Civilrettet læringsudbytte for ambulancemandsuddannelse
Læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og de kompetencer, som soldaten har
opnået i uddannelsen.

Viden
1. Har viden om observation af syge og tilskadekomne.
2. Har viden om patofysiologiske forhold i relation til hjerte, kredsløb og lunger.

3.
4.
5.
6.

Har viden om sygdomslære, specielt sygdomme i hoved, bryst- og bughule med vægt
på symptomer og behandlingsbehov.
Har viden om skadestedets organisation, opbygning og skadestedslære.
Har viden om almene sygdomme og deres behandling.
Har viden om håndkøbsmedicin.
Har viden om anvendelse af respirator.

Færdigheder
1. Kan måle temperatur, tælle og vurdere respirationen, observere og vurdere

kapilærrespons, måle og vurdere puls og blodtryk, måle og vurdere iltmætning
(saturation),
2. Kan anvende nasal airway (NPA) og orophyryngeal airway (OPA).
3. Kan gennemføre iltbehandling.
4. Kan anvende resuscitator til genoplivning.
5. Kan anvende Automatisk Ekstern Defibrillator (AED) til genoplivning.
6. Kan anvende båremateriel til korrekt patienthåndtering.
7. Kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik.
8. Kan anvende ambulancens øvrige udstyr til behandling af syge- og tilskadekomne.
9. Kan anlægge intravenøs (i.v.) og intraossøs (i.o.) adgang.
10. Kan Inline-stabilisere med stiv halskrave og fastgøre patient på spineboard,
vacuummadras eller scoopbåre og gøre klar til transport.
11. Kan anvende overvågningsudstyr, og udtage relevante målinger.

Kompetencer
1. Kan på baggrund af observationer og målinger identificere og aflaste

trykpneumothorax.
2. Kan udføre korrekte standardobservationer og på baggrund af disse udføre korrekt
behandling, og notere disse i forbindelse med den sundhedsfaglige dokumentation.
3. Kan deltage i frigørelse af patienter på baggrund af sanitetsfaglige viden.

4. Give førstehjælp til patienter med systemisk varme- eller kuldepåvirkning og

dehydrering.
5. Klargøre, opsætte og vedligeholde intravenøs (i.v.) og intraossøs (i.o.) infusion

(isotonisk saltvand og ringerlactat), samt klargøre til injektion af medicin.
6. På baggrund af telemedicinske procedurer, kunne gennemføre en undersøgelse og
behandling af en patient efter en læges anvisning.
7. Kan på baggrund af indlærte færdigheder og viden udføre en korrekt
undersøgelsesmetodik og behandling jf. <C>-A-B-C-D-E principperne.
8. Kan under stressede forhold gennemføre en korrekt behandling i ambulancen..
Varighed for ambulancemandsuddannelsen er 99,5 timer, med efterfølgende praktisk
erfaring inden for området på diverse øvelser og i missionsområdet. Forud for
uddannelsen som ambulancemand i forsvaret, har kursisten gennemført 30 timers
obligatorisk førstehjælp, herunder færdselsrelateret førstehjælp, basal genoplivning
(hjerte-lunge-redning). Kursisten har ligeledes forud for uddannelsen gennemført
forsvarets sygehjælperuddannelse af 76,5 timers varighed.
Vejledende indplacering i den nationale kvalifikationsramme: Niveau 4.

Civilrettet læringsudbytte for Ledelse og Føringsvirke

Læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og de kompetencer, som sergenten har
opnået i uddannelsen.

Viden
1. Har viden om forskellige ledelsesteorier og ledelsesstile.
2. Har viden om generelle psykologiske påvirkninger, og hvordan de påvirker individet.
3. Har viden om sammenhængen mellem teamets forventninger i forhold til lederens virke og
teamets succes.
4. Har viden om, at kommunikation og styring i teams er en forudsætning for et effektivt
samarbejde.
5. Har viden om, at teams som sociale systemer samt teams psykologi danner vilkår for
ledelse.
6. Har viden om betydningen af kulturelle og etniske forskelle i samfundet i forbindelse med
ledelse.
Færdigheder
1. Kan anvende forskellige ledelsesstile og kommunikationsformer i ledelsen af teams.
2. Kan løse ledelses- og konfliktproblemer på det operationelle niveau under anvendelse af
konfliktløsningsmodeller.

3. Kan anvende systematisk analysemodel i forbindelse med løsning af pålagte opgaver.
4. Kan inddrage teamets medlemmer i beslutningsprocessen for at skabe accept af opgavens
løsning.
5. Kan anvende kulturforståelse (etnicitet, religion, køn) konstruktivt i opgaveløsningen.
Kompetencer
1. Kan lede personel på operationelt niveau herunder yde støtte, vejledning og rådgivning,
også når teamet og teammedlemmer er stresspåvirket (både personlig og arbejdsrelateret
stress)
2. Kan, i forbindelse med udførelse af ledelsesopgaver, anvende og udnytte de ressourcer,
der er til rådighed, med henblik på at opnå det bedst mulige resultat.
3. Kan, med sig selv som det gode eksempel, motivere medarbejdere og teams på
operationelt niveau.
4. Kan vurdere, evaluere og udvikle egen ledelse.
5. Kan reflektere over og opnå selvindsigt i eget handleberedskab under stress samt i egen
kapacitet til håndtering af mangeartede ressourcer i komplekse situationer.
6. Kan lede medarbejdere under hensyntagen til eventuelle forskelle i kulturforståelse og
etnisk baggrund.
Forudsætning for denne uddannelse er tilfredsstillende gennemførelse af GSU. Civilrettede
kompetencer fra GSU er indeholdt i dette kompetencekort for GF/MEKINF.

Varighed af Ledelsesuddannelsen: 16 timer og efterfølgende praktisk erfaring indenfor området.
Varighed af føringsuddannelsen: (GSU: 145 timer/14 øvelsesdøgn) (HKS 01: 231 timer/ 16
øvelsesdøgn) 376 timer og 30 øvelsesdøgn og efterfølgende praktisk erfaring indenfor området.

Vejledende indplacering i den nationale kvalifikationsramme: Niveau 5

