
Faglært Redder
med speciale 

som ambulanceassistent
Hvad kan den faglærte redder med speciale som ambulanceassistent  
(med svendebrev)?

Den faglærte redder med speciale som ambu-
lanceassistent kan varetage funktionen som 
ambulanceassistent (niveau 1) efter gældende 
regler. 

Den faglærte redder kan udføre normalt forek-
ommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde 
før, under og efter indsats. 

Den faglærte redder kan udføre grundlæggende 
brandslukning jf. gældende bestemmelser, føre 

redningskøretøj under udrykning og udføre 
befordring af bevægelseshæmmede, siddende 
og liggende patientbefordring i køretøjer over 
og under 3500 kg. 

Den faglærte redder besidder personlige og 
almene kvalifikationer, således at han/hun 
på baggrund af en samfundsmæssig og men-
neskelig indsigt kan handle fagligt sikkert, 
kvalitetsbevidst, etisk korrekt og disciplineret i 
situationer, hvor redningsindsats og nødbe- 
handling er nødvendig.

Hvor lang er uddannelsen i alt?
Uddannelsen varer 2 år og 7 måneder i alt og består af skoleuddannelse og 
praktisk uddannelse i virksomheden.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?
Når eleven ikke er på skole, arbejder og uddannes eleven i virksomheden. Fra den 
tid, eleven uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor lang er skoleuddannelsen?
Grundforløbet varer 15 uger. Hovedforløbet varer 41 uger fordelt på flere 
skoleperioder. 

Hvor foregår skoleuddannelsen?
Uddannelsen finder sted enten på EUC Vest i Esbjerg eller på Erhvervsskolen 
Nordsjælland i Hillerød.



Eksempler på fag lærlingen skal gennemgå
Grundforløbet:
Førstehjælp/brand – arbejdsmiljø – introduktion til branchen – autohjælp – 
bjærgning – færdselslære – naturfag – dansk – arbejdsmarkedsforhold – IT–vejen 
som arbejdsplads – sikker adfærd m.m.

Hovedforløb frem til svendeprøven:
Samfundsfag – IT– kemi – psykologi – sundhed – hygiejne – internationale forhold 
– grunduddannelse indsats – redning – skadestedslære – ambulanceteknik –  
befordring af bevægelseshæmmede – liggende sygetransport – siddende sygetrans-
port - kørekort B-erhverv – ambulanceass. 1 – udrykningskørsel – ambulanceass. 
2 – valgfag – valgfrit speciale.

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?
Der skal udfyldes et ansøgningsskema, hvori virksomheden skal redegøre for, 
hvilket materiel, der arbejdes med, hvilke transporttyper, der udføres samt visse 
andre forhold i virksomheden.  
Skemaet kan downloades på TURs hjemmeside: www.tur.dk, eller fås ved  
henvendelse til nærmeste erhvervsskole, som også vil være behjælpelig med at 
udfylde skemaet.

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?
Lærekontrakt mellem virksomhed og lærling kan indgås efter grundforløb, men 
kan også indgås på et tidligere tidspunkt, hvis uddannelsen f.eks. påbegyndes med 
praktik. Når lærekontrakten er indgået, er der en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Hvad koster det?
Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under 
skoleophold. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden 
ca. kr. 2.450 pr. skoleuge i gennemsnit i uddannelsen (sats 2013). 

Helbredskrav?
For at opnå en uddannelsesaftale skal reddereleven have et godt fysisk helbred.
Virksomhederne kan også have andre uddannelsesspecifikke krav til deres 
medarbejdere.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til
EUC Vest i Esbjerg eller Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød

eller til TUR:
TUR – Transporterhvervets Uddannelser, Bygmestervej 5,1.
2400 København NV – Tlf.: 35 87 87 00
E-mail: tur@tur.dk – www.tur.dk


