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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

Elevtypesamling: Ungdom og EUV3

Fag på specialet/trinnet Ambulancebehandler

Grundfag:

10821 Psykologi

C

Grundfag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt forklare et bredt udsnit af psykologiens stofområder, primært i forhold til det normalfungerende 

menneske.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan kritisk udvælge centrale psykologiske teorier og undersøgelser, til løsning af faglige problemstillinger med 

relevans for elevens uddannelse og erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan alsidigt anvende relevant psykologisk viden til metodisk analyse af konkrete faglige problemstillinger med 

relevans for elevens uddannelse og erhverv

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udvælge forskellige synsvinkler til forklaringer af komplekse psykologiske problemstillinger. 01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan selvstændigt reflektere over og analysere kulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd . 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan selvstændigt formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en metodisk, klar og præcis måde. 01-10-2014 og fremefter

10821 Psykologi

D

Grundfag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan redegøre for og forklare udvalgte stofområder indenfor psykologien, primært i forhold til det normalfungerende 

menneske.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan diskutere og anvende væsentlige psykologiske teorier til løsning af problemstillinger med relevans for elevens 

uddannelse og erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan identificere og udvælge psykologisk viden til løsning af konkrete problemstillinger indenfor elevens erhverv. 01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan anvende relevant psykologisk viden til løsning af konkrete problemstillinger med relevans for elevens 

uddannelse og erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan diskutere og se sammenhænge mellem kulturelle faktorer og deres indflydelse på egen og andres adfærd . 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan forklare og formidle alsidig psykologisk viden på en klar og præcis måde. 01-10-2014 og fremefter

10821 Psykologi

E

Grundfag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan under vejledning navngive basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte 

individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse 

eller erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan navngive og i afgrænset omfang beskrive kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med 

udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan identificere og analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete 

eksempler fra kendte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan opfatte og identificere kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social- og kulturel baggrund, 

herunder situations- og rollebestemt kommunikation.

01-10-2014 og fremefter

AMU-mål

48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i 

regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt 

limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for:    ·  Arbejdsret  ·  Færdselslovgivning  · 

 Arbejdsmiljø og ergonomi  ·  Befordring af særlige grupper  ·  Kundeservice  ·  Konflikthåndtering og kommunikation  · 

 Førstehjælp  ·  Taxilovgivning    Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser 

rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd.

30-01-2018 og fremefter

 2  Eleven udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr. 30-01-2018 og fremefter

Afsluttende prøve

6732 Afsl.prv: Ambulancebehandler

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Ambulancebehandler 01-01-2019 og fremefter

Praktikmål
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17318 Introduktion til branchen

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår kendskab til:

- Virksomheden, herunder arbejdstid, ferie, overenskomstmæssige forhold og arbejdsmiljø/sikkerhed.

- Basal hjerte-lunge redning

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven har forståelse for uddannelsens indhold, opbygning og forløb 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven præsenteres for den uddannelsesansvarlige i sit uddannelsesforløb 01-06-2018 og fremefter

17319 Introduktion til ambulancetjenesten

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven introduceres, på baggrund af gældende lovgivning, til virke i ambulancetjenesten. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven opnår kendskab til:

- Patientbefordring, ambulancekørsel og samarbejde på et skadessted

- Hygiejne i ambulancen

- Ambulancens udstyr og dets anvendelse under vejledning

- Basal kommunikation med patienter, pårørende og samarbejdspartnere

- Lejring og forflytning af patienter med sygdomme/skader i relation til bevægeapparatet

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får viden om og forståelse for basal genoplivning og skal kunne indgå i teamet under HLR. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan anvende korrekte ergonomiske arbejdsstillinger. 01-06-2018 og fremefter

17320 Ambulancepraktik 1

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efterleve en sikker adfærd på skadesteder 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt udføre A-kørsel 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende hygiejniske principper i ambulancen 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan under vejledning anvende ambulancens udstyr, påsætte elektroder og medvirke ved monitorering af patienter 

(Spo2, BT, puls, Tp.) samt overholde gældende regler for kvalitetssikring

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan foretage hensigtsmæssig og korrekt kommunikation med patienter, pårørende og samarbejdspartnere 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan udføre korrekt lejring og forflytning af patienter 01-06-2018 og fremefter
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17321 Hospitalspraktik 1

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Gennem ophold på medicinsk- og ortopædkirurgisk afdeling opnår eleven:

Indsigt i sygdomme, der relaterer sig til kredsløb, hjerte samt lungemedicin, infektioner og bevægeapparat.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan under vejledning iagttage sygdomsbilleder og anvende dette til primærvurdering af patienter, med udgangspunkt 

i ABCDE principper.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven opnår forståelse for betydningen af at videregive iagttagelser og primærvurdering til den ansvarlige for plejen. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan skabe overblik omkring basale plejebehov og under vejledning udføre grundlæggende sundheds- og sygepleje. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan anvende de grundlæggende principper for kommunikation, ved patientkontakt. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven udviser evne til at reflektere over eget ansvar og kompetenceområder, og kan tage ansvar for egen adfærd, 

reaktioner og holdninger.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven udviser respekt for patientens individualitet, integritet, selvbestemmelsesret og kulturelle baggrund. 01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven får indsigt i hospitalsafdelingens tværfaglige samarbejdspartnere, herunder personalegruppers ansvars- og 

kompetenceområder.

01-06-2018 og fremefter

 9 Eleven kan anvende grundlæggende hygiejniske principper. 01-06-2018 og fremefter

 10 Eleven kan under vejledning deltage i sundhedsfremmende og forebyggende principper, herunder i relation til egen sundhed 

og fysik.

01-06-2018 og fremefter

 11 Eleven kan anvende ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknik i alment forekommende situationer. 01-06-2018 og fremefter

 12 Eleven får kendskab til dokumentation, kvalitetssikring og akkreditering samt lovgivning inden for sundhedsområdet. 01-06-2018 og fremefter

 13 Praktik i hjemmesygeplejen:

Eleven opnår forståelse for:

- Mødet med borgeren i eget hjem (privatsfære, selvbestemmelse, respekt for den enkelte borger uanset social status 

og etnisk herkomst)

- Pleje af borgere i eget hjem

- Forebyggelse af infektioner i eget hjem

- Sårpleje i eget hjem

- Selvadministration af medicin

- Administration af medicin for borgeren i eget hjem

01-06-2018 og fremefter

17324 Ambulancepraktik 2

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har særligt fokus på patienter med konkrete sygdomme: hjerte- og kredsløbssygdomme (herunder hvordan man 

møder en hjertesyge patient præhospitalt), sygdomme i respirationsorganerne, sygdomme i fordøjelsessystemet (herunder 

endokriniske), samt infektionssygdomme.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt anvende ambulancens udstyr.

Afbrydelse af smitteveje.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven opnår rutine i køreteknisk manøvrering samt selvstændig udførelse af udrykningskørsel, herunder defensiv og 

offensiv kørsel under iagttagelse af kørselsdynamiske forhold.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven opnår indsigt i særlige specifikke og lokale forhold hvad angår skadestedsituationer i forbindelse med tog/bane, 

tunnel, stærkstrøm, gasdepoter, tunnel, objekter, lufthavne og broer mv.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven indgår i HLR teams på lige fod med øvrige bemyndigede deltagere. 01-06-2018 og fremefter
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17325 Hospitalspraktik 2

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Gennem ophold på sygehusafdelinger der varetager anæstesi/opvågning:

- deltager eleven i observation ift. luftvejshåndtering med fokus på respiration og kredsløb, herunder ventilation og 

støtteventilation. Eleven kan bedømme anvendelse af ventilationsmasker/poser og udføre kontrol og fejlfinding af dette 

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

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt klargøre udstyr til anlæggelse af intravenøs adgang og opnår kendskab til 

smertelindring/administration.

01-06-2018 og fremefter

 3 Gennem ophold på kardiologisk eller thoraxkirurgisk afdeling:

- deltager eleven i arbejde relateret til EKG, analyser og tolkning

01-06-2018 og fremefter

17326 Ambulancepraktik 3

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kører som 3. mand indtil uddannelsesvejlederen har godkendt eleven til at køre som 2. mand. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven fokuserer på dokumentation (dokumentation af ture efter vejledning), sikker kommunikation (de fejl, der sker i 

sektorovergangene), og pædiatri, obstetrik, endokrinologien, psykiatriske patienter.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven har særligt fokus på patienter med konkrete sygdomme. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven opnår indsigt i medicinhåndtering (både hospitals- og ambulancepraktik). 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven behersker køreteknisk manøvrering samt selvstændig udførelse af udrykningskørsel, herunder defensiv og offensiv 

kørsel under iagttagelse af kørselsdynamiske forhold.

01-06-2018 og fremefter

17327 Hospitalspraktik 3

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Gennem ophold i Psykiatrien (1 uge) og Distriktspsykiatrien/det udgående psykiatriteam (2 dage), møder eleven den 

psykiatriske patient i såvel hospitals- som eget miljø. Eleven tilsikres tillige ophold i Akutpsykiatrien/psykiatrisk skadestue.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven opnår viden om lovgivning og kriterier for behandling af psykiatriske patienter. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får indsigt i de grundlæggende kommunikationsprincipper og kan anvende disse i kommunikationen med den psykisk 

syge.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven får 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.

01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

 5 Eleven udviser forståelse (empati) for mennesker i krise og er bevidst om et hensigtsmæssigt handlingsberedskab som 

påkræves i givne situationer.

01-06-2018 og fremefter

 6 Gennem ophold på hospitalsafdelinger som varetager Pædiatri, Gynækologi, Obstetrik erhverver eleven kendskab til 

arbejdet med akut syge børn og at bistå ved fødsler.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende ABCDE-principper i forbindelse med vurdering af patienter. 01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven opnår indsigt i den normale fødsels forskellige stadier og kan anvende den lærte fødselshjælp. 01-06-2018 og fremefter

 9 Eleven kan iagttage og genkende symptomer hos det syge barn, der afviger fra det normale barn. 01-06-2018 og fremefter

 10 Eleven har viden om kommunikationens betydning i forhold til børn og forældre. 01-06-2018 og fremefter

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

luftvejsproblemer.

01-06-2018 og fremefter

17328 Ambulancepraktik 4

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I løbet af ambulancepraktikken skal eleven ind på AMK. Formålet er her, at eleven iagttager de sundhedsfaglige visitatorer 

og processen. (ca. 1 dag). Dette ophold skal altid gennemføres efter afsluttet akut-praktik.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven har specifik fokus på observation og behandling af komplekse patienter, kommunikation og visitation samt 

selvstændigt foretage dokumentation.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven udviser evne til at reflektere, analyserer, anvende og omsætte sin viden i forhold til eget ansvar og 

kompetenceområder, og kan tage ansvar for egen adfærd, reaktioner og holdninger.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven skal under vejledning foretage sikker klinisk vurdering og beslutningstagen i rutineprægede opgaver. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan i samarbejde med andre løse ikke-rutineprægede opgaver. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan kommunikere med andre faggrupper og anvende korrekte termer samt foretage forskriftsmæssig og sikker 

overlevering af patienter.

01-06-2018 og fremefter

17329 Hospitalspraktik 4

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Gennem ophold på Akutmodtagelsen/skademodtagelsen opnår eleven i praksis kendskab til 

overgangen, overleveringen, dokumentationen og det tværprofessionelle samarbejde.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven har fokus på kommunikation, observationsteknik, behandling samt den etiske dimension i forhold til livets 

afslutning.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende ABCDE - principper i forbindelse med vurdering af patienter. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven deltager ved modtagelse af akutte patienter. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven har forståelse for behandling af akutte sår og brud. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven udviser forståelse for mennesker i krise og er bevidst om et hensigtsmæssigt handlingsberedskab som påkræves i 

givne situationer.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende relevant og udvalgt dokumentation inden for det akutte område. 01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan selvstændigt klargøre en patient til optagelse af EKG. 01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17330 Ambulancepraktik 5

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår begyndende rutine i funktionen som ambulancebehandler. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan behandle og overvåge patienten i bårerummet under udrykningskørslen. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan dispensere og administrere medicin i henhold til gældende lovgivning samt arbejdspladsens kliniske retningslinjer 

og procedurer.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven behersker alle aspekter ved udrykningskørsel. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven opnår indsigt i sundhedspædagogik med henblik på kommende undervisning af patienter og pårørende og af andre 

elever.

01-06-2018 og fremefter

 6 I praktikperioden iagttager eleven forhold af ambulancefaglig relevans og indsamler impiri relateret til den projektopgave, der 

normeret til 37 timer, skrives på skolen (valgfrit specialefag)..

01-06-2018 og fremefter

 7 Projektopgaven bliver introduceret og skrevet på skolen. I praktikperioden kan eleven således indsamle empiri til belysning 

af opgavens problemstillinger af ambulancefaglig relevans. Det specifikke emne for projektopgaven tildeles på skolen og 

omfatter ambulancerelevante emner. elev tildeles et specifikt emne.

01-06-2018 og fremefter

17331 Ambulancepraktik 6

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 De sidste 3 uger af praktikperioden skal eleven køre som 3. mand med en uddannelsesansvarlig, der har indgående erfaring 

med at køre som behandler - med henblik på at eleven indstilles til afsluttende eksamen.

01-06-2018 og fremefter

17332 Ambulancepraktik 7

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager selvstændigt i alle opgaver, i hvilke eleven tidligere har opnået kvalifikationer. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven skal selvstændigt og i størst muligt omfang udføre alle ambulancebehandlerens arbejdsopgaver. 01-06-2018 og fremefter

Kompetencemål
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6745 Komp-mål, Ambulancebehandler

Uden niveau

Kompetencemål

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt varetage funktionen som ambulancebehandler, jf. Sundheds- og Ældreministeriets gældende 

bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan agere ud fra gældende relevant lovgrundlag inden for jobområdet, herunder i forhold til patientrettigheder, 

persondatalovgivning mv.

01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt varetage funktionen som ambulanceleder, jf. Beredskabsstyrelsens retningslinjer for 

indsatsledelse.

01-01-2019 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt foretage præhospital patientvurdering ved forskellige ulykkestyper og i forhold til sygdomstyper 

af varierende kompleksitet, samt yde behandling på skadestedet og i hjemmet.

01-01-2019 og fremefter

 5 Eleven kan udføre basalt sundhedsfagligt redningsarbejde og har kendskab til frigørelsesmetoder. 01-01-2019 og fremefter

 6 Eleven kan selvstændigt udøve grundlæggende pleje og omsorg for alle patientgrupper som led i den præhospitale indsats. 01-01-2019 og fremefter

 7 Eleven kan selvstændigt observere og behandle patienter under transport. 01-01-2019 og fremefter

 8 Eleven kan dispensere og administrere medicin i henhold til gældende lovgivning samt arbejdspladsens kliniske retningslinjer 

og procedurer.

01-01-2019 og fremefter

 9 en kan anvende viden om relevant sundhedsteknologi i patientnære sammenhænge samt anvende nye teknologiske 

løsninger i forhold til patienten.

01-01-2019 og fremefter

 10 Eleven kan anvende og vurdere situationsbestemt kommunikation/adfærd, samt udøve pædagogisk vejledning af patienter, 

pårørende og kolleger, herunder den nødvendige patientinddragelse og konflikthåndtering.

01-01-2019 og fremefter

 11 Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet, herunder ergonomi og 

forflytningsteknik.

01-01-2019 og fremefter

 12 Eleven erhverver kørekort kategori B og kategori C samt chaufførkort til erhvervsmæssig persontransport, jf. gældende 

regler.

01-01-2019 og fremefter

 13 Eleven kan planlægge og udføre skånsom og sikker køreteknisk transport, herunder i forbindelse med udrykningskørsel og 

defensiv kørsel af patienter under hensyntagen til patientens behov og tilstand.

01-01-2019 og fremefter

 14 Eleven kan behandle og overvåge patienten i bårerummet under udrykningskørslen. 01-01-2019 og fremefter

 15 Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje i forhold til patientkontakt samt den 

nødvendige vedligeholdelse og rengøring af køretøjer, materiel og udstyr, der anvendes inden for jobområdet, herunder 

vejledning af patienter, pårørende og andre relevante personer.

01-01-2019 og fremefter

 16 Eleven kan selvstændigt, med baggrund i eget kompetenceområde og det sammenhængende patientforløb, indgå i det 

tværprofessionelle samarbejde i det præhospitale beredskab som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen.

01-01-2019 og fremefter

 17 Eleven kan selvstændigt, tværprofessionelt og tværsektorielt anvende de fastlagte kvalitetsstandarder og procedurer, 

herunder UTH og procedurer for patientsikkerhed.

01-01-2019 og fremefter

 18 Eleven kan arbejde selvstændigt og professionelt som ambulancebehandler, og kan ud fra en fagprofessionel og refleksiv 

tilgang arbejde innovativt og udviklende for at sikre kontinuerlig læring og udvikling, såvel på det personlige plan, som på 

det faglige plan.

01-01-2019 og fremefter

 19 Eleven kan agere selvstændigt og professionelt i forhold til fagrelevant etik, moral og kulturforståelse. 01-01-2019 og fremefter

 20 Eleven kan selvstændigt foretage dataindsamling samt struktureret kildekritisk informationssøgning i relevante databaser 

o.lign.

01-01-2019 og fremefter

 21 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-01-2019 og fremefter

Øvrige

5458 Funktionsuddannelse Indsats (brand)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har funktionsuddannelsen Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte 

uddannelser i redningsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven tildeles merit for myndighedens bestemmelser om erhvervet førstehjælp, 17 timers fællesuddannelse samt 

håndtering af tilskadekomne, da disse fagområder er dækket gennem område- og specialefag i redderuddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

9455 Grunduddannelse Indsats (brand)

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har Grunduddannelse Indsats efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i 

redningsberedskabet.

01-07-2011 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2011 og fremefter

11145 Køreuddannelse, kategori B 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter
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16700 Farmakologi 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til faget farmakologi og fagets betydning i forhold til jobfunktionen. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får viden om instruktioner og lovgivning i forhold til medicinadministration. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får viden om forskellige administrationsmåder. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering. 01-06-2018 og fremefter

17283 Farmakologi 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får viden om almen farmakologi. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan sikkert og selvstændigt anvende lægemiddelberegninger for at forebygge fejl og derved øge patientsikkerheden. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik og farmakodynamik. 01-06-2018 og fremefter

17284 Farmakologi 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får viden om specialfarmakologi, herunder forgiftninger og særlige problemstillinger vedrørende rusmidler o.lign. og 

kan anvende sin viden i forbindelse med at observere og behandle patienten.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får viden om farmakologiske udfordringer i forhold til medicinering af børn og ældre patienter/borgere. 01-06-2018 og fremefter
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17285 Farmakologi 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og sikkert redegøre for valg af farmakologisk behandling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og sikkert anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at 

observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest 

almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere/patienter.

01-06-2018 og fremefter

 3 TEST - skal være en skriftlig klinisk opgave, som løses ved brug af hjælpemidler. Faget skal bestås. 01-06-2018 og fremefter

17286 Kommunikation 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til principper for sikker kommunikation på baggrund af viden om normalt anvendte 

kommunikationsmetodikker.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og metoder. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations-skabelse i forbindelse med patient og 

borgerkontakt - herunder i forhold til andre kulturer og etniske minoriteter.

01-06-2018 og fremefter

17287 Kommunikation 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende principper for sikker kommunikation på baggrund af viden om normalt anvendte 

kommunikationsmetodikker.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder bidrage til, at konflikter håndteres og 

afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger.

01-06-2018 og fremefter
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17288 Kommunikation 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt anvende situationsbestemt kommunikation og generel kommunikation i vanskelige og komplekse 

situationer.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende anerkendte normalt forekommende fagrelevante kommunikationstermer og metodikker. 01-06-2018 og fremefter

17290 Præhospitalt virke 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får grundlæggende kendskab til ambulancens udstyr og anvendelsen af dette. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende hensigtsmæssige og ergonomisk korrekte teknikker (forflytningsteknik) i forbindelse med anvendelse 

af det præhospitale udstyr.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan udføre basal hjerte-lungeredning. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskade via teoretisk og praktisk kendskab til 

arbejdsmiljøloven mv., herunder anvendelse af værnemidler.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan ud fra kendskab til ambulancehygiejne rengøre og vedligeholde ambulancens udstyr - herunder håndhygiejne. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til betydningen af at kunne vurdere risici - herunder egen sikkerhed - i forbindelse med ankomsten til 

opgaven.

01-06-2018 og fremefter

17291 Præhospitalt virke 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan under vejledning anvende udstyr til monitorering af vitalparametre. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan under vejledning af anden sundhedsfagligt personel anvende udstyr til defibrillering. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan kontrollere, fremfinde og klargøre ambulancens udstyr. 01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

 4 Eleven kan udføre udrykningskørsel på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om 

udrykningskørsel. Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der 

er forbundet med udrykningskørsel. Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen. Den praktisk kørsel omfatter kørsel på tør og glat langbane, tør 

behændighedsbane, samt kørsel på glat bakke, udrykningskørsel vanskelige og pludseligt opståede situationer med 

anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik. Eleven kan efterleve principperne om korrekt og 

effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt 

foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum, såvel med som uden eskorte. Eleven opnår indsigt i 

gængse stressfaktorer under udrykningskørsel.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan planlægge og udføre skånsom og sikker køreteknisk transport - herunder i forbindelse med udrykningskørsel og 

defensiv kørsel. Eleven kan udføre transporten i samarbejde med sundhedsfagligt personel i bårerummet under 

hensyntagen til patientens behov og tilstand.

01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven får begyndende rutine i at foretage vurdering af risici i forhold til egen sikkerhed og andres sikkerhed - herunder 

patienter - ved dagligdags hændelser.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan sikkert og selvstændigt udføre rengøring og vedligeholdelse af ambulancens udstyr, herunder anvende 

principper for afbrydelse af smitteveje.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan identificere og vurdere særlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med forflytningsteknik og 

anvendelse af det præhospitale udstyr.

01-06-2018 og fremefter

17292 Præhospitalt virke 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt anvende udstyr til monitorering af vitalparametre, herunder klargøre til pacing. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan indgå i team ved anvendelse af ambulancens udstyr til hjerte-/lunge-redning. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt anvende og klargøre ambulancens udstyr - herunder tilrette og justere arbejdsgange og processer i 

forhold til kliniske observationer.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan sikkert og selvstændigt udføre rengøring og vedligeholdelse af ambulancens udstyr, herunder vurdere det 

nødvendige omfang af den krævede rengøring. Eleven kan vurdere behovet for anvendelse af personlige værnemidler 

samt vurdere risikoen for smitte. Eleven kan vejlede patienter og pårørende i forhold til smitte og smitterisici.

01-06-2018 og fremefter

 5 TEST i hjerte- lungeredning. 01-06-2018 og fremefter

17293 Præhospitalt virke 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til regler og procedurer i forbindelse med transport af palliative/terminale patienter - herunder 

nødvendig dokumentation mv.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til andre kulturers traditioner og ritualer ved livets afslutning. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til reglerne for kørsel med lig - herunder ligsynsloven. Eleven kan anvende gældende regler og 

procedurer for undladelse af genoplivning.

01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17295 Præhospitalt virke 5

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan klargøre ambulancen til og gennemføre inter-hospital transport såvel som selvstændig som ved ledsagelse af 

andet sundhedsfagligt personale.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan ud fra et ambulancebehandlerperspektiv selvstændigt indgå i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde i det præhospitale beredskab som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen - herunder i forhold til 

dokumentation og udveksling af data.

01-06-2018 og fremefter

17296 Præhospitalt virke 6

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og sikkert varetage funktionen som teamleder ved den akutte medicinske og traumatiske patient. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven selvstændigt og sikkert varetage funktionen som teamleder ved hjertestop i forbindelse med Basic Life Support 

(BLS), jf. gældende guidelines.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og sikkert varetage funktionen som teamleder ved den ikke-akutte medicinske og traumatiske 

patient.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt og sikkert vurdere patienten med baggrund i arbejdsdiagnose og kontinuerlig revurdering. 01-06-2018 og fremefter

17297 Præhospitalt virke 7

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt foretage præhospital patientvurdering ved forskellige ulykkestyper og i forhold til sygdomstyper 

af varierende kompleksitet, samt yde behandling på skadestedet og i hjemmet.

01-06-2018 og fremefter
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17298 Sundheds- og sygdomslære 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får viden om grundlæggende anatomi og fysiologi i forhold til arbejdet som ambulancebehandler. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til sygdomsbegreber, herunder forskellen på at være rask og på at være syg. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til det brede sundhedsbegreb og kan formidle denne viden til patienter inden for det præhospitale 

område.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan vælge og anvende korrekt metode (uden brug af tekniske hjælpemidler) til at undersøge patientens tilstand. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring bevægeapparatet. 01-06-2018 og fremefter

 6  Eleven kan forstå og anvende viden om skader i bevægeapparatet - herunder i forhold til at assistere ved den 

præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

17299 Sundheds- og sygdomslære 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring hjertet og kredsløbet, samt om 

blodets sammensætning.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan forstå og anvende viden om hjerte-, kredsløbssygdomme - herunder i forhold til at assistere ved den 

præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan genkende normal sinusrytme og stødbar rytme/ikke-stødbar rytme. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi om respirationsorganerne. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme i respirationsorganerne, samt allergiske reaktioner - herunder i forhold 

til at assistere ved den præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan genkende og observere forskellige respirationsmønstre. 01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan forstå og anvende viden om infektionssygdomme - herunder i forhold til at assistere ved den præhospitale 

behandling.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven får viden om mikrobiologi og kan relatere dette til infektionssygdomme - herunder i forhold til hygiejne og afbrydelse 

af smitteveje.

01-06-2018 og fremefter

17300 Sundheds- og sygdomslære 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,6 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

 1 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring nervesystemet. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme i nervesystemet - herunder assistere ved den præhospitale behandling. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til traumatologi, herunder kinematik og skadesmekanismer. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring fordøjelsessystemet og 

urinvejene.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme i fordøjelsessystemet (herunder endokrinologiske sygdomme) og 

urinvejene - herunder assistere ved den præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan anvende og vurdere viden om hjerte-, kredsløbssygdomme - herunder i forhold til at udføre præhospital 

behandling.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme i respirationsorganerne, samt allergiske reaktioner - herunder i forhold 

til at udføre præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan anvende og vurdere viden om mikrobiologi og kan relatere dette til infektionssygdomme - herunder i forhold til 

hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder i forhold til at udføre præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

17301 Sundheds- og sygdomslære 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå og anvende viden om psykiske sygdomme - herunder udføre præhospital håndtering. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring gynækologi og obstetrik. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan forstå og anvende viden om gynækologiske og obstetriske sygdomme - herunder selvstændigt udføre 

præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan forstå og anvende sin viden om fødsel præhospitalt samt komplikationerne herved. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi hos børn. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme hos børn - herunder assistere ved den præhospitale behandling. 01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme i nervesystemet - herunder i forhold til at udføre præhospital 

behandling.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme i fordøjelsessystemet (herunder endokrinologiske sygdomme) og 

urinvejene - herunder udføre præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

17302 Sundheds- og sygdomslære 5

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,3 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme hos børn - herunder udføre præhospital behandling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere og behandle traumepatienten, herunder patienter med forbrændinger, hypotermi-patienter, ætsninger, 

el-skader.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring den geriatriske patient. 01-06-2018 og fremefter

 4  Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme hos den geriatriske patient - herunder udføre præhospital behandling. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan vurdere og behandle den medicinsk komplekse patient - herunder i forhold til akut og/eller kronisk. 01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17303 Sundheds- og sygdomslære 6

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,8 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 TEST i medicinske kompetencer 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt vurdere og behandle normalt forekommende patientgrupper inden for det præhospitale område, og 

kan fungere som ambulancebehandler, jf. gældende bestemmelser.

01-06-2018 og fremefter

 3 TEST som afslutning af faget. 01-06-2018 og fremefter

17304 Samfundslære 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,3 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til det præhospitale område; ansvars-, og kompetencefordeling, opgavefordeling, sektorfordeling med 

udgangspunkt i egen placering i feltet.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til relevant gældende lovgivning inden for det præhospitale område, herunder relevante kapitler i 

Sundhedsloven (fx vedrørende tavshedspligt, patientrettigheder, patientsikkerhed, journalføring, ligsyn mv.), 

autorisationsloven, persondataloven.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til normalt anvendte kvalitetsstyringssystemer inden for branchen (fx UTH). 01-06-2018 og fremefter

17305 Samfundslære 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,3 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan vurdere samfundsstrukturernes og de sociale strukturers betydning for indretningen og funktionen af det 

præhospitale område - herunder etiske overvejelser i forhold til mødet med patienten/borgeren/pårørende og øvrige 

faggrupper.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan identificere og vurdere etiske dilemmaer i forhold til samarbejdet med øvrige sektorer i det præhospitale område, 

fx i forbindelse med overdragelse af patienter.

01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17306 Samfundslære 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan vurdere og løse komplekse problemstillinger ud fra viden om relevant gældende lovgivning inden for det 

præhospitale område, herunder relevante kapitler i Sundhedsloven (fx vedrørende tavshedspligt, patientrettigheder, 

patientsikkerhed, journalføring, ligsyn mv., autorisationsloven, persondataloven.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over menneskers 

handlinger inden for det præhospitale område - herunder betydningen af kulturelle forskelle.

01-06-2018 og fremefter

17307 Samfundslære 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt dokumentere patientforløb og udfylde dokumenter i forbindelse med utilsigtede hændelser, 

anvende metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling - og kan endvidere reflektere 

over deres anvendelse.

01-06-2018 og fremefter

17308 Beredskabet 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til beredskabslovgivningen og beredskabsplaner - herunder ansvars-, og kompetencefordeling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sikker radiokommunikation (SINE) efter gældende retningslinjer og med anvendelse af korrekt 

fagsprog (herunder det fonetiske alfabet).

01-06-2018 og fremefter



Udskrevet den 15-02-2019

Side 19 af 62Uddannelsesordning for 1570 Ambulancebehandler (version 10)

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17309 Beredskabet 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til skadestedets opbygning, herunder aktørernes ansvars-, og kompetencefordeling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt indgå i samarbejdet med de øvrige aktører på skadestedet (såvel store som små hændelser og 

komplekse/ikke-komplekse situationer).

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan med baggrund i en sundhedsfaglig vurdering af patientens tilstand vejlede øvrige aktører på skadestedet i 

forhold til prioriteringen af opgaverne - herunder vejledning i forhold til at anvende den mest effektive og skånsomme 

frigørelsesmetode.

01-06-2018 og fremefter

17310 Beredskabet 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt virke som ambulanceleder, jf. gældende retningslinjer for indsatsledelse (REFIL). 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til begrebet taktisk medicin og retningslinjer for anbefalede/krævede uddannelser for præhospitalt 

personel.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til sporbevaring på gerningssteder og kan i den forbindelse samarbejde med Politiet. 01-06-2018 og fremefter

17311 Teori og metode 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven introduceres til studieteknik og kan anvende kildekritisk informationssøgning i forbindelse med formidling og 

rapportskrivning.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven introduceres til formidlings- og præsentationsteknik. 01-01-2019 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17314 Teori og metode 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til videnskabsteoretiske retninger og metoder, herunder naturfaglig tilgang, humanistisk tilgang) samt 

evidensbegrebet.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til indsamling og bearbejdning af data i forbindelse med undersøgelse af relevante faglige 

problemstillinger - herunder valg af hensigtsmæssige metoder.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven introduceres til projektopgaven som skal omhandle en faglig relevant problemstilling. 01-06-2018 og fremefter

17315 Teori og metode 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Projektopgave 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt anvende begreberne innovation og kvalitet i forbindelse med løsning af en projektopgave. 01-06-2018 og fremefter

17316 Teori og metode 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Introduktion til projektopgave. 01-06-2018 og fremefter

17317 Teori og metode 5

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende præsentationsteknik samt almindelige præsentationsmidler og præsentationsteknikker. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt formidle og præsentere resultater af relevante faglige undersøgelser/problemstillinger. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven fremlægger egen projektopgave. 01-06-2018 og fremefter

17335 Faglig specialisering ambulancebehandler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af speciale ambulancebehandler.

01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en ambulancebehandler faglig kontekst.

01-01-2019 og fremefter

17338 Den bariatriske patient

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan yde behandling og omsorg for den svært overvægtige borger på baggrund af viden om bariatri og specifikke 

anatomiske og fysiologiske problemstillinger hos den svært overvægtige borger; herunder særligt fokus på respiration og 

kredsløb.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme hos den beriatriske patient - herunder udføre præhospital behandling. 01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan vurdere og behandle den bariatriske traumepatient præhospitalt. 01-01-2019 og fremefter

 4 Eleven kan mobilisere og forflytte den svært overvægtige borger og kender til specifikke hjælpemidler målrettet svært 

overvægtige borger.

01-01-2019 og fremefter

 5 Eleven kan kommunikere med den svært overvægtige borger med fokus på etik, værdighed og egen forforståelse. 01-01-2019 og fremefter

17339 Frigørelsesteknik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i gældende regelsæt under indsats foretage dimensionering og deltage i frigørelse af 

fastklemte i forskellige samfærdselsmidler.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven opnår indsigt i, hvordan man under arbejdets udførelse overordnet set tager hensyn til patientens tarv og på kortest 

mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og 

i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj samt vurdere behovet for at yde 

førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning), for at sikre liv og førlighed.

01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere evt. 

ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats.

01-01-2019 og fremefter

 4 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af 

fastklemte eller indespærrede.

01-01-2019 og fremefter

17340 Projektopgave

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende kildekritisk informationssøgning i forbindelse med opgaveskrivning. 01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og sikkert vælge en eller flere metoder til dataindsamling i forbindelse med undersøgelse af faglig 

problemstilling.

01-01-2019 og fremefter

 3 Det specifikke emne for projektopgaven tildeles (eller trækkes?) på skolen på den forudgående skoleperiode og omfatter 

ambulancerelevante emner.

01-01-2019 og fremefter

 4 I praktikperioden observerer og undersøger eleven forhold af ambulancefaglig relevans og indsamler derved empiri relateret 

til projektopgaven. Projektopgaven skrives på skolen i løbet af den uge, hvor faget afvikles. Under forløbet er der mulighed 

for at få vejledning til såvel det opgavetekniske som det faglige indhold.

01-01-2019 og fremefter

17341 Faglig fordybelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Valgfri, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende og kombinere kompetencer som ambulancebehandler opnået i 

uddannelsens skolefag og praktikmål.

01-01-2019 og fremefter

17341 Faglig fordybelse

Ekspert

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Valgfri, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre, overveje, diskuterer og kombinere kompetencer som 

ambulancebehandler, opnået i uddannelsens skolefag og praktikmål.

01-01-2019 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre, vurdere arbejdsprocesser og metoder og efter velbegrundede faglige 

behov, ændre til nye mere hensigtsmæssige arbejdsprocesser.

01-01-2019 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV 2

Fag på specialet/trinnet Ambulancebehandler

Grundfag:

10821 Psykologi

C

Grundfag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt forklare et bredt udsnit af psykologiens stofområder, primært i forhold til det normalfungerende 

menneske.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan kritisk udvælge centrale psykologiske teorier og undersøgelser, til løsning af faglige problemstillinger med 

relevans for elevens uddannelse og erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan alsidigt anvende relevant psykologisk viden til metodisk analyse af konkrete faglige problemstillinger med 

relevans for elevens uddannelse og erhverv

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udvælge forskellige synsvinkler til forklaringer af komplekse psykologiske problemstillinger. 01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan selvstændigt reflektere over og analysere kulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd . 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan selvstændigt formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en metodisk, klar og præcis måde. 01-10-2014 og fremefter

10821 Psykologi

D

Grundfag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan redegøre for og forklare udvalgte stofområder indenfor psykologien, primært i forhold til det normalfungerende 

menneske.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan diskutere og anvende væsentlige psykologiske teorier til løsning af problemstillinger med relevans for elevens 

uddannelse og erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan identificere og udvælge psykologisk viden til løsning af konkrete problemstillinger indenfor elevens erhverv. 01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan anvende relevant psykologisk viden til løsning af konkrete problemstillinger med relevans for elevens 

uddannelse og erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan diskutere og se sammenhænge mellem kulturelle faktorer og deres indflydelse på egen og andres adfærd . 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan forklare og formidle alsidig psykologisk viden på en klar og præcis måde. 01-10-2014 og fremefter

10821 Psykologi

E

Grundfag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan under vejledning navngive basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte 

individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse 

eller erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan navngive og i afgrænset omfang beskrive kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med 

udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan identificere og analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete 

eksempler fra kendte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan opfatte og identificere kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social- og kulturel baggrund, 

herunder situations- og rollebestemt kommunikation.

01-10-2014 og fremefter

AMU-mål

48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i 

regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt 

limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for:    ·  Arbejdsret  ·  Færdselslovgivning  · 

 Arbejdsmiljø og ergonomi  ·  Befordring af særlige grupper  ·  Kundeservice  ·  Konflikthåndtering og kommunikation  · 

 Førstehjælp  ·  Taxilovgivning    Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser 

rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd.

30-01-2018 og fremefter

 2  Eleven udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr. 30-01-2018 og fremefter

Afsluttende prøve

6732 Afsl.prv: Ambulancebehandler

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Ambulancebehandler 01-01-2019 og fremefter

Praktikmål
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17318 Introduktion til branchen

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår kendskab til:

- Virksomheden, herunder arbejdstid, ferie, overenskomstmæssige forhold og arbejdsmiljø/sikkerhed.

- Basal hjerte-lunge redning

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven har forståelse for uddannelsens indhold, opbygning og forløb 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven præsenteres for den uddannelsesansvarlige i sit uddannelsesforløb 01-06-2018 og fremefter

17319 Introduktion til ambulancetjenesten

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven introduceres, på baggrund af gældende lovgivning, til virke i ambulancetjenesten. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven opnår kendskab til:

- Patientbefordring, ambulancekørsel og samarbejde på et skadessted

- Hygiejne i ambulancen

- Ambulancens udstyr og dets anvendelse under vejledning

- Basal kommunikation med patienter, pårørende og samarbejdspartnere

- Lejring og forflytning af patienter med sygdomme/skader i relation til bevægeapparatet

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får viden om og forståelse for basal genoplivning og skal kunne indgå i teamet under HLR. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan anvende korrekte ergonomiske arbejdsstillinger. 01-06-2018 og fremefter

17320 Ambulancepraktik 1

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efterleve en sikker adfærd på skadesteder 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt udføre A-kørsel 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende hygiejniske principper i ambulancen 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan under vejledning anvende ambulancens udstyr, påsætte elektroder og medvirke ved monitorering af patienter 

(Spo2, BT, puls, Tp.) samt overholde gældende regler for kvalitetssikring

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan foretage hensigtsmæssig og korrekt kommunikation med patienter, pårørende og samarbejdspartnere 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan udføre korrekt lejring og forflytning af patienter 01-06-2018 og fremefter
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17321 Hospitalspraktik 1

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Gennem ophold på medicinsk- og ortopædkirurgisk afdeling opnår eleven:

Indsigt i sygdomme, der relaterer sig til kredsløb, hjerte samt lungemedicin, infektioner og bevægeapparat.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan under vejledning iagttage sygdomsbilleder og anvende dette til primærvurdering af patienter, med udgangspunkt 

i ABCDE principper.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven opnår forståelse for betydningen af at videregive iagttagelser og primærvurdering til den ansvarlige for plejen. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan skabe overblik omkring basale plejebehov og under vejledning udføre grundlæggende sundheds- og sygepleje. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan anvende de grundlæggende principper for kommunikation, ved patientkontakt. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven udviser evne til at reflektere over eget ansvar og kompetenceområder, og kan tage ansvar for egen adfærd, 

reaktioner og holdninger.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven udviser respekt for patientens individualitet, integritet, selvbestemmelsesret og kulturelle baggrund. 01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven får indsigt i hospitalsafdelingens tværfaglige samarbejdspartnere, herunder personalegruppers ansvars- og 

kompetenceområder.

01-06-2018 og fremefter

 9 Eleven kan anvende grundlæggende hygiejniske principper. 01-06-2018 og fremefter

 10 Eleven kan under vejledning deltage i sundhedsfremmende og forebyggende principper, herunder i relation til egen sundhed 

og fysik.

01-06-2018 og fremefter

 11 Eleven kan anvende ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknik i alment forekommende situationer. 01-06-2018 og fremefter

 12 Eleven får kendskab til dokumentation, kvalitetssikring og akkreditering samt lovgivning inden for sundhedsområdet. 01-06-2018 og fremefter

 13 Praktik i hjemmesygeplejen:

Eleven opnår forståelse for:

- Mødet med borgeren i eget hjem (privatsfære, selvbestemmelse, respekt for den enkelte borger uanset social status 

og etnisk herkomst)

- Pleje af borgere i eget hjem

- Forebyggelse af infektioner i eget hjem

- Sårpleje i eget hjem

- Selvadministration af medicin

- Administration af medicin for borgeren i eget hjem

01-06-2018 og fremefter

17324 Ambulancepraktik 2

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har særligt fokus på patienter med konkrete sygdomme: hjerte- og kredsløbssygdomme (herunder hvordan man 

møder en hjertesyge patient præhospitalt), sygdomme i respirationsorganerne, sygdomme i fordøjelsessystemet (herunder 

endokriniske), samt infektionssygdomme.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt anvende ambulancens udstyr.

Afbrydelse af smitteveje.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven opnår rutine i køreteknisk manøvrering samt selvstændig udførelse af udrykningskørsel, herunder defensiv og 

offensiv kørsel under iagttagelse af kørselsdynamiske forhold.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven opnår indsigt i særlige specifikke og lokale forhold hvad angår skadestedsituationer i forbindelse med tog/bane, 

tunnel, stærkstrøm, gasdepoter, tunnel, objekter, lufthavne og broer mv.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven indgår i HLR teams på lige fod med øvrige bemyndigede deltagere. 01-06-2018 og fremefter
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17325 Hospitalspraktik 2

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Gennem ophold på sygehusafdelinger der varetager anæstesi/opvågning:

- deltager eleven i observation ift. luftvejshåndtering med fokus på respiration og kredsløb, herunder ventilation og 

støtteventilation. Eleven kan bedømme anvendelse af ventilationsmasker/poser og udføre kontrol og fejlfinding af dette 

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

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt klargøre udstyr til anlæggelse af intravenøs adgang og opnår kendskab til 

smertelindring/administration.

01-06-2018 og fremefter

 3 Gennem ophold på kardiologisk eller thoraxkirurgisk afdeling:

- deltager eleven i arbejde relateret til EKG, analyser og tolkning

01-06-2018 og fremefter

17326 Ambulancepraktik 3

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kører som 3. mand indtil uddannelsesvejlederen har godkendt eleven til at køre som 2. mand. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven fokuserer på dokumentation (dokumentation af ture efter vejledning), sikker kommunikation (de fejl, der sker i 

sektorovergangene), og pædiatri, obstetrik, endokrinologien, psykiatriske patienter.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven har særligt fokus på patienter med konkrete sygdomme. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven opnår indsigt i medicinhåndtering (både hospitals- og ambulancepraktik). 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven behersker køreteknisk manøvrering samt selvstændig udførelse af udrykningskørsel, herunder defensiv og offensiv 

kørsel under iagttagelse af kørselsdynamiske forhold.

01-06-2018 og fremefter

17327 Hospitalspraktik 3

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Gennem ophold i Psykiatrien (1 uge) og Distriktspsykiatrien/det udgående psykiatriteam (2 dage), møder eleven den 

psykiatriske patient i såvel hospitals- som eget miljø. Eleven tilsikres tillige ophold i Akutpsykiatrien/psykiatrisk skadestue.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven opnår viden om lovgivning og kriterier for behandling af psykiatriske patienter. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får indsigt i de grundlæggende kommunikationsprincipper og kan anvende disse i kommunikationen med den psykisk 

syge.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven får 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.

01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

 5 Eleven udviser forståelse (empati) for mennesker i krise og er bevidst om et hensigtsmæssigt handlingsberedskab som 

påkræves i givne situationer.

01-06-2018 og fremefter

 6 Gennem ophold på hospitalsafdelinger som varetager Pædiatri, Gynækologi, Obstetrik erhverver eleven kendskab til 

arbejdet med akut syge børn og at bistå ved fødsler.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende ABCDE-principper i forbindelse med vurdering af patienter. 01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven opnår indsigt i den normale fødsels forskellige stadier og kan anvende den lærte fødselshjælp. 01-06-2018 og fremefter

 9 Eleven kan iagttage og genkende symptomer hos det syge barn, der afviger fra det normale barn. 01-06-2018 og fremefter

 10 Eleven har viden om kommunikationens betydning i forhold til børn og forældre. 01-06-2018 og fremefter

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

luftvejsproblemer.

01-06-2018 og fremefter

17328 Ambulancepraktik 4

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I løbet af ambulancepraktikken skal eleven ind på AMK. Formålet er her, at eleven iagttager de sundhedsfaglige visitatorer 

og processen. (ca. 1 dag). Dette ophold skal altid gennemføres efter afsluttet akut-praktik.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven har specifik fokus på observation og behandling af komplekse patienter, kommunikation og visitation samt 

selvstændigt foretage dokumentation.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven udviser evne til at reflektere, analyserer, anvende og omsætte sin viden i forhold til eget ansvar og 

kompetenceområder, og kan tage ansvar for egen adfærd, reaktioner og holdninger.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven skal under vejledning foretage sikker klinisk vurdering og beslutningstagen i rutineprægede opgaver. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan i samarbejde med andre løse ikke-rutineprægede opgaver. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan kommunikere med andre faggrupper og anvende korrekte termer samt foretage forskriftsmæssig og sikker 

overlevering af patienter.

01-06-2018 og fremefter

17329 Hospitalspraktik 4

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Gennem ophold på Akutmodtagelsen/skademodtagelsen opnår eleven i praksis kendskab til 

overgangen, overleveringen, dokumentationen og det tværprofessionelle samarbejde.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven har fokus på kommunikation, observationsteknik, behandling samt den etiske dimension i forhold til livets 

afslutning.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende ABCDE - principper i forbindelse med vurdering af patienter. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven deltager ved modtagelse af akutte patienter. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven har forståelse for behandling af akutte sår og brud. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven udviser forståelse for mennesker i krise og er bevidst om et hensigtsmæssigt handlingsberedskab som påkræves i 

givne situationer.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende relevant og udvalgt dokumentation inden for det akutte område. 01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan selvstændigt klargøre en patient til optagelse af EKG. 01-06-2018 og fremefter
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17330 Ambulancepraktik 5

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår begyndende rutine i funktionen som ambulancebehandler. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan behandle og overvåge patienten i bårerummet under udrykningskørslen. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan dispensere og administrere medicin i henhold til gældende lovgivning samt arbejdspladsens kliniske retningslinjer 

og procedurer.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven behersker alle aspekter ved udrykningskørsel. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven opnår indsigt i sundhedspædagogik med henblik på kommende undervisning af patienter og pårørende og af andre 

elever.

01-06-2018 og fremefter

 6 I praktikperioden iagttager eleven forhold af ambulancefaglig relevans og indsamler impiri relateret til den projektopgave, der 

normeret til 37 timer, skrives på skolen (valgfrit specialefag)..

01-06-2018 og fremefter

 7 Projektopgaven bliver introduceret og skrevet på skolen. I praktikperioden kan eleven således indsamle empiri til belysning 

af opgavens problemstillinger af ambulancefaglig relevans. Det specifikke emne for projektopgaven tildeles på skolen og 

omfatter ambulancerelevante emner. elev tildeles et specifikt emne.

01-06-2018 og fremefter

17331 Ambulancepraktik 6

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 De sidste 3 uger af praktikperioden skal eleven køre som 3. mand med en uddannelsesansvarlig, der har indgående erfaring 

med at køre som behandler - med henblik på at eleven indstilles til afsluttende eksamen.

01-06-2018 og fremefter

17332 Ambulancepraktik 7

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager selvstændigt i alle opgaver, i hvilke eleven tidligere har opnået kvalifikationer. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven skal selvstændigt og i størst muligt omfang udføre alle ambulancebehandlerens arbejdsopgaver. 01-06-2018 og fremefter

Kompetencemål
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6745 Komp-mål, Ambulancebehandler

Uden niveau

Kompetencemål

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt varetage funktionen som ambulancebehandler, jf. Sundheds- og Ældreministeriets gældende 

bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan agere ud fra gældende relevant lovgrundlag inden for jobområdet, herunder i forhold til patientrettigheder, 

persondatalovgivning mv.

01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt varetage funktionen som ambulanceleder, jf. Beredskabsstyrelsens retningslinjer for 

indsatsledelse.

01-01-2019 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt foretage præhospital patientvurdering ved forskellige ulykkestyper og i forhold til sygdomstyper 

af varierende kompleksitet, samt yde behandling på skadestedet og i hjemmet.

01-01-2019 og fremefter

 5 Eleven kan udføre basalt sundhedsfagligt redningsarbejde og har kendskab til frigørelsesmetoder. 01-01-2019 og fremefter

 6 Eleven kan selvstændigt udøve grundlæggende pleje og omsorg for alle patientgrupper som led i den præhospitale indsats. 01-01-2019 og fremefter

 7 Eleven kan selvstændigt observere og behandle patienter under transport. 01-01-2019 og fremefter

 8 Eleven kan dispensere og administrere medicin i henhold til gældende lovgivning samt arbejdspladsens kliniske retningslinjer 

og procedurer.

01-01-2019 og fremefter

 9 en kan anvende viden om relevant sundhedsteknologi i patientnære sammenhænge samt anvende nye teknologiske 

løsninger i forhold til patienten.

01-01-2019 og fremefter

 10 Eleven kan anvende og vurdere situationsbestemt kommunikation/adfærd, samt udøve pædagogisk vejledning af patienter, 

pårørende og kolleger, herunder den nødvendige patientinddragelse og konflikthåndtering.

01-01-2019 og fremefter

 11 Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet, herunder ergonomi og 

forflytningsteknik.

01-01-2019 og fremefter

 12 Eleven erhverver kørekort kategori B og kategori C samt chaufførkort til erhvervsmæssig persontransport, jf. gældende 

regler.

01-01-2019 og fremefter

 13 Eleven kan planlægge og udføre skånsom og sikker køreteknisk transport, herunder i forbindelse med udrykningskørsel og 

defensiv kørsel af patienter under hensyntagen til patientens behov og tilstand.

01-01-2019 og fremefter

 14 Eleven kan behandle og overvåge patienten i bårerummet under udrykningskørslen. 01-01-2019 og fremefter

 15 Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje i forhold til patientkontakt samt den 

nødvendige vedligeholdelse og rengøring af køretøjer, materiel og udstyr, der anvendes inden for jobområdet, herunder 

vejledning af patienter, pårørende og andre relevante personer.

01-01-2019 og fremefter

 16 Eleven kan selvstændigt, med baggrund i eget kompetenceområde og det sammenhængende patientforløb, indgå i det 

tværprofessionelle samarbejde i det præhospitale beredskab som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen.

01-01-2019 og fremefter

 17 Eleven kan selvstændigt, tværprofessionelt og tværsektorielt anvende de fastlagte kvalitetsstandarder og procedurer, 

herunder UTH og procedurer for patientsikkerhed.

01-01-2019 og fremefter

 18 Eleven kan arbejde selvstændigt og professionelt som ambulancebehandler, og kan ud fra en fagprofessionel og refleksiv 

tilgang arbejde innovativt og udviklende for at sikre kontinuerlig læring og udvikling, såvel på det personlige plan, som på 

det faglige plan.

01-01-2019 og fremefter

 19 Eleven kan agere selvstændigt og professionelt i forhold til fagrelevant etik, moral og kulturforståelse. 01-01-2019 og fremefter

 20 Eleven kan selvstændigt foretage dataindsamling samt struktureret kildekritisk informationssøgning i relevante databaser 

o.lign.

01-01-2019 og fremefter

 21 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-01-2019 og fremefter

Øvrige

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

16700 Farmakologi 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til faget farmakologi og fagets betydning i forhold til jobfunktionen. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får viden om instruktioner og lovgivning i forhold til medicinadministration. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får viden om forskellige administrationsmåder. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering. 01-06-2018 og fremefter

17283 Farmakologi 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får viden om almen farmakologi. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan sikkert og selvstændigt anvende lægemiddelberegninger for at forebygge fejl og derved øge patientsikkerheden. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik og farmakodynamik. 01-06-2018 og fremefter

17284 Farmakologi 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får viden om specialfarmakologi, herunder forgiftninger og særlige problemstillinger vedrørende rusmidler o.lign. og 

kan anvende sin viden i forbindelse med at observere og behandle patienten.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får viden om farmakologiske udfordringer i forhold til medicinering af børn og ældre patienter/borgere. 01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17285 Farmakologi 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og sikkert redegøre for valg af farmakologisk behandling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og sikkert anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at 

observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest 

almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere/patienter.

01-06-2018 og fremefter

 3 TEST - skal være en skriftlig klinisk opgave, som løses ved brug af hjælpemidler. Faget skal bestås. 01-06-2018 og fremefter

17286 Kommunikation 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til principper for sikker kommunikation på baggrund af viden om normalt anvendte 

kommunikationsmetodikker.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og metoder. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations-skabelse i forbindelse med patient og 

borgerkontakt - herunder i forhold til andre kulturer og etniske minoriteter.

01-06-2018 og fremefter

17287 Kommunikation 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende principper for sikker kommunikation på baggrund af viden om normalt anvendte 

kommunikationsmetodikker.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder bidrage til, at konflikter håndteres og 

afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger.

01-06-2018 og fremefter
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17288 Kommunikation 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt anvende situationsbestemt kommunikation og generel kommunikation i vanskelige og komplekse 

situationer.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende anerkendte normalt forekommende fagrelevante kommunikationstermer og metodikker. 01-06-2018 og fremefter

17290 Præhospitalt virke 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får grundlæggende kendskab til ambulancens udstyr og anvendelsen af dette. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende hensigtsmæssige og ergonomisk korrekte teknikker (forflytningsteknik) i forbindelse med anvendelse 

af det præhospitale udstyr.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan udføre basal hjerte-lungeredning. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskade via teoretisk og praktisk kendskab til 

arbejdsmiljøloven mv., herunder anvendelse af værnemidler.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan ud fra kendskab til ambulancehygiejne rengøre og vedligeholde ambulancens udstyr - herunder håndhygiejne. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til betydningen af at kunne vurdere risici - herunder egen sikkerhed - i forbindelse med ankomsten til 

opgaven.

01-06-2018 og fremefter

17291 Præhospitalt virke 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan under vejledning anvende udstyr til monitorering af vitalparametre. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan under vejledning af anden sundhedsfagligt personel anvende udstyr til defibrillering. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan kontrollere, fremfinde og klargøre ambulancens udstyr. 01-06-2018 og fremefter
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 4 Eleven kan udføre udrykningskørsel på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om 

udrykningskørsel. Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der 

er forbundet med udrykningskørsel. Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen. Den praktisk kørsel omfatter kørsel på tør og glat langbane, tør 

behændighedsbane, samt kørsel på glat bakke, udrykningskørsel vanskelige og pludseligt opståede situationer med 

anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik. Eleven kan efterleve principperne om korrekt og 

effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt 

foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum, såvel med som uden eskorte. Eleven opnår indsigt i 

gængse stressfaktorer under udrykningskørsel.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan planlægge og udføre skånsom og sikker køreteknisk transport - herunder i forbindelse med udrykningskørsel og 

defensiv kørsel. Eleven kan udføre transporten i samarbejde med sundhedsfagligt personel i bårerummet under 

hensyntagen til patientens behov og tilstand.

01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven får begyndende rutine i at foretage vurdering af risici i forhold til egen sikkerhed og andres sikkerhed - herunder 

patienter - ved dagligdags hændelser.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan sikkert og selvstændigt udføre rengøring og vedligeholdelse af ambulancens udstyr, herunder anvende 

principper for afbrydelse af smitteveje.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan identificere og vurdere særlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med forflytningsteknik og 

anvendelse af det præhospitale udstyr.

01-06-2018 og fremefter

17292 Præhospitalt virke 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt anvende udstyr til monitorering af vitalparametre, herunder klargøre til pacing. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan indgå i team ved anvendelse af ambulancens udstyr til hjerte-/lunge-redning. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt anvende og klargøre ambulancens udstyr - herunder tilrette og justere arbejdsgange og processer i 

forhold til kliniske observationer.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan sikkert og selvstændigt udføre rengøring og vedligeholdelse af ambulancens udstyr, herunder vurdere det 

nødvendige omfang af den krævede rengøring. Eleven kan vurdere behovet for anvendelse af personlige værnemidler 

samt vurdere risikoen for smitte. Eleven kan vejlede patienter og pårørende i forhold til smitte og smitterisici.

01-06-2018 og fremefter

 5 TEST i hjerte- lungeredning. 01-06-2018 og fremefter

17293 Præhospitalt virke 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til regler og procedurer i forbindelse med transport af palliative/terminale patienter - herunder 

nødvendig dokumentation mv.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til andre kulturers traditioner og ritualer ved livets afslutning. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til reglerne for kørsel med lig - herunder ligsynsloven. Eleven kan anvende gældende regler og 

procedurer for undladelse af genoplivning.

01-06-2018 og fremefter
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17295 Præhospitalt virke 5

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan klargøre ambulancen til og gennemføre inter-hospital transport såvel som selvstændig som ved ledsagelse af 

andet sundhedsfagligt personale.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan ud fra et ambulancebehandlerperspektiv selvstændigt indgå i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde i det præhospitale beredskab som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen - herunder i forhold til 

dokumentation og udveksling af data.

01-06-2018 og fremefter

17296 Præhospitalt virke 6

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og sikkert varetage funktionen som teamleder ved den akutte medicinske og traumatiske patient. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven selvstændigt og sikkert varetage funktionen som teamleder ved hjertestop i forbindelse med Basic Life Support 

(BLS), jf. gældende guidelines.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og sikkert varetage funktionen som teamleder ved den ikke-akutte medicinske og traumatiske 

patient.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt og sikkert vurdere patienten med baggrund i arbejdsdiagnose og kontinuerlig revurdering. 01-06-2018 og fremefter

17297 Præhospitalt virke 7

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt foretage præhospital patientvurdering ved forskellige ulykkestyper og i forhold til sygdomstyper 

af varierende kompleksitet, samt yde behandling på skadestedet og i hjemmet.

01-06-2018 og fremefter
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17298 Sundheds- og sygdomslære 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får viden om grundlæggende anatomi og fysiologi i forhold til arbejdet som ambulancebehandler. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til sygdomsbegreber, herunder forskellen på at være rask og på at være syg. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til det brede sundhedsbegreb og kan formidle denne viden til patienter inden for det præhospitale 

område.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan vælge og anvende korrekt metode (uden brug af tekniske hjælpemidler) til at undersøge patientens tilstand. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring bevægeapparatet. 01-06-2018 og fremefter

 6  Eleven kan forstå og anvende viden om skader i bevægeapparatet - herunder i forhold til at assistere ved den 

præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

17299 Sundheds- og sygdomslære 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring hjertet og kredsløbet, samt om 

blodets sammensætning.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan forstå og anvende viden om hjerte-, kredsløbssygdomme - herunder i forhold til at assistere ved den 

præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan genkende normal sinusrytme og stødbar rytme/ikke-stødbar rytme. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi om respirationsorganerne. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme i respirationsorganerne, samt allergiske reaktioner - herunder i forhold 

til at assistere ved den præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan genkende og observere forskellige respirationsmønstre. 01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan forstå og anvende viden om infektionssygdomme - herunder i forhold til at assistere ved den præhospitale 

behandling.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven får viden om mikrobiologi og kan relatere dette til infektionssygdomme - herunder i forhold til hygiejne og afbrydelse 

af smitteveje.

01-06-2018 og fremefter

17300 Sundheds- og sygdomslære 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,6 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring nervesystemet. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme i nervesystemet - herunder assistere ved den præhospitale behandling. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til traumatologi, herunder kinematik og skadesmekanismer. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring fordøjelsessystemet og 

urinvejene.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme i fordøjelsessystemet (herunder endokrinologiske sygdomme) og 

urinvejene - herunder assistere ved den præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan anvende og vurdere viden om hjerte-, kredsløbssygdomme - herunder i forhold til at udføre præhospital 

behandling.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme i respirationsorganerne, samt allergiske reaktioner - herunder i forhold 

til at udføre præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan anvende og vurdere viden om mikrobiologi og kan relatere dette til infektionssygdomme - herunder i forhold til 

hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder i forhold til at udføre præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

17301 Sundheds- og sygdomslære 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå og anvende viden om psykiske sygdomme - herunder udføre præhospital håndtering. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring gynækologi og obstetrik. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan forstå og anvende viden om gynækologiske og obstetriske sygdomme - herunder selvstændigt udføre 

præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan forstå og anvende sin viden om fødsel præhospitalt samt komplikationerne herved. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi hos børn. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme hos børn - herunder assistere ved den præhospitale behandling. 01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme i nervesystemet - herunder i forhold til at udføre præhospital 

behandling.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme i fordøjelsessystemet (herunder endokrinologiske sygdomme) og 

urinvejene - herunder udføre præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

17302 Sundheds- og sygdomslære 5

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,3 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme hos børn - herunder udføre præhospital behandling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere og behandle traumepatienten, herunder patienter med forbrændinger, hypotermi-patienter, ætsninger, 

el-skader.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring den geriatriske patient. 01-06-2018 og fremefter

 4  Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme hos den geriatriske patient - herunder udføre præhospital behandling. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan vurdere og behandle den medicinsk komplekse patient - herunder i forhold til akut og/eller kronisk. 01-06-2018 og fremefter
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17303 Sundheds- og sygdomslære 6

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,8 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 TEST i medicinske kompetencer 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt vurdere og behandle normalt forekommende patientgrupper inden for det præhospitale område, og 

kan fungere som ambulancebehandler, jf. gældende bestemmelser.

01-06-2018 og fremefter

 3 TEST som afslutning af faget. 01-06-2018 og fremefter

17304 Samfundslære 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,3 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til det præhospitale område; ansvars-, og kompetencefordeling, opgavefordeling, sektorfordeling med 

udgangspunkt i egen placering i feltet.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til relevant gældende lovgivning inden for det præhospitale område, herunder relevante kapitler i 

Sundhedsloven (fx vedrørende tavshedspligt, patientrettigheder, patientsikkerhed, journalføring, ligsyn mv.), 

autorisationsloven, persondataloven.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til normalt anvendte kvalitetsstyringssystemer inden for branchen (fx UTH). 01-06-2018 og fremefter

17305 Samfundslære 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,3 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan vurdere samfundsstrukturernes og de sociale strukturers betydning for indretningen og funktionen af det 

præhospitale område - herunder etiske overvejelser i forhold til mødet med patienten/borgeren/pårørende og øvrige 

faggrupper.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan identificere og vurdere etiske dilemmaer i forhold til samarbejdet med øvrige sektorer i det præhospitale område, 

fx i forbindelse med overdragelse af patienter.

01-06-2018 og fremefter
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17306 Samfundslære 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan vurdere og løse komplekse problemstillinger ud fra viden om relevant gældende lovgivning inden for det 

præhospitale område, herunder relevante kapitler i Sundhedsloven (fx vedrørende tavshedspligt, patientrettigheder, 

patientsikkerhed, journalføring, ligsyn mv., autorisationsloven, persondataloven.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over menneskers 

handlinger inden for det præhospitale område - herunder betydningen af kulturelle forskelle.

01-06-2018 og fremefter

17307 Samfundslære 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt dokumentere patientforløb og udfylde dokumenter i forbindelse med utilsigtede hændelser, 

anvende metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling - og kan endvidere reflektere 

over deres anvendelse.

01-06-2018 og fremefter

17308 Beredskabet 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til beredskabslovgivningen og beredskabsplaner - herunder ansvars-, og kompetencefordeling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sikker radiokommunikation (SINE) efter gældende retningslinjer og med anvendelse af korrekt 

fagsprog (herunder det fonetiske alfabet).

01-06-2018 og fremefter
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17309 Beredskabet 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 17%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til skadestedets opbygning, herunder aktørernes ansvars-, og kompetencefordeling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt indgå i samarbejdet med de øvrige aktører på skadestedet (såvel store som små hændelser og 

komplekse/ikke-komplekse situationer).

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan med baggrund i en sundhedsfaglig vurdering af patientens tilstand vejlede øvrige aktører på skadestedet i 

forhold til prioriteringen af opgaverne - herunder vejledning i forhold til at anvende den mest effektive og skånsomme 

frigørelsesmetode.

01-06-2018 og fremefter

17310 Beredskabet 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt virke som ambulanceleder, jf. gældende retningslinjer for indsatsledelse (REFIL). 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til begrebet taktisk medicin og retningslinjer for anbefalede/krævede uddannelser for præhospitalt 

personel.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til sporbevaring på gerningssteder og kan i den forbindelse samarbejde med Politiet. 01-06-2018 og fremefter

17311 Teori og metode 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven introduceres til studieteknik og kan anvende kildekritisk informationssøgning i forbindelse med formidling og 

rapportskrivning.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven introduceres til formidlings- og præsentationsteknik. 01-01-2019 og fremefter
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17314 Teori og metode 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til videnskabsteoretiske retninger og metoder, herunder naturfaglig tilgang, humanistisk tilgang) samt 

evidensbegrebet.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til indsamling og bearbejdning af data i forbindelse med undersøgelse af relevante faglige 

problemstillinger - herunder valg af hensigtsmæssige metoder.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven introduceres til projektopgaven som skal omhandle en faglig relevant problemstilling. 01-06-2018 og fremefter

17315 Teori og metode 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Projektopgave 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt anvende begreberne innovation og kvalitet i forbindelse med løsning af en projektopgave. 01-06-2018 og fremefter

17316 Teori og metode 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Introduktion til projektopgave. 01-06-2018 og fremefter

17317 Teori og metode 5

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende præsentationsteknik samt almindelige præsentationsmidler og præsentationsteknikker. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt formidle og præsentere resultater af relevante faglige undersøgelser/problemstillinger. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven fremlægger egen projektopgave. 01-06-2018 og fremefter

17335 Faglig specialisering ambulancebehandler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af speciale ambulancebehandler.

01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en ambulancebehandler faglig kontekst.

01-01-2019 og fremefter

17338 Den bariatriske patient

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 10%

0,9 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan yde behandling og omsorg for den svært overvægtige borger på baggrund af viden om bariatri og specifikke 

anatomiske og fysiologiske problemstillinger hos den svært overvægtige borger; herunder særligt fokus på respiration og 

kredsløb.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme hos den beriatriske patient - herunder udføre præhospital behandling. 01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan vurdere og behandle den bariatriske traumepatient præhospitalt. 01-01-2019 og fremefter

 4 Eleven kan mobilisere og forflytte den svært overvægtige borger og kender til specifikke hjælpemidler målrettet svært 

overvægtige borger.

01-01-2019 og fremefter

 5 Eleven kan kommunikere med den svært overvægtige borger med fokus på etik, værdighed og egen forforståelse. 01-01-2019 og fremefter

17339 Frigørelsesteknik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 10%

0,9 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i gældende regelsæt under indsats foretage dimensionering og deltage i frigørelse af 

fastklemte i forskellige samfærdselsmidler.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven opnår indsigt i, hvordan man under arbejdets udførelse overordnet set tager hensyn til patientens tarv og på kortest 

mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og 

i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj samt vurdere behovet for at yde 

førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning), for at sikre liv og førlighed.

01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere evt. 

ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats.

01-01-2019 og fremefter

 4 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af 

fastklemte eller indespærrede.

01-01-2019 og fremefter

17340 Projektopgave

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 10%

0,9 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende kildekritisk informationssøgning i forbindelse med opgaveskrivning. 01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og sikkert vælge en eller flere metoder til dataindsamling i forbindelse med undersøgelse af faglig 

problemstilling.

01-01-2019 og fremefter

 3 Det specifikke emne for projektopgaven tildeles (eller trækkes?) på skolen på den forudgående skoleperiode og omfatter 

ambulancerelevante emner.

01-01-2019 og fremefter

 4 I praktikperioden observerer og undersøger eleven forhold af ambulancefaglig relevans og indsamler derved empiri relateret 

til projektopgaven. Projektopgaven skrives på skolen i løbet af den uge, hvor faget afvikles. Under forløbet er der mulighed 

for at få vejledning til såvel det opgavetekniske som det faglige indhold.

01-01-2019 og fremefter

17341 Faglig fordybelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Valgfri, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 50%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende og kombinere kompetencer som ambulancebehandler opnået i 

uddannelsens skolefag og praktikmål.

01-01-2019 og fremefter

17341 Faglig fordybelse

Ekspert

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Valgfri, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre, overveje, diskuterer og kombinere kompetencer som 

ambulancebehandler, opnået i uddannelsens skolefag og praktikmål.

01-01-2019 og fremefter
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 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre, vurdere arbejdsprocesser og metoder og efter velbegrundede faglige 

behov, ændre til nye mere hensigtsmæssige arbejdsprocesser.

01-01-2019 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV1

Fag på specialet/trinnet Ambulancebehandler

Grundfag:

10821 Psykologi

C

Grundfag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt forklare et bredt udsnit af psykologiens stofområder, primært i forhold til det normalfungerende 

menneske.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan kritisk udvælge centrale psykologiske teorier og undersøgelser, til løsning af faglige problemstillinger med 

relevans for elevens uddannelse og erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan alsidigt anvende relevant psykologisk viden til metodisk analyse af konkrete faglige problemstillinger med 

relevans for elevens uddannelse og erhverv

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udvælge forskellige synsvinkler til forklaringer af komplekse psykologiske problemstillinger. 01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan selvstændigt reflektere over og analysere kulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd . 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan selvstændigt formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en metodisk, klar og præcis måde. 01-10-2014 og fremefter

10821 Psykologi

D

Grundfag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan redegøre for og forklare udvalgte stofområder indenfor psykologien, primært i forhold til det normalfungerende 

menneske.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan diskutere og anvende væsentlige psykologiske teorier til løsning af problemstillinger med relevans for elevens 

uddannelse og erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan identificere og udvælge psykologisk viden til løsning af konkrete problemstillinger indenfor elevens erhverv. 01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan anvende relevant psykologisk viden til løsning af konkrete problemstillinger med relevans for elevens 

uddannelse og erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan diskutere og se sammenhænge mellem kulturelle faktorer og deres indflydelse på egen og andres adfærd . 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan forklare og formidle alsidig psykologisk viden på en klar og præcis måde. 01-10-2014 og fremefter

10821 Psykologi

E

Grundfag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan under vejledning navngive basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte 

individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse 

eller erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan navngive og i afgrænset omfang beskrive kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med 

udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan identificere og analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete 

eksempler fra kendte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan opfatte og identificere kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social- og kulturel baggrund, 

herunder situations- og rollebestemt kommunikation.

01-10-2014 og fremefter

AMU-mål

48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i 

regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt 

limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for:    ·  Arbejdsret  ·  Færdselslovgivning  · 

 Arbejdsmiljø og ergonomi  ·  Befordring af særlige grupper  ·  Kundeservice  ·  Konflikthåndtering og kommunikation  · 

 Førstehjælp  ·  Taxilovgivning    Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser 

rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd.

30-01-2018 og fremefter

 2  Eleven udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr. 30-01-2018 og fremefter

Afsluttende prøve

6732 Afsl.prv: Ambulancebehandler

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Ambulancebehandler 01-01-2019 og fremefter

Kompetencemål
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

6745 Komp-mål, Ambulancebehandler

Uden niveau

Kompetencemål

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt varetage funktionen som ambulancebehandler, jf. Sundheds- og Ældreministeriets gældende 

bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan agere ud fra gældende relevant lovgrundlag inden for jobområdet, herunder i forhold til patientrettigheder, 

persondatalovgivning mv.

01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt varetage funktionen som ambulanceleder, jf. Beredskabsstyrelsens retningslinjer for 

indsatsledelse.

01-01-2019 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt foretage præhospital patientvurdering ved forskellige ulykkestyper og i forhold til sygdomstyper 

af varierende kompleksitet, samt yde behandling på skadestedet og i hjemmet.

01-01-2019 og fremefter

 5 Eleven kan udføre basalt sundhedsfagligt redningsarbejde og har kendskab til frigørelsesmetoder. 01-01-2019 og fremefter

 6 Eleven kan selvstændigt udøve grundlæggende pleje og omsorg for alle patientgrupper som led i den præhospitale indsats. 01-01-2019 og fremefter

 7 Eleven kan selvstændigt observere og behandle patienter under transport. 01-01-2019 og fremefter

 8 Eleven kan dispensere og administrere medicin i henhold til gældende lovgivning samt arbejdspladsens kliniske retningslinjer 

og procedurer.

01-01-2019 og fremefter

 9 en kan anvende viden om relevant sundhedsteknologi i patientnære sammenhænge samt anvende nye teknologiske 

løsninger i forhold til patienten.

01-01-2019 og fremefter

 10 Eleven kan anvende og vurdere situationsbestemt kommunikation/adfærd, samt udøve pædagogisk vejledning af patienter, 

pårørende og kolleger, herunder den nødvendige patientinddragelse og konflikthåndtering.

01-01-2019 og fremefter

 11 Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet, herunder ergonomi og 

forflytningsteknik.

01-01-2019 og fremefter

 12 Eleven erhverver kørekort kategori B og kategori C samt chaufførkort til erhvervsmæssig persontransport, jf. gældende 

regler.

01-01-2019 og fremefter

 13 Eleven kan planlægge og udføre skånsom og sikker køreteknisk transport, herunder i forbindelse med udrykningskørsel og 

defensiv kørsel af patienter under hensyntagen til patientens behov og tilstand.

01-01-2019 og fremefter

 14 Eleven kan behandle og overvåge patienten i bårerummet under udrykningskørslen. 01-01-2019 og fremefter

 15 Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje i forhold til patientkontakt samt den 

nødvendige vedligeholdelse og rengøring af køretøjer, materiel og udstyr, der anvendes inden for jobområdet, herunder 

vejledning af patienter, pårørende og andre relevante personer.

01-01-2019 og fremefter

 16 Eleven kan selvstændigt, med baggrund i eget kompetenceområde og det sammenhængende patientforløb, indgå i det 

tværprofessionelle samarbejde i det præhospitale beredskab som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen.

01-01-2019 og fremefter

 17 Eleven kan selvstændigt, tværprofessionelt og tværsektorielt anvende de fastlagte kvalitetsstandarder og procedurer, 

herunder UTH og procedurer for patientsikkerhed.

01-01-2019 og fremefter

 18 Eleven kan arbejde selvstændigt og professionelt som ambulancebehandler, og kan ud fra en fagprofessionel og refleksiv 

tilgang arbejde innovativt og udviklende for at sikre kontinuerlig læring og udvikling, såvel på det personlige plan, som på 

det faglige plan.

01-01-2019 og fremefter

 19 Eleven kan agere selvstændigt og professionelt i forhold til fagrelevant etik, moral og kulturforståelse. 01-01-2019 og fremefter

 20 Eleven kan selvstændigt foretage dataindsamling samt struktureret kildekritisk informationssøgning i relevante databaser 

o.lign.

01-01-2019 og fremefter

 21 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-01-2019 og fremefter

Øvrige

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

16700 Farmakologi 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til faget farmakologi og fagets betydning i forhold til jobfunktionen. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får viden om instruktioner og lovgivning i forhold til medicinadministration. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får viden om forskellige administrationsmåder. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering. 01-06-2018 og fremefter

17283 Farmakologi 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får viden om almen farmakologi. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan sikkert og selvstændigt anvende lægemiddelberegninger for at forebygge fejl og derved øge patientsikkerheden. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik og farmakodynamik. 01-06-2018 og fremefter

17284 Farmakologi 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får viden om specialfarmakologi, herunder forgiftninger og særlige problemstillinger vedrørende rusmidler o.lign. og 

kan anvende sin viden i forbindelse med at observere og behandle patienten.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får viden om farmakologiske udfordringer i forhold til medicinering af børn og ældre patienter/borgere. 01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17285 Farmakologi 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og sikkert redegøre for valg af farmakologisk behandling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og sikkert anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at 

observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest 

almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere/patienter.

01-06-2018 og fremefter

 3 TEST - skal være en skriftlig klinisk opgave, som løses ved brug af hjælpemidler. Faget skal bestås. 01-06-2018 og fremefter

17286 Kommunikation 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til principper for sikker kommunikation på baggrund af viden om normalt anvendte 

kommunikationsmetodikker.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og metoder. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations-skabelse i forbindelse med patient og 

borgerkontakt - herunder i forhold til andre kulturer og etniske minoriteter.

01-06-2018 og fremefter

17287 Kommunikation 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende principper for sikker kommunikation på baggrund af viden om normalt anvendte 

kommunikationsmetodikker.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder bidrage til, at konflikter håndteres og 

afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger.

01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17288 Kommunikation 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt anvende situationsbestemt kommunikation og generel kommunikation i vanskelige og komplekse 

situationer.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende anerkendte normalt forekommende fagrelevante kommunikationstermer og metodikker. 01-06-2018 og fremefter

17290 Præhospitalt virke 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får grundlæggende kendskab til ambulancens udstyr og anvendelsen af dette. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende hensigtsmæssige og ergonomisk korrekte teknikker (forflytningsteknik) i forbindelse med anvendelse 

af det præhospitale udstyr.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan udføre basal hjerte-lungeredning. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskade via teoretisk og praktisk kendskab til 

arbejdsmiljøloven mv., herunder anvendelse af værnemidler.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan ud fra kendskab til ambulancehygiejne rengøre og vedligeholde ambulancens udstyr - herunder håndhygiejne. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til betydningen af at kunne vurdere risici - herunder egen sikkerhed - i forbindelse med ankomsten til 

opgaven.

01-06-2018 og fremefter

17291 Præhospitalt virke 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan under vejledning anvende udstyr til monitorering af vitalparametre. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan under vejledning af anden sundhedsfagligt personel anvende udstyr til defibrillering. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan kontrollere, fremfinde og klargøre ambulancens udstyr. 01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

 4 Eleven kan udføre udrykningskørsel på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om 

udrykningskørsel. Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der 

er forbundet med udrykningskørsel. Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen. Den praktisk kørsel omfatter kørsel på tør og glat langbane, tør 

behændighedsbane, samt kørsel på glat bakke, udrykningskørsel vanskelige og pludseligt opståede situationer med 

anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik. Eleven kan efterleve principperne om korrekt og 

effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt 

foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum, såvel med som uden eskorte. Eleven opnår indsigt i 

gængse stressfaktorer under udrykningskørsel.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan planlægge og udføre skånsom og sikker køreteknisk transport - herunder i forbindelse med udrykningskørsel og 

defensiv kørsel. Eleven kan udføre transporten i samarbejde med sundhedsfagligt personel i bårerummet under 

hensyntagen til patientens behov og tilstand.

01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven får begyndende rutine i at foretage vurdering af risici i forhold til egen sikkerhed og andres sikkerhed - herunder 

patienter - ved dagligdags hændelser.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan sikkert og selvstændigt udføre rengøring og vedligeholdelse af ambulancens udstyr, herunder anvende 

principper for afbrydelse af smitteveje.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan identificere og vurdere særlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med forflytningsteknik og 

anvendelse af det præhospitale udstyr.

01-06-2018 og fremefter

17292 Præhospitalt virke 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt anvende udstyr til monitorering af vitalparametre, herunder klargøre til pacing. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan indgå i team ved anvendelse af ambulancens udstyr til hjerte-/lunge-redning. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt anvende og klargøre ambulancens udstyr - herunder tilrette og justere arbejdsgange og processer i 

forhold til kliniske observationer.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan sikkert og selvstændigt udføre rengøring og vedligeholdelse af ambulancens udstyr, herunder vurdere det 

nødvendige omfang af den krævede rengøring. Eleven kan vurdere behovet for anvendelse af personlige værnemidler 

samt vurdere risikoen for smitte. Eleven kan vejlede patienter og pårørende i forhold til smitte og smitterisici.

01-06-2018 og fremefter

 5 TEST i hjerte- lungeredning. 01-06-2018 og fremefter

17293 Præhospitalt virke 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til regler og procedurer i forbindelse med transport af palliative/terminale patienter - herunder 

nødvendig dokumentation mv.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til andre kulturers traditioner og ritualer ved livets afslutning. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til reglerne for kørsel med lig - herunder ligsynsloven. Eleven kan anvende gældende regler og 

procedurer for undladelse af genoplivning.

01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17295 Præhospitalt virke 5

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan klargøre ambulancen til og gennemføre inter-hospital transport såvel som selvstændig som ved ledsagelse af 

andet sundhedsfagligt personale.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan ud fra et ambulancebehandlerperspektiv selvstændigt indgå i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde i det præhospitale beredskab som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen - herunder i forhold til 

dokumentation og udveksling af data.

01-06-2018 og fremefter

17296 Præhospitalt virke 6

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og sikkert varetage funktionen som teamleder ved den akutte medicinske og traumatiske patient. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven selvstændigt og sikkert varetage funktionen som teamleder ved hjertestop i forbindelse med Basic Life Support 

(BLS), jf. gældende guidelines.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og sikkert varetage funktionen som teamleder ved den ikke-akutte medicinske og traumatiske 

patient.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt og sikkert vurdere patienten med baggrund i arbejdsdiagnose og kontinuerlig revurdering. 01-06-2018 og fremefter

17297 Præhospitalt virke 7

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt foretage præhospital patientvurdering ved forskellige ulykkestyper og i forhold til sygdomstyper 

af varierende kompleksitet, samt yde behandling på skadestedet og i hjemmet.

01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17298 Sundheds- og sygdomslære 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får viden om grundlæggende anatomi og fysiologi i forhold til arbejdet som ambulancebehandler. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til sygdomsbegreber, herunder forskellen på at være rask og på at være syg. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til det brede sundhedsbegreb og kan formidle denne viden til patienter inden for det præhospitale 

område.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan vælge og anvende korrekt metode (uden brug af tekniske hjælpemidler) til at undersøge patientens tilstand. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring bevægeapparatet. 01-06-2018 og fremefter

 6  Eleven kan forstå og anvende viden om skader i bevægeapparatet - herunder i forhold til at assistere ved den 

præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

17299 Sundheds- og sygdomslære 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring hjertet og kredsløbet, samt om 

blodets sammensætning.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan forstå og anvende viden om hjerte-, kredsløbssygdomme - herunder i forhold til at assistere ved den 

præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan genkende normal sinusrytme og stødbar rytme/ikke-stødbar rytme. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi om respirationsorganerne. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme i respirationsorganerne, samt allergiske reaktioner - herunder i forhold 

til at assistere ved den præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan genkende og observere forskellige respirationsmønstre. 01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan forstå og anvende viden om infektionssygdomme - herunder i forhold til at assistere ved den præhospitale 

behandling.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven får viden om mikrobiologi og kan relatere dette til infektionssygdomme - herunder i forhold til hygiejne og afbrydelse 

af smitteveje.

01-06-2018 og fremefter

17300 Sundheds- og sygdomslære 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,6 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

 1 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring nervesystemet. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme i nervesystemet - herunder assistere ved den præhospitale behandling. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til traumatologi, herunder kinematik og skadesmekanismer. 01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring fordøjelsessystemet og 

urinvejene.

01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme i fordøjelsessystemet (herunder endokrinologiske sygdomme) og 

urinvejene - herunder assistere ved den præhospitale behandling.

01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan anvende og vurdere viden om hjerte-, kredsløbssygdomme - herunder i forhold til at udføre præhospital 

behandling.

01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme i respirationsorganerne, samt allergiske reaktioner - herunder i forhold 

til at udføre præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan anvende og vurdere viden om mikrobiologi og kan relatere dette til infektionssygdomme - herunder i forhold til 

hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder i forhold til at udføre præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

17301 Sundheds- og sygdomslære 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå og anvende viden om psykiske sygdomme - herunder udføre præhospital håndtering. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring gynækologi og obstetrik. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan forstå og anvende viden om gynækologiske og obstetriske sygdomme - herunder selvstændigt udføre 

præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

 4 Eleven kan forstå og anvende sin viden om fødsel præhospitalt samt komplikationerne herved. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi hos børn. 01-06-2018 og fremefter

 6 Eleven kan forstå og anvende viden om sygdomme hos børn - herunder assistere ved den præhospitale behandling. 01-06-2018 og fremefter

 7 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme i nervesystemet - herunder i forhold til at udføre præhospital 

behandling.

01-06-2018 og fremefter

 8 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme i fordøjelsessystemet (herunder endokrinologiske sygdomme) og 

urinvejene - herunder udføre præhospital behandling.

01-06-2018 og fremefter

17302 Sundheds- og sygdomslære 5

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,3 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme hos børn - herunder udføre præhospital behandling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere og behandle traumepatienten, herunder patienter med forbrændinger, hypotermi-patienter, ætsninger, 

el-skader.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan forstå og anvende faktabaseret viden om basal anatomi og fysiologi omkring den geriatriske patient. 01-06-2018 og fremefter

 4  Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme hos den geriatriske patient - herunder udføre præhospital behandling. 01-06-2018 og fremefter

 5 Eleven kan vurdere og behandle den medicinsk komplekse patient - herunder i forhold til akut og/eller kronisk. 01-06-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17303 Sundheds- og sygdomslære 6

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,8 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 TEST i medicinske kompetencer 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt vurdere og behandle normalt forekommende patientgrupper inden for det præhospitale område, og 

kan fungere som ambulancebehandler, jf. gældende bestemmelser.

01-06-2018 og fremefter

 3 TEST som afslutning af faget. 01-06-2018 og fremefter

17304 Samfundslære 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,3 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til det præhospitale område; ansvars-, og kompetencefordeling, opgavefordeling, sektorfordeling med 

udgangspunkt i egen placering i feltet.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til relevant gældende lovgivning inden for det præhospitale område, herunder relevante kapitler i 

Sundhedsloven (fx vedrørende tavshedspligt, patientrettigheder, patientsikkerhed, journalføring, ligsyn mv.), 

autorisationsloven, persondataloven.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til normalt anvendte kvalitetsstyringssystemer inden for branchen (fx UTH). 01-06-2018 og fremefter

17305 Samfundslære 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,3 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan vurdere samfundsstrukturernes og de sociale strukturers betydning for indretningen og funktionen af det 

præhospitale område - herunder etiske overvejelser i forhold til mødet med patienten/borgeren/pårørende og øvrige 

faggrupper.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan identificere og vurdere etiske dilemmaer i forhold til samarbejdet med øvrige sektorer i det præhospitale område, 

fx i forbindelse med overdragelse af patienter.

01-06-2018 og fremefter
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17306 Samfundslære 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan vurdere og løse komplekse problemstillinger ud fra viden om relevant gældende lovgivning inden for det 

præhospitale område, herunder relevante kapitler i Sundhedsloven (fx vedrørende tavshedspligt, patientrettigheder, 

patientsikkerhed, journalføring, ligsyn mv., autorisationsloven, persondataloven.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over menneskers 

handlinger inden for det præhospitale område - herunder betydningen af kulturelle forskelle.

01-06-2018 og fremefter

17307 Samfundslære 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt dokumentere patientforløb og udfylde dokumenter i forbindelse med utilsigtede hændelser, 

anvende metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling - og kan endvidere reflektere 

over deres anvendelse.

01-06-2018 og fremefter

17308 Beredskabet 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til beredskabslovgivningen og beredskabsplaner - herunder ansvars-, og kompetencefordeling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sikker radiokommunikation (SINE) efter gældende retningslinjer og med anvendelse af korrekt 

fagsprog (herunder det fonetiske alfabet).

01-06-2018 og fremefter
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17309 Beredskabet 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 17%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til skadestedets opbygning, herunder aktørernes ansvars-, og kompetencefordeling. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt indgå i samarbejdet med de øvrige aktører på skadestedet (såvel store som små hændelser og 

komplekse/ikke-komplekse situationer).

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven kan med baggrund i en sundhedsfaglig vurdering af patientens tilstand vejlede øvrige aktører på skadestedet i 

forhold til prioriteringen af opgaverne - herunder vejledning i forhold til at anvende den mest effektive og skånsomme 

frigørelsesmetode.

01-06-2018 og fremefter

17310 Beredskabet 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt virke som ambulanceleder, jf. gældende retningslinjer for indsatsledelse (REFIL). 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til begrebet taktisk medicin og retningslinjer for anbefalede/krævede uddannelser for præhospitalt 

personel.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til sporbevaring på gerningssteder og kan i den forbindelse samarbejde med Politiet. 01-06-2018 og fremefter

17311 Teori og metode 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven introduceres til studieteknik og kan anvende kildekritisk informationssøgning i forbindelse med formidling og 

rapportskrivning.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven introduceres til formidlings- og præsentationsteknik. 01-01-2019 og fremefter



Udskrevet den 15-02-2019

Side 59 af 62Uddannelsesordning for 1570 Ambulancebehandler (version 10)

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

17314 Teori og metode 2

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til videnskabsteoretiske retninger og metoder, herunder naturfaglig tilgang, humanistisk tilgang) samt 

evidensbegrebet.

01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til indsamling og bearbejdning af data i forbindelse med undersøgelse af relevante faglige 

problemstillinger - herunder valg af hensigtsmæssige metoder.

01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven introduceres til projektopgaven som skal omhandle en faglig relevant problemstilling. 01-06-2018 og fremefter

17315 Teori og metode 3

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Projektopgave 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt anvende begreberne innovation og kvalitet i forbindelse med løsning af en projektopgave. 01-06-2018 og fremefter

17316 Teori og metode 4

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Introduktion til projektopgave. 01-06-2018 og fremefter

17317 Teori og metode 5

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende præsentationsteknik samt almindelige præsentationsmidler og præsentationsteknikker. 01-06-2018 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt formidle og præsentere resultater af relevante faglige undersøgelser/problemstillinger. 01-06-2018 og fremefter

 3 Eleven fremlægger egen projektopgave. 01-06-2018 og fremefter

17335 Faglig specialisering ambulancebehandler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af speciale ambulancebehandler.

01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en ambulancebehandler faglig kontekst.

01-01-2019 og fremefter

17338 Den bariatriske patient

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 10%

0,9 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan yde behandling og omsorg for den svært overvægtige borger på baggrund af viden om bariatri og specifikke 

anatomiske og fysiologiske problemstillinger hos den svært overvægtige borger; herunder særligt fokus på respiration og 

kredsløb.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan anvende og vurdere viden om sygdomme hos den beriatriske patient - herunder udføre præhospital behandling. 01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan vurdere og behandle den bariatriske traumepatient præhospitalt. 01-01-2019 og fremefter

 4 Eleven kan mobilisere og forflytte den svært overvægtige borger og kender til specifikke hjælpemidler målrettet svært 

overvægtige borger.

01-01-2019 og fremefter

 5 Eleven kan kommunikere med den svært overvægtige borger med fokus på etik, værdighed og egen forforståelse. 01-01-2019 og fremefter

17339 Frigørelsesteknik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 10%

0,9 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i gældende regelsæt under indsats foretage dimensionering og deltage i frigørelse af 

fastklemte i forskellige samfærdselsmidler.

01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven opnår indsigt i, hvordan man under arbejdets udførelse overordnet set tager hensyn til patientens tarv og på kortest 

mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og 

i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj samt vurdere behovet for at yde 

førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning), for at sikre liv og førlighed.

01-01-2019 og fremefter

 3 Eleven kan løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere evt. 

ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats.

01-01-2019 og fremefter

 4 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af 

fastklemte eller indespærrede.

01-01-2019 og fremefter

17340 Projektopgave

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 10%

0,9 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende kildekritisk informationssøgning i forbindelse med opgaveskrivning. 01-01-2019 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og sikkert vælge en eller flere metoder til dataindsamling i forbindelse med undersøgelse af faglig 

problemstilling.

01-01-2019 og fremefter

 3 Det specifikke emne for projektopgaven tildeles (eller trækkes?) på skolen på den forudgående skoleperiode og omfatter 

ambulancerelevante emner.

01-01-2019 og fremefter

 4 I praktikperioden observerer og undersøger eleven forhold af ambulancefaglig relevans og indsamler derved empiri relateret 

til projektopgaven. Projektopgaven skrives på skolen i løbet af den uge, hvor faget afvikles. Under forløbet er der mulighed 

for at få vejledning til såvel det opgavetekniske som det faglige indhold.

01-01-2019 og fremefter

17341 Faglig fordybelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Valgfri, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 50%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende og kombinere kompetencer som ambulancebehandler opnået i 

uddannelsens skolefag og praktikmål.

01-01-2019 og fremefter

17341 Faglig fordybelse

Ekspert

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Valgfri, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre, overveje, diskuterer og kombinere kompetencer som 

ambulancebehandler, opnået i uddannelsens skolefag og praktikmål.

01-01-2019 og fremefter



Udskrevet den 15-02-2019

Side 62 af 62Uddannelsesordning for 1570 Ambulancebehandler (version 10)

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (01-01-2019)

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre, vurdere arbejdsprocesser og metoder og efter velbegrundede faglige 

behov, ændre til nye mere hensigtsmæssige arbejdsprocesser.

01-01-2019 og fremefter


