
• Anafylaksi 
• Lungeødem 
• Lungeemboli 

  

• AKS 
• Pericarditis (betændelse i 

hjertesækken) Ulcus (mavesår) 
• Aortaaneurisme 

  

• Apopleksi 
• Diabetes 
• Meningitis 
• Overdoser 
• Kramper 
• Demens 

  

• Osteoporose  (knogleskørhed)   

• Diffrentialdiagnoser ift. 
ovenstående sygdomme 

  
 

 



 Version 2.0 Side 36 af 54 

 

Vejledning for mål på 7. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Patientvurdering   

Eleven kan beherske anvendelse af 
ABCDE-systematikken, håndgreb, 
teknikker og udstyr til vurdering af 
patienter: 
 

  

• A – Airway – vurdering af frie 
luftveje, herunder tegn på 
kompromitteret luftvej samt 
håndgreb til at skabe frie luftveje 

• Fjernelse af fremmedlegemer hos 
voksne og børn, herunder finger 
sweep, dunk i ryggen og heimlich 
manøvre 

• Kæbeløft/traumeløft 
• Inline stabilisering af hoved og 

hals/columna 
• Lejring 
• Sug 
• Tungeholder/Nasal airway 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

A – Airway  
Eleven kan nævne eksempler på 
avancerede devices såsom: 

• Igel 

• Larynxmaske/larynxtube 
• Intubation (læge) 

  
 
 
 

B – Breathing – Se – lyt – føl:  
Eleven kan udføre vurdering af luftskifte, 
herunder  

• Kvalitet samt symptomer på 
kompromitteret luftskifte 

• Respirationsfrekvens 
(regelmæssighed, dybde, lyd og 
brug af hjælpemuskler) 

• Stetoskopi 
• Iltudstyr 
• Lejring 
• Saturationsmåler  
• Kapnografi 
• Støtteventilation og ventilation 
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Vejledning for mål på 7. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Patientvurdering   

B – Breathing 
Eleven kan anvende korrekte 
ventilationsteknikker til følgende 
patientgrupper: 

• Voksne 

• Pædiatriske  
• Bariatriske 
• Geriatriske  

  
 
 
 
 
 

C – Cirkulation – se – lyt – føl herunder:  
• Symptomer på kompromitteret 

kredsløb 
• Pulsmåling, herunder kvalitet og 

lokalitet på børn og voksne 
• BT manuel måling palpatorisk 

systolisk og diastolisk 
• BT måling systolisk/diastolisk 
• Hud mærkes og vurderes 
• Kapillærrespons  
• EKG 
• Blødningskontrol 
• Væsketerapi 
• Lejring 

 

  
 
 
 
 
 
 

D – Disability – vurdering af cerebral 
funktion 

• GCS 
• AVPU 
• Pupiller (PERRL) 
• BS måling 
• Motorisk og sensorisk respons 

  
 

E – Exposure/Environment – vurdering af 
eventuelt skjulte skader samt beskyttelse 
mod hypotermi 

• Systematisk 
undersøgelsessystematik 

• Palpering (se lyt føl) 
• Indpakninger, herunder 

kuldeindpakning 
• Stabilisering af brud 

Forbindinger 
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Vejledning for mål på 7. 
praktikperiode  
Ca. 4 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Medicinindgift   

Eleven kan redegøre for og beherske 
assistentens rolle ift. medicinindgift 
efter lokal instruks, closed loop og 
CRM-principper (crisis ressource 
management) i forhold til eksempelvis 
følgende emner: 

  

• Closed loop 
• Reevaluér/ Opsummér 
• Kend dine omgivelser (udstyr, 

makker, ressourcer, område) 
• Planlæg og forgrib 

begivenhederne mm. 

  

AKS  
 
 
 

 

Kramper  
 
 
 

 

Smerter  
 
 
 

 

Diabetes  
 
 
 

 

Anafylaksi  
 
 
 

 

Væsketerapi  
 
 
 

 

Hjertestop  
 
 
 

 

Arytmier   
 
 
 

Overdoser   



 Version 2.0 Side 39 af 54 

 

 
 

Elevens refleksion 
7. praktikperiode  
Hvordan har praktikperiodens forløb været i forhold til: 

- Læringsmiljø 
- Læringsstil 
- Faglig udvikling 
- Opsamling  
- Er målene opnået? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Vejledning for mål på 8. 

praktikperiode  

Ca. 17 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Eleven er opsøgende, udviser ansvar og 

engagement for egen læring. Eleven 

reflekterer over eget ansvar og 

kompetenceområder, og kan tage ansvar 

for egen adfærd, reaktioner og 

holdninger 

  

Eleven kan beherske rollen som 

ambulanceassistent jf. gældende regler 

Eleven kan med fordel forsat modtage 

vejledning fra elevvejleder, om muligt 

som 3. mand på ambulancen efter 

elevens individuelle behov 

  

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan beherske rutineret 

udrykningskørsel både med og uden 

patient 

  

Eleven kan redegøre for det 

tværfaglige samarbejde på skadestedet 

jf. REFIL  

  

 

 

Eleven kan redegøre for anatomi og 

fysiologi i cor/hjertet herunder afvigelser 

fra det normale Eksempelvis: 

• Topografisk placering 
• Hjertes opbygning 
• Det elektriske system 
• AKS/AMI 

  

 

 

 

 

 

 

Eleven kan redegøre for anatomi og 

fysiologi i kredsløbet/ det 

cardiovaskulære system herunder 

afvigelser fra det normale. Eksempelvis:  

• Det store kredsløb/det systemiske 
kredsløb og det lille 
kredsløb/pulmonarkredsløbet 

• Koronar arterierne 

• DVT 
• Aterosklerose 
• Aortaaneurisme 
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Vejledning for mål på 8. 

praktikperiode  

Ca. 17 uger 

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan redegøre for anatomi og 

fysiologi for pulmones/lungerne herunder 

afvigelser fra det normale eksempelvis:  

• Topografisk placering 
• Diffusion af O2 og CO2 
• Astma 
• KOL 
• Lungeødem 
• Lungeemboli 
• Pneumoni 

  

Eleven kan redegøre for anatomi og 

fysiologi for bevægeapparatet herunder 

afvigelser fra det normale eksempelvis: 

• Knogletyper 

• Ledbåndstyper 
• Muskelopbygning 
• Muskel skader (compartment 

syndrom) 
• Brudtyper 

• Luksation 
• Amputation 
• Arthritis/gigt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan iagttage 

sygdomsbilleder/patofysiologi og 

anvende iagttagelser til 

primærvurdering af patienter, med 

udgangspunkt i ABCDE-principper, 

herunder:  

• Holde frie luftveje, kæbeløft  
• Forstå vigtigheden af palpering 
• Vurdere respirationsfrekvens- og 

dybde samt være opmærksom på 
stridor, brug af hjælpemuskler, 
forlænget ekspiration, symmetrisk 
respiration 

• Måle radialis puls 
• AVPU/GCS 
• Hypotermi/hypertermi 
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Vejledning for mål på 8. 

praktikperiode  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Medicinindgift   

Eleven kan redegøre for og beherske 

assistentens rolle ift. medicinindgift efter 

lokal instruks, closed loop og CRM-

principper (crisis ressource management) 

i forhold til eksempelvis følgende emner: 

  

AKS  

 

 

 

 

Kramper  

 

 

 

 

Smerter  

 

 

 

 

Diabetes  

 

 

 

 

Anafylaksi  

 

 

 

 

Væsketerapi  

 

 

 

 

Hjertestop  

 

 

 

 

Arytmier  
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Vejledning for mål på 8. 

praktikperiode  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Medicinindgift   

Overdoser  

 

 

 

 

Ambulancemateriel   

Eleven kan beherske brug af 

ambulancens udstyr i henhold til 

pakningsliste og procedurevejledninger, 

herunder: 

Virkemåde, anvendelse, kontrol, 

rengøring, evt. fejlkilder, lokale 

fejlmeldingsprocedurer 

  

A udstyr i ambulancen   

 

 

 

 

B udstyr i ambulancen   

 

 

 

 

C udstyr i ambulancen   

 

 

 

 

D udstyr i ambulancen   

 

 

 

 

E udstyr i ambulancen   

 

 

 

 

Immobiliseringsudstyr i ambulancen   

 

 

 

 

Udstyr til transport af patient i 

ambulancen. Eksempelvis:  

båre, evakueringsstol mv.  
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Vejledning for mål på 8. 

praktikperiode  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  

Gennemgået 

af 

mandskabs-

nummer 

Ambulancemateriel   

Eleven kan beherske brug af 

ambulancens udstyr i henhold til 

pakningsliste og procedurevejledninger, 

herunder: 

Virkemåde, anvendelse, kontrol, 

rengøring, evt. fejlkilder, lokale 

fejlmeldingsprocedurer 

  

Defibrillator   

 

 

 

 

Anvende udstyr til personlig sikkerhed   
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Elevens refleksion 
8. praktikperiode  
Hvordan har praktikperiodens forløb været i forhold til: 

- Læringsmiljø 
- Læringsstil 
- Faglig udvikling 
- Opsamling  
- Er målene opnået? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
  



 Version 2.0 Side 46 af 54 

 

Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 
svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

 
Gennemgå
et af 
mandskabs
-nummer 

Eleven er opsøgende, udviser ansvar og 
engagement for egen læring. Eleven 
reflekterer over eget ansvar og 
kompetenceområder og kan tage 
ansvar for egen adfærd, reaktioner og 
holdninger 

  

Eleven kan beherske rollen som 

ambulanceassistent jf. gældende regler 

Eleven kan med fordel forsat modtage 
vejledning fra elevvejleder, om muligt 
som 3. mand på ambulancen efter 
elevens individuelle behov 

  

Eleven deltager – om muligt – 

selvstændigt i jobfunktionen 

”patientbefordring”  

  

Beredskabsfaglig emner   

Eleven deltager om muligt i 
tværfaglig beredskabspraktik hos lokalt 
beredskab eller beredskabscenter 

  

Eleven kan redegøre for emnet 
skadestedslære jf. REFIL  

  

Eleven kan redegøre for anvendelse 
af tryklufts apparat, herunder de 4 
kontroller: 
Visuelt (BRAS), indhold, tæthed og 
fløjte 
Funktion, luftens vej i apparatet og i 
masken 

  

Eleven kan redegøre for anvendelse 
af marinebåre og faldsikringsudstyr på 
skrå flader, herunder:  

• Opkortning (ottetalsknob) 
• Sikring og kontrol af selen 
• Ankerpunkter 
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Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 
svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

Gennemgå
et af 
mandskabs
-nummer 

Beredskabsfaglig emner   

Eleven kan beherske og redegøre 
for følgende knob og stik: 

• Råbåndsknob 
• Flagknob 

• Dobbelt flagknob 
• Pælestik 
• Dobbelt halvstik 
• Ottetal: enkelt/dobbelt/syet 
• Mulestik  
• Tømmerstik 
• Slipstik 
• Pigekammerstik 

  

Eleven kan redegøre for anvendelse 
af frigørelsesudstyr. Eksempelvis 
kontrol, brug, sikkerhed ved brug af: 

• Saks 

• Spreder 
• Ram 
• Pumper m.m.   

  

Eleven kan redegøre for 
frigøringstaktik. Eksempelvis:  

• De 5 faser i frigørelse 
• Metoder og 

udtagningsmuligheder (bil på 
fire hjul)  

  

Eleven kan redegøre for anvendelse 
af løftepuder, herunder: 

• Kontrol 
• Brug 
• Sikkerhed 

  

Eleven kan redegøre for anvendelse 
af håndslukningsmidler, herunder 
funktion og brug af følgende: 

• Brandtæppe 
• Co2 slukker 
• Pulverslukker 
• Vandslukker 
• Skumslukker 

  

Eleven kan redegøre for anvendelse 
af motorskæreskive, herunder: 

• Funktionskontrol 

• Brug og sikkerhed ved brug 
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Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 
svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

Gennemgå
et af 
mandskabs
-nummer 

Beredskabsfaglig emner   

Eleven kan redegøre for anvendelse 
af motorsav, herunder: 

• Funktionskontrol 
• Brug og sikkerhed ved brug 

  
 
 
 

Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 
svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

Gennemgå
et af 
mandskabs
-nummer 

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan beherske 
forflytningsteknikker ved forflytning af 
både vågne, bevægelseshæmmede 
samt bevidsthedspåvirkede patienter. 
Eksempelvis:  

• Fra båre til seng og omvendt  
• Fra stol til båre og omvendt  
• Fra gulv til stol (almindelig stol, 

trappe/evakueringsstol)  
• Fra gulv til båre 

  

Eleven kan redegøre for og 
beherske principperne for 
indpakninger af patienter  

  
 
 

Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 
svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

Gennemgå
et af 
mandskabs
-nummer 

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan redegøre for lovgivning i 
relation til præhospital virke. 
Eksempelvis: 

• Grundloven 
• Sundhedsloven 
• Beredskabsloven 
• Udrykningsbekendtgørelsen 
• Loven om nødret og nødværge, 
• Lovgivning om tvang (gule og 

røde papirer) 
• Skærpet indberetningspligt 
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Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 
svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

Gennemgå
et af 
mandskabs
-nummer 

Ambulancefaglige emner   

Eleven kan beherske korrekt 
genoplivningsprocedure jf. gældende 
guidelines til henholdsvis: 

• Børn 
• Voksne  

  

Eleven kan beskrive de reversible 
årsager til hjertestop:  
De 4 H’er de 4 T'er 

  

Eleven kan beherske korrekt 
genoplivningsprocedure jf. gældende 
guidelines til henholdsvis: 

• Børn 
• Voksne 
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Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 
svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

 
Gennemgå
et af 
mandskabs
-nummer 

Patientvurdering   

Eleven udviser rutine i anvendelse af 
ABCDE-systematikken, håndgreb, 
teknikker og udstyr til vurdering af 
patienter: 

  

A – Airway – vurdering af frie luftveje, 
herunder: 

• Tegn på kompromitteret luftvej 
samt håndgreb til at skabe frie 
luftveje 

• Fjernelse af fremmedlegemer 
hos voksne og børn, herunder 
finger sweep, dunk i ryggen og 
heimlich manøvre 

• Kæbeløft/traumeløft 

• Inline stabilisering af hoved og 
hals/columna 

• Lejring 
• Sug 
• Tungeholder/Nasal airway 

  

A – Airway  
Eleven kan nævne eksempler på 
avancerede devices såsom: 

• Igel 
• Larynxmaske/larynxtube 
• Intubation (læge) 

  

B – Breathing – Set – lyt – føl: 
Vurdering af luftskifte, herunder: 

• Symptomer på kompromitteret 
luftskifte,  

• Respirationsfrekvens 
(regelmæssighed, dybde, lyd og 
brug af hjælpemuskler) 

• Stetoskopi 

• Iltudstyr 
• Lejring 
• Saturationsmåler  
• Kapnografi 

Støtteventilation og ventilation 
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Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 
svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Patientvurdering   

B – Breathing 
Eleven kan anvende korrekt 
ventilationsteknik til følgende 
patientgrupper:  

• Voksne 
• Pædiatriske 
• Bariatriske   
• Geriatriske  

  

C – Cirkulation – se – lyt – føl 
herunder: 

• Symptomer på kompromitteret 
kredsløb 

• Pulsmåling, herunder kvalitet og 
lokalitet på børn og voksne 

• BT manuel måling palpatorisk 
systolisk/diastolisk.. 

• BT måling Systolisk/diastolisk 
• Hud mærkes og vurderes 
• Kapillærrespons  
• EKG. 

• Blødningskontrol 
• Væsketerapi 
• Lejring 

  

D – Disability – vurdering af cerebral 
funktion 

• GCS 
• AVPU 
• Pupiller (PERRL) 

• BS måling 
• Motorisk og sensorisk respons 

  

E – Exposure/Environment – vurdering 
af eventuelle skjulte skader samt 
beskyttelse mod hypotermi 

• Systematisk 
undersøgelsessystematik 

• Palpering 
• Indpakninger, herunder 

kuldeindpakning 
• Stabilisering af brud 
• Forbindinger 
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Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 

svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

 
Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Ambulancemateriel   

Eleven kan redegøre for- samt 

beherske brugen af ambulancens 

udstyr i henhold til pakningsliste og 

procedurevejledninger, herunder: 

Virkemåde, anvendelse, kontrol, 
rengøring, evt. fejlkilder samt lokale 
fejlmeldingsprocedurer 

  

A udstyr i ambulancen   
 
 
 

 

B udstyr i ambulancen   
 
 
 

 

C udstyr i ambulancen   
 
 
 

 

D udstyr i ambulancen   
 
 
 

 

E udstyr i ambulancen   
 
 
 

 

Immobiliseringsudstyr i ambulancen   
 
 
 

 

Udstyr til transport af patient i 

ambulancen. Eksempelvis: 

• båre 
• evakueringsstol   

  

Defibrillator  
 
 

 

Udstyr til personlig sikkerhed   
 
 
 

 
 



 Version 2.0 Side 53 af 54 

 

Vejledning for mål på 9. 
praktikperiode 
Ca. 15 uger 
Eleven forbereder sig til den kommende 

svendeprøve  

Mulighed for udvikling og anerkendelse 
Ved delvist gennemgåede mål, nævn da, hvad der er 
gennemgået.  
 

Gennemgået 
af 
mandskabs-
nummer 

Ambulancemateriel   

Eleven kan beherske brug af 
forflytningsudstyr. Eksempelvis:  

• Båre, 
• Evakueringsstol 
• Scoopbåre 
• Spineboard 

• Combiboard m.m.  
• Lokalt forflytningsudstyr 

  

Befordring af 
bevægelseshæmmede 

  

Eleven kan redegøre for korrekt 
fastspænding af kørestol og sikkerhed i 
forbindelse med transport 

  

Eleven kan udføre basal genoplivning 
samt anvende lægmands AED 

  
 

Eleven kan redegøre for korrekt 
fastspænding af kørestol og sikkerhed i 
forbindelse med transport 

  

Eleven kan udføre basal genoplivning 
samt anvende lægmands AED 

  
 

Eleven kan beherske 
forflytningsteknikker med fokus på 
patienttransport, f.eks. fra seng til 
kørestol 

  

Eleven kan anvende 
trappetjener/scalamobil, herunder 
korrekt fastspænding af kørestol og 
patient 
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Elevens refleksion 
9. praktikperiode  
Hvordan har praktikperiodens forløb været i forhold til: 

- Læringsmiljø 
- Læringsstil 
- Faglig udvikling 
- Opsamling  
- Er målene opnået? 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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