
Faglært 
ambulancebehandler

Hvad kan den faglærte ambulancebehandler ?

Som ambulancebehandler rykker du ud til 
tilskadekomne eller syge mennesker. 

På uddannelsen lærer du at vurdere en 
patients tilstand, yde førstehjælp og give 
behandling på ulykkestedet eller i 
ambulancen på vej til hospitalet. 

Du lærer også at føre ambulancen sikkert 
og hurtigt gennem trafikken både med og 
uden udrykning. 

Du får viden om anatomi, fysiologi og 
sygdomme og lærer at bruge ambulancens 
udstyr og andre instrumenter til redning 
eller behandling. 

Derudover lærer du at møde patienter og 
pårørende på en respektfuld måde. 

Du bliver god til at tænke hurtigt og holde 
hovedet koldt, når der sker ulykker.

Hvor lang er uddannelsen i alt?
Uddannelsen varer 3 år og 7 måneder i alt og består af skoleuddannelse og 
praktisk uddannelse i virksomheden.

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

Hvor lang er skoleuddannelsen?
Grundforløb 1 varer 6 måneder og grundforløb 2 varer ligeledes 6 måneder. 
Hovedforløbet varer 49 uger fordelt på flere skoleperioder. 

Hvor foregår skoleuddannelsen?
Uddannelsen finder sted enten på Rybners i Esbjerg eller på UNord i 
Hillerød.



Eksempler på fag lærlingen skal gennemgå
Samfundslære, psykologi, kommunikation, beredskab, chaufførkort, 
farmakologi, præhospital virke, kørekort B, sundhed og sygdomslære. 

Desuden er der valgfag i eksempelvis frigørelsesteknik, den bariatriske 
patient og faglig fordybelse.  

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

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

Hvad koster det?
Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under 
skoleophold. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden 
ca. kr. 2.750 pr. skoleuge i gennemsnit i uddannelsen (sats 2013). 

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

Yderligere oplysninger
Henvendelse til
Rybners i Esbjerg eller UNord i Hillerød

eller til TUR:
TUR – Transporterhvervets Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 
1780 København V – tlf. 35 87 87 00
e-mail: tur@tur.dk – www.tur.dk / www.transportuddannelser.dk




