
De mediciske patienter  udgør et bredt udsnit af 
befolkningen, især med en stor gruppe 
blandt de ældre medborgere.

Håndteringen af geriatriske patienter kræver 
særlige hensyn samt øget fokus på kommunikation
i såvel kontakten med patienten som med teamet, 
der arbejder med og omkring patienten.

Da denne patientgruppe er meget omfangsrig, og 
ofte får et bredt spektre af medicin, er der behov
for en stor viden omkring anatomi og patofysio-
logi samt kliniske kompetencer.

Kurset vil være baseret på ” blended learning” og 
vil dermed veksle mellem undervisningsmetoder,
teori og praktiske øvelser.

På dette 5 dages  kursus vil vi gå i dybden med 
blandt andet følgende emner:

• Cellelære & farmakologi
• Systematisk tilgang til den medicinske 

patient
• Closed loop – sikker medicinadministration
• Cardio/vaskulære sygdomme
• Hjerteaktive farmaka
• EKG tolkning
• Hjertestopsbehandling efter nyeste ERC 

guidelines
• Kommunikation ( ISBAR & SALSA)
• Girafsprog vs. Ulvesprog
• Den geriatriske patient
• Smertelære & smerte perception

• Delirium og demens
• Toksikologi
• Luftvejs lidelser
• Den bevidstløse patient
• Full scale simulations træning

Ophold, forplejning og fritid
Vi benytter  hotel centralt beliggende i Silke-
borg kun 10 min. gang fra skolen. Der ydes 
desuden fuld forplejning under hele kurset.
I fritiden vil der være rig mulighed for at opleve 
Silkeborgs smukke natur på cykel-, løbe- eller 
vandreture, en sejltur på Silkeborgsøerne eller 
måske besøge et af Silkeborgs mange spæn-
dende kulturtilbud.

Vi glæder os til at møde dig på kurset!

Tilmelding: 
 
www.efteruddannelse.dk
 
Kviknummer og startdato finder du på

www.dapuc.dk

Pladserne fordeles efter først-til-mølle prin-
cippet jft. AMU lovgivningen.  
AMU kode: 48101”Medicinadministraion”

De medicinske patienter udgør en meget stor andel af de 
patienter som AMBULANCETJENESTEN kommer ud til. 
Disse patienter er ofte komplekse med komorbide lidelser. 
SYSTEMATISK tilgang og vurdering samt målrettet behand-
ling er derfor påkrævet allerede PRÆHOSPITALT.  
Dette kursus er fokuseret mod såvel kliniske kompetencer 
som teoretisk viden. 

Den Akutte  
medicinske patient

Målgruppe: Ambulancebehandlere og 
lignende fagrupper med funktion i det 
akutte patientforløb.

Deltagerantal:  min 16
 
Undervisere: Paramediciner, ambulan-
cebehandler og sygeplejersker

Varighed: 5 dage, fra mandag til fredag.
 
Tid: Kurset holdes i 2019 i uge 4
(21. - 25. januar), uge 15 (8. - 12. april 
samt i uge 46 (11. - 15. november) i 
tidsrummet kl. 8.00 - 15.24 alle dage.

Info og pris: Kurset er tilrettelagt under 
lov om AMU-uddannelser, og det er 
muligt at søge VEU-godtgørelse. 
Deltagerbetalingen er 700 kr. pr 
deltager. Beløbet dækker  fleksibel 
afholdelse og tilrettelæggelse. Dertil 
kommer 148 kr. pr. dag pr. deltager til 
forplejning. 
 
Har du mere end 60 km mellem din 
bopæl og uddannelsesstedet kan du få  
tilskud til hotel under kurset.
Såfremt du har kortere vej og ønsker 
hotel under kurset, skal du kontakte 
skolen.
 DAPUC udbyder AMU-kurset i samar-
bejde med SOSU Østjylland.

Kontakt: Har du spørgsmål kan du  
kontakte dapuc på  tlf. nr.: 8720 6117 
eller mail  info@dapuc.dk

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

dansk præhospital uddannelsescenter

dapuc


