
På kurset vil du lære meget mere om tilgang 
til traumepatienten og patofysiologien bag.

Undervisningen er tilrettelagt, så du som 
kursist skal deltage aktivt og vil blive 
udfordret på såvel viden som færdigheder.

På kurset arbejder vi med:
•    tilgang til traumepatienten
•    de nye nationale guidelines
•    interventionsmuligheder
•    thorax og abdominale traumer
•    hoved og spinal traumer
•    smertebehandling og væsketerapi
•    terror og triage

Mere om undervisningen
Dit underviserteam vil bestå af erfarne 
paramedicinere som har en bred erfaring fra 
praksis.

Undervisningen er tilrettelagt, så du som 
kursist skal deltage aktivt og vil blive 

udfordret på såvel viden som færdigheder. 
Derfor anbefaler Dapuc, at du under kurset 
har praktisk tøj på, der kan tåle at blive 
beskidt.

Praktisk information
Der ydes fuld forplejning under hele kurset.
Kurset afholdes ved DAPUC, Høgevej 4, 
8600 Silkeborg.

Vi glæder os til at møde dig på kurset!

Håndtering af traumepatienten kræver viden, færdigheder og bevidst-
hed om fysiologi og patofysiologi.

På dette kursus træner du systematisk tilgang til M-ABCDE-algoritmen 
og styrker din evne til at iværksætte de nødvendige interventioner. 

Du bliver også udfordret i udførelse af triage ved større MCI-hændelser.

Målgruppe: 
Alle personalegrupper med 
præhospitale funktioner 

Deltagerantal: Maks 16
 
Undervisere: 
Dit underviserteam består af erfarne 
paramedicinere, som har bred 
erfaring fra praksis.

Dato og tidspunkt
Kurset forløber over 3 dage. 
Datoer i 2020: se dapuc.dk.

Info og pris: 
Priser i 2020: Se dapuc.dk.
Alle kursister modtager fuld 
forplejning på alle kursets dage.
Vi har mulighed for at hjælpe med 
hotelophold til fordelagtige priser.

Kontakt: 
Har du spørgsmål er du altid 
velkommen til at kontakte
dapuc på8720 6117 eller  
info@dapuc.dk

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

dansk præhospital uddannelsescenter

dapuc

Traumatologi 

Tilmelding: 
 
Tilmelding på dapuc.dk. 
Du er også velkommen til at kontakte
dapuc for tilmelding:
87 20 61 17 eller info@dapuc.dk.

Du har mulighed for at søge
kompetencefondene (3F og FOA) om 
bevilling af kurset.
 
Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet, og 
tilmeldingen er bindende jf. AMU lovgivningen.  
 


