
Børn der er blevet akut syge eller har oplevet vold 
eller omsorgssvigt, kan være særdeles svære at 
vurdere og behandle – ikke mindst i det præho-
spitale miljø. Det kræver omfattende viden og 
opmærksomhed at træffe de rigtige valg, så både 
børn og pårørende hjælpes bedst muligt. 

DAPUC har sammensat dette kursusforløb 
målrettet ambulancebehandlere og paramedi-
cinere, der ønsker større sikkerhed i korrekt 
håndtering af det kritisk påvirkede barn.

På kurset vil du fx lære om:
• ABCDE-algoritmen for både det sygdoms-

påvirkede og det traumatisk skadede barn
• Teori om ’Det normale vs. Det unormale’
• Vurdering og tolkning af såvel kliniske tegn og 

optagede vitalparametre
• Sygdomslære om bl.a. pseudocroup, meningi-

tis, RS-virus, astma, kramper og diabetes, samt  
præhospital behandling af disse tilstande. 

• Kommunikation med forældre til det kritisk 
påvirkede barn

• Det voldsramte eller omsorgssvigtede barn
• Indberetning – hvad er dine muligheder og 

hvad er din pligt?
• Samarbejde og kommunikation med andre 

faggrupper

Praksisnær undervisning
Du og dine kollegers erfaringer indgår som en 
naturlig del af undervisningen, der holdes så tæt 
på din hverdag som muligt. Praktiske øvelser, 
cases, rollespil og erfaringsudveksling understøtter 
løbende den teori, der kobles på. 

Dit underviserteam til dette kursus består af 
pædiater (eller anden speciallæge), en paramedici-
ner samt en socialrådgiver.
DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede 
i løbet af kurset opnår stor fortrolighed med 
konkret håndtering af det akut syge eller 
traumatisk skadede barn.

Praktisk information
Der ydes fuld forplejning under hele kurset.
Kurset afholdes ved DAPUC, Høgevej 4, 8600 
Silkeborg.
Der udsendes materiale 14 dage før kursusstart, 
som bør gennemlæses inden kurset påbegyndes.
Der er gratis wifi på skolen

Vi glæder os til at møde dig på kurset!

Tilmelding: 
 
Kontakt dapuc for tilmelding på tlf. nr.: 
8720 6117 eller mail info@dapuc.dk

Du har mulighed for at søge kompe-
tencefondene (3F og FOA) om bevil-
ling af kurset.

Pladserne fordeles efter først-til-mølle 
princippet. 

Mødet med 
det akut syge barn

Målgruppe: Primært ambulance-
behandlere og paramedicinere, som 
ønsker at tilegne sig bedre praksisnære 
færdigheder i kontakten med det akut 
syge eller traumatisk skadede barn.

Deltagerantal: min. 24
 
Undervisere: Undervisnigen varetages 
af pædiater (eller anden speciallæge), 
paramediciner samt socialrådgiver

Varighed:  Kurset forløbet over 3 dage. 
Afvikles  i 2019 i uge 5 (28. - 30. ja-
nuar)  og i uge 51 (16. - 18. december) i 
tidsrummet  fra 08.00-15.15 

Info og pris: Alle kursister modtager 
fuld forplejning på alle kursets dage.
Desuden modtager hver kursist lærebogen 
’Akut pædiatri’ som en del af undervis-
ningsmaterialet.  
Der er IKKE hotelophold inkluderet i 
prisen!!
Samlet deltagerbetaling pr. person kr. 
5.995 ,- ekskl. moms.

Kontakt: Har du spørgsmål er du 
altid velkommen til at kontakte
dapuc på tlf. 8720 6117 eller mail  
info@dapuc.dk
 

Høgevej 4
8600 Silkeborg
Tlf.: 8720 6117
info@dapuc.dk
www.dapuc.dk

dansk præhospital uddannelsescenter

dapuc

Det AKUT SYGE eller traumatisk skadede barn giver særlige 
udfordringer i såvel det PRÆHOSPITALE som det intra- 
hospitale miljø. Dette tre-dages forløb hjælper dig til hurtig 
og KORREKT tolkning og vurdering, og giver dig vigtig 
viden om bl.a. kommunikation og INDBERETNINGS-
PLIGT.  


