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HVEM ER DAPUC?

DAPUC har i over 20 år været med til at afholde og udvikle ambulance uddannelserne i Danmark samt på  
Færøerne og Grønland. Vi har bl.a. været med til at uddanne de første ambulancebehandlere og Danmarks  
første Paramedicinere.  
 
DAPUC er en del af efter- og videreuddannelsesafdelingen på SOSU Østjylland og er hermed en del af en stor 
organisation.

Vi tilbyder en bred vifte af efteruddannelser for personale, der arbejder præhospitalt, samt andre faggrupper, 
der har behov for uddannelse inden for akuthjælp.

Vores vision er at tilbyde undervisning, som er spændende og udfordrende, og hvor fokus er rettet mod et højt 
fagligt niveau, baseret på en praksisnær tilgangsvinkel.

Vi benytter moderne undervisningsfaciliteter og simulationsudstyr, ligesom vores dedikerede undervisere, med 
solid præhospital erfaring og uddannelse, sørger for, at teori og praksis følges ad.

I DAPUC arbejder vi med en ekspertkultur. Vi har fokus på den faglige ekspertise, der er nødvendig for at rykke 
vores deltagere længst muligt under deres uddannelse.

Udviklingskonsulent & paramediciner
Ricki Toft Christiansen
TLF.: +45 3020 9798
RTK@dapuc.dk

Udviklingskonsulent & paramediciner
Jimmy Skov Andersen
TLF.: +45 2116 1732
JIS@dapuc.dk
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EVRT
Emergency Virtual Realty Training

Unik mulighed for at træne dine færdigheder på et større skadested med Danmarks første VR-kursus på det 
præhospitale område. Simulatoren er mobil, så kurset kan også afvikles på jeres arbejdsplads.

I dag er risikoen for terrorhandlinger stigende og hændelser, hvor antallet af tilskadekomne langt overstiger 
mængden af ressourcer.
EVRT er et unikt VR-kursus, der giver dig mulighed for at træne dine færdigheder som ambulanceleder, indsatsle-
der SUND, indsatsleder Politi eller indsatsleder brand.
 
Med VR simulationstræning får du direkte sparring og feedback på dine handlinger og de beslutninger, du træf-
fer under pres ved større, særlige hændelser. Øvelsen bliver optaget og scenariet gennemgås efterfølgende med 
en af vores instruktører. Efter endt deltagelse evaluerer alle deltagere kurset.
Evalueringerne viser, at kurset i høj grad styrker deltagernes færdigheder og viden ift. triage, radiokommunikati-
on og bevidsthed om stressniveau.

På kurset arbejder vi med:

• Ledelse på skadestedet
• Brug af SINE skadestedsradio
• Kommunikation med AMK og andre samarbejdspartnere
• Sikkerhed under indsats
• Arbejde i stressede situationer med mange tilskadekomne
• Beslutningsduelighed
• Mental parathed
• M.A.R.C.H tilgang til patienten ved mange tilskadekomne

En session i EVRT-simulatoren er en unik oplevelse, hvor du 
bliver uddannet og trænet i mental parathed, beslutningsdue-
lighed, triagering og radiokommunikation. 

Simulatoren er mobil, så det er vi også! Både med datoer og af-
holdelsessted. Vi kommer gerne ud til jer og afvikler kurset (kræver 
minimum 2 deltagere). 

Kontakt Ricki for at høre mere og aftale tidspunkter: 

Ricki Toft Kristiansen: rtk@dapuc.dk, 30 20 97 98.



På kurset arbejder vi med:

• Ledelse på skadestedet
• Brug af SINE skadestedsradio
• Kommunikation med AMK og andre samarbejdspartnere
• Sikkerhed under indsats
• Arbejde i stressede situationer med mange tilskadekomne
• Beslutningsduelighed
• Mental parathed
• M.A.R.C.H tilgang til patienten ved mange tilskadekomne

En session i EVRT-simulatoren er en unik oplevelse, hvor du 
bliver uddannet og trænet i mental parathed, beslutningsdue-
lighed, triagering og radiokommunikation. 

Simulatoren er mobil, så det er vi også! Både med datoer og af-
holdelsessted. Vi kommer gerne ud til jer og afvikler kurset (kræver 
minimum 2 deltagere). 

Kontakt Ricki for at høre mere og aftale tidspunkter: 

Ricki Toft Kristiansen: rtk@dapuc.dk, 30 20 97 98.

Deltagerantal: 
Maks 1

Underviser:
Paramediciner

Varighed: 2 timer.

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk el. evrt.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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TRAUMATOLOGI

Håndtering af traumepatienten kræver viden, færdigheder og bevidsthed om fysiologi og patofysiologi.

På denne uddannelse træner du systematisk tilgang til M-ABCDE-algoritmen og styrker din evne til at iværksæt-
te de nødvendige interventioner. Lær eller få repeteret viden om hoved, thorax og abdominale traumer.
Ved både teoretiske sessioner og praktisk færdighedstræning, får du styrket din viden og dine færdigheder inden 
for traumatologi.
På kurset vil du lære meget mere om tilgang til traumepatienten og patofysiologien bag, og du vil blive trænet i 
færdigheder med udstyr og rigtige organer fra dyr.

Du får på uddannelsen en førstemandsberetning fra skadestedsleder ved Storebæltsulykken og hører hans 
fortælling og oplevelser ved ulykken. Han vil tage dig gennem hans dag ved ulykken og inddrage den tilegnede 
teori om triagering og mental parathed.

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



Håndtering af traumepatienten kræver viden, færdigheder og bevidsthed om fysiologi og patofysiologi.

På denne uddannelse træner du systematisk tilgang til M-ABCDE-algoritmen og styrker din evne til at iværksæt-
te de nødvendige interventioner. Lær eller få repeteret viden om hoved, thorax og abdominale traumer.
Ved både teoretiske sessioner og praktisk færdighedstræning, får du styrket din viden og dine færdigheder inden 
for traumatologi.
På kurset vil du lære meget mere om tilgang til traumepatienten og patofysiologien bag, og du vil blive trænet i 
færdigheder med udstyr og rigtige organer fra dyr.

Du får på uddannelsen en førstemandsberetning fra skadestedsleder ved Storebæltsulykken og hører hans 
fortælling og oplevelser ved ulykken. Han vil tage dig gennem hans dag ved ulykken og inddrage den tilegnede 
teori om triagering og mental parathed.

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

På kurset arbejder vi med:

• Tilgang til traumepatienten
• De nye nationale guidelines
• Interventionsmuligheder
• (IO, nåleaflastning mm)
• Thorax og abdominale traumer
• Hoved- og spinaltraume
• Blødningskontrol
• Smertebehandling og væsketerapi
• Terror og triage
• Mental parathed
• Retsmedicinsk arbejde

Underviserne på denne uddannelse har alle bred uddannelse og 
erfaring inden for den præhospitale verden. 

Underviserne på DAPUC´s uddannelser har altid specifik viden og 
erfaring inden for de overordnede emner. 

På traumatologi uddannelsen gælder det både erfaring inden for 
den taktiske medicinske verden samt arbejde for forsvaret under 
udsendelser.

Deltagerantal: 
Maks 15

Underviser:
Paramedicinere
Retsmediciner
Portør

Varighed: 4 timer

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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BLØDNINGSKONTROL

Næsten 90% af alle dødsfald ved terror eller i krigszoner sker, inden den tilskadekomne når til hospitalet. 
Ofte er der tale om blødninger, som kunne være standset med simple håndgreb.

På denne 1-dags uddannelse lærer du hurtigt og effektivt at behandle større blødninger i et stresset miljø, og du 
bliver klogere på fysiologien ved blødnings- og kredsløbschok.

Uddannelsen er for førstehjælpsinstruktører, nødbehandlere, samaritter med flere. 

Du udbygger din viden om blødningskontrol, og du får værktøjer til systematisk at triagere de tilskadekomne 
uden at overse skader ved større hændelser, hvor det handler om at redde livet på så mange tilskadekomne som 
muligt.
 
Vi gør brug af MARCH-algoritmen som bruges i “Tactical Combat Casualty Care”. Det er et simpelt værktøj der 
sikrer, at du husker alle elementer i den livreddende behandling. 

På uddannelsen får du styrket din egen baggrundsviden, så du kan forbedre din egen førstehjælpsundervisning 
eller dine kompetencer i blødningskontrol.



Næsten 90% af alle dødsfald ved terror eller i krigszoner sker, inden den tilskadekomne når til hospitalet. 
Ofte er der tale om blødninger, som kunne være standset med simple håndgreb.

På denne 1-dags uddannelse lærer du hurtigt og effektivt at behandle større blødninger i et stresset miljø, og du 
bliver klogere på fysiologien ved blødnings- og kredsløbschok.

Uddannelsen er for førstehjælpsinstruktører, nødbehandlere, samaritter med flere. 

Du udbygger din viden om blødningskontrol, og du får værktøjer til systematisk at triagere de tilskadekomne 
uden at overse skader ved større hændelser, hvor det handler om at redde livet på så mange tilskadekomne som 
muligt.
 
Vi gør brug af MARCH-algoritmen som bruges i “Tactical Combat Casualty Care”. Det er et simpelt værktøj der 
sikrer, at du husker alle elementer i den livreddende behandling. 

På uddannelsen får du styrket din egen baggrundsviden, så du kan forbedre din egen førstehjælpsundervisning 
eller dine kompetencer i blødningskontrol.

På kurset arbejder vi med:

• Kredsløbets anatomi
• Cellens fysiologi
• Mental parathed
• Triagering
• MARCH-algoritmen
• Blødningskontrol- og standsning
• Tourniquet
• Pack-to-bone

Du undervises af en paramediciner med mange års erfaring i am-
bulancetjenesten – både som aktiv og som underviser. 

Ved DAPUC benytter vi os af praksisnær undervisning hvor dine 
erfaringer indgår som en naturlig del af undervisningen. Praktiske 
øvelser, cases og erfaringsudveksling understøtter løbende den 
teori, der kobles på.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere om kurset eller aftale 
et uddannelsesforløb for jeres personalegruppe. 

Deltagerantal: 
Maks 16

Underviser:
Paramediciner

Varighed: 1 dage

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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AVANCERET 
GENOPLIVNING

På denne 2-dags uddannelse træner du effektiv genoplivning af den voksne patient. Kurset giver dig ind-
sigt i dine egne kompetencer i forhold til avanceret genoplivning og styrker din evner til at handle korrekt i 
situationen.

Du får på uddannelsen indsigt i din egen viden og performance i forhold til avanceret genoplivning.

Træningen foregår på vores avancerede dukker, hvor alle interventioner udføres i fuld skala – basal såvel som 
avanceret luftvejshåndtering, I.V, I.O, og medicinindgift. 

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



På denne 2-dags uddannelse træner du effektiv genoplivning af den voksne patient. Kurset giver dig ind-
sigt i dine egne kompetencer i forhold til avanceret genoplivning og styrker din evner til at handle korrekt i 
situationen.

Du får på uddannelsen indsigt i din egen viden og performance i forhold til avanceret genoplivning.

Træningen foregår på vores avancerede dukker, hvor alle interventioner udføres i fuld skala – basal såvel som 
avanceret luftvejshåndtering, I.V, I.O, og medicinindgift. 

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

På kurset arbejder vi med:

• De nyeste guidelines ifølge ERC
• Bedre selvindsigt: Hvordan udfører du
• high-performance CPR
• De reversible årsager til hjertestop
• Precharge-algoritmen
• Farmaka ved avanceret HLR
• Stødbar / ikke-stødbar rytmer
• IV / IO adgang til det vaskulære rum
• Ventilation og avanceret luftvejshåndtering, herunder Larynx-

maske, I-Gel og
• LTS-D tube
• 3-stack shock

Dit underviserteam til dette kursus består af erfarne paramedici-
nere.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere om kurset eller aftale 
et uddannelsesforløb for jeres personalegruppe. 

Deltagerantal: 
Maks 15

Underviser:
Paramediciner

Varighed: 2 dage

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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UDVIDET  
HJERTELUNGEREDNING

Denne 1-dags uddannelse giver dig som førstehjælpsinstruktør, nødbehandler, samarit eller lignende en 
bredere og dybere viden om lungernes, hjertets og kredsløbets funktion. Herunder viden om hvad der sker i 
kroppen, når en person får hjertestop.

Få svar på hvordan det ifølge evidensbaserede studier er mest effektive at yde hjertelungeredning. Du får også 
svar på, hvad der helt præcist sker i kroppen, når man laver en kompression – og hvad der sker, når man slipper 
igen.

Uddannelsen styrker din baggrundsviden, så du kan forbedre din egen førstehjælpsundervisning eller dine kom-
petencer i hjertelungeredning.
 
Global Resuscitation Alliance har en mission om at øge overlevelsen efter pludseligt opstået hjertestop uden for 
sygehuse med 50%. Et ambitiøst mål der afhænger af, at der bliver ydet korrekt og effektiv hjertelungeredning 
af både førstehjælpere og professionelle ambulancereddere. Kvalitets hjertelunge-redning er nu blevet en fast 
implementeret del i de europæiske guidelines for genoplivning. På uddannelsen arbejder du ud fra de nyeste 
europæiske guidelines for genoplivning udgivet i Marts 2021 af ERC.



Denne 1-dags uddannelse giver dig som førstehjælpsinstruktør, nødbehandler, samarit eller lignende en 
bredere og dybere viden om lungernes, hjertets og kredsløbets funktion. Herunder viden om hvad der sker i 
kroppen, når en person får hjertestop.

Få svar på hvordan det ifølge evidensbaserede studier er mest effektive at yde hjertelungeredning. Du får også 
svar på, hvad der helt præcist sker i kroppen, når man laver en kompression – og hvad der sker, når man slipper 
igen.

Uddannelsen styrker din baggrundsviden, så du kan forbedre din egen førstehjælpsundervisning eller dine kom-
petencer i hjertelungeredning.
 
Global Resuscitation Alliance har en mission om at øge overlevelsen efter pludseligt opstået hjertestop uden for 
sygehuse med 50%. Et ambitiøst mål der afhænger af, at der bliver ydet korrekt og effektiv hjertelungeredning 
af både førstehjælpere og professionelle ambulancereddere. Kvalitets hjertelunge-redning er nu blevet en fast 
implementeret del i de europæiske guidelines for genoplivning. På uddannelsen arbejder du ud fra de nyeste 
europæiske guidelines for genoplivning udgivet i Marts 2021 af ERC.

På kurset arbejder vi med:

• Hjertet og kredsløbets opbygning og funktion
• Hjertets elektriske system
• Effektiv hjertemassage (High performance CPR)
• Hjerte-lunge-redning på børn og voksne
• Brug af hjertestarter

Uddannelsen styrker din baggrundsviden, så du kan forbedre din 
egen førstehjælpsundervisning eller dine kompetencer i hjer-
te-lunge-redning.

På uddannelse arbejder vi med teoretiske sessioner, der under-
støttes af praktisk træning. Dine erfaringer indgår som en naturlig 
del af undervisningen.

Du bliver undervist af en paramediciner med mange års erfaring i 
ambulancetjenesten – både som aktiv og som underviser. Herud-
over uddannet i Advanced Life Support ved Europæisk genopliv-
ningsråd.

Deltagerantal: 
Maks 16

Underviser:
Paramediciner
Anæstesi / ALB læge

Varighed: 1 dage

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk

UDVIDET  
HJERTE-LUNGE-REDNING     
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DET AKUT SYGE BARN

Det akut syge eller traumatisk skadede barn giver særlige udfordringer i såvel det præhospitale som det 
intrahospitale miljø. Dette tre dages forløb hjælper dig til hurtig og korrekt tolkning og vurdering af børn og 
giver dig vigtig viden om bl.a. kommunikation og underretningspligt.

DAPUC har sammensat dette kursusforløb målrettet ambulancebehandlere og paramedicinere, der ønsker større 
sikkerhed i korrekt håndtering af det kritisk påvirkede barn.
Din underviser på forløbet er børneanæstesilæge og afdelingslæge på Odense Universitetshospital og kører for 
Lægeambulancen i Kolding. Der vil desuden være oplæg fra Børns Vilkår og fra én, der har oplevet omsorgssvigt 
på egen krop.

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



Det akut syge eller traumatisk skadede barn giver særlige udfordringer i såvel det præhospitale som det 
intrahospitale miljø. Dette tre dages forløb hjælper dig til hurtig og korrekt tolkning og vurdering af børn og 
giver dig vigtig viden om bl.a. kommunikation og underretningspligt.

DAPUC har sammensat dette kursusforløb målrettet ambulancebehandlere og paramedicinere, der ønsker større 
sikkerhed i korrekt håndtering af det kritisk påvirkede barn.
Din underviser på forløbet er børneanæstesilæge og afdelingslæge på Odense Universitetshospital og kører for 
Lægeambulancen i Kolding. Der vil desuden være oplæg fra Børns Vilkår og fra én, der har oplevet omsorgssvigt 
på egen krop.

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

På kurset arbejder vi med:

• ABCDE-algoritmen for både det sygedomspåvirkede og det 
traumatisk skadede barn

• Teori om det raske og det syge barn.
• Vurdering og tolkning af såvel kliniske tegn og optagede 

vitalparametre
• Sygdomslære om bl.a. pseudocroup, meningitis, 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

Dit underviserteam til dette kursus består af pædiater, en para-
mediciner 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.

Deltagerantal: 
Maks 15

Underviser:
Paramediciner
Pædiater
Socialrådgiver

Varighed: 3 dage

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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PRÆHOSPITALE FØDSLER

Fødsler i det præhospitale miljø er en udfordring for alle faggrupper. Akutte obstetriske tilstande kræver 
know-how og indsigt.
På dette tre dages kursus får du en dybere teoretisk viden, masser af praktiske øvelser samt full scale simu-
lationstræning.

Fødsler i ambulance eller midt på køkkengulvet er et scenarie, som de fleste ambulancereddere kun oplever, og 
dermed træner, nogle få gange i løbet af karrieren.
 
Det er derfor vigtigt at have helt styr på teori og håndgreb ved både den normale og den komplicerede fødsel.
Akutte obstetriske tilstande såsom blødning, navlesnorsfremfald eller ve-storm er ligeledes komplekse opgaver, 
som kan være særdeles krævende ude på landevejen.

Vi har fundet en underviser til dig, som er helt unik. Louise er nemlig både jordemoder og paramediciner. Hun 
kender derfor din hverdag.

På kurset arbejder vi med:

• Gynækologiske tilstande og sygdomme
• Anatomi
• Smerter og blødning relateret til den gravide
• Den normale fødsel
• Håndtering af nyfødte
• Den komplicerede fødsel
• Gravide og traumer
• Præeklampsi
• Genoplivning og hjertestopbehandling af den gravide

Dit underviserteam til dette kursus består af en jordemor, der 
ligeledes er uddannet paramediciner, samt en paramediciner.

DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede i løbet af kurset 
opnår stor fortrolighed med konkret håndtering af den normale 
og komplicerede fødsel.



På kurset arbejder vi med:

• Gynækologiske tilstande og sygdomme
• Anatomi
• Smerter og blødning relateret til den gravide
• Den normale fødsel
• Håndtering af nyfødte
• Den komplicerede fødsel
• Gravide og traumer
• Præeklampsi
• Genoplivning og hjertestopbehandling af den gravide

Dit underviserteam til dette kursus består af en jordemor, der 
ligeledes er uddannet paramediciner, samt en paramediciner.

DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede i løbet af kurset 
opnår stor fortrolighed med konkret håndtering af den normale 
og komplicerede fødsel.

Deltagerantal: 
Maks 15

Underviser:
Paramediciner
Jordemoder

Varighed: 3 dage

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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SYGETRANSPORT
Og det nære patientforløb

På denne 5-dages uddannelse lærer du at håndtere den svære samtale i bårerummet med patienten og de 
pårørende. Du får viden om, hvordan konflikter typisk opstår og konkrete redskaber til at løse dem over for 
patienter, pårørende og kolleger.

Du lærer på uddannelsen den vigtigste anatomi og fysiologi, der danner grundlaget for vigtig viden om de mest 
almindelige sygdomme, du møder i sygetransporttjenesten.

Herudover lærer du de elementære principper og redskaber i forflytning samt brug af lift, så du kan passe på 
både dig selv og dine patienter.

Samtalen i bårerummet kan være svær, og på uddannelsen vil en stresscoach giver dig værktøjer og indblik i den 
psykiske del af jobbet i ST-bilerne.

Du får redskaber til at løse konflikter med patienter og pårørende af en konfliktmægler, der bl.a. arbejder for 
Rigshospitalet. Han giver dig redskaber til bedre at håndtere dig selv, når der er konflikter under optrapning.



På denne 5-dages uddannelse lærer du at håndtere den svære samtale i bårerummet med patienten og de 
pårørende. Du får viden om, hvordan konflikter typisk opstår og konkrete redskaber til at løse dem over for 
patienter, pårørende og kolleger.

Du lærer på uddannelsen den vigtigste anatomi og fysiologi, der danner grundlaget for vigtig viden om de mest 
almindelige sygdomme, du møder i sygetransporttjenesten.

Herudover lærer du de elementære principper og redskaber i forflytning samt brug af lift, så du kan passe på 
både dig selv og dine patienter.

Samtalen i bårerummet kan være svær, og på uddannelsen vil en stresscoach giver dig værktøjer og indblik i den 
psykiske del af jobbet i ST-bilerne.

Du får redskaber til at løse konflikter med patienter og pårørende af en konfliktmægler, der bl.a. arbejder for 
Rigshospitalet. Han giver dig redskaber til bedre at håndtere dig selv, når der er konflikter under optrapning.

På kurset arbejder vi med:

• Anatomi og fysiologi
• Sygdomslære med de mest mødte tilstande i fokus
• Håndtering af den døde og terminalt syge
• Kroppens naturlige bevægemønster
• Forflytningsprincipper samt øvelser
• Brug af lift ved forflytning
• Stresshåndtering og kendskab til egne og kollegers reaktions-

mønstre
• Konflikthåndtering
• Den svære samtale med patienter og pårørende

På uddannelsen får du indsigt i dine egne reaktionsmønstre og 
konkrete redskaber til at håndtere den svære samtale med døen-
de og deres pårørende i bårerummet.

I arbejdet med syge mennesker kan vi som personale også selv til 
tider opleve tegn på stress. Det kan være din egen eller i samar-
bejdet med din kollega.

Dit underviserteam på denne uddannelse består af en bred skare 
af undervisere med forskellige kompetencer, for at gøre din udvik-
ling så stor som muligt.

Deltagerantal: 
Maks 16

Underviser:
Paramediciner
Stress coach
Konfliktmægler
Forflytningsvejleder
Portør

Varighed: 5 dage

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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AKUT SIMULATION

De fleste reddere efterspørger decideret scenarie-træning. Både i dagligdagen og på vores kurser. I en travl 
hverdag er det en udfordring at afsætte ressourcer og tid til den ønskede case-træning.

På denne 1-dags uddannelse får du en højintensiv dag med akut simulationstræning i fokus. Du bliver udfordret 
og styrket i alle aspekter af din faglighed og patienttilgang i avancerede scenarier. En krævende og ekstremt 
lærerig dag for alle.
Patienter er sjældent simple og ligetil. Du kender sikkert udtrykket, at “patienterne ikke har læst bøgerne”.  Hver-
dagen for reddere er komplekse sygdomsbilleder, der interagerer med hinanden, kroniske sygdomme og patien-
ter med alenlange medicinlister.
 
Det kræver stort overblik og bred faglig viden at fungere i det præhospitale miljø og på akutafdelinger, så de 
rette interventioner kan iværksættes hos den enkelte patient.
 
På denne uddannelse bliver du udfordret på netop de patienter, du møder i dagligdagen. De komplekse syg-
doms- og traumebilleder, hvor både kroniske og akutte tilstande spiller dig et puds.

På kurset arbejder vi med:

• Tilgang til traumepatienten
• De nye nationale guidelines
• Interventionsmuligheder
• (IO, nåleaflastning mm)
• Thorax og abdominale traumer
• Hoved- og spinaltraume
• Blødningskontrol
• Smertebehandling og væsketerapi
• Terror og triage
• Mental parathed
• Retsmedicinsk arbejde

Underviserne på denne uddannelse har alle bred uddannelse og 
erfaring inden for den præhospitale verden. 

Underviserne på DAPUC´s uddannelser har altid specifik viden og 
erfaring inden for de overordnede emner. På traumatologi ud-
dannelsen gælder det både erfaring inden for den taktiske medi-
cinske verden samt arbejde for forsvaret under udsendelser.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere om kurset eller aftale 
et uddannelsesforløb for jeres personalegruppe. 



På kurset arbejder vi med:

• Tilgang til traumepatienten
• De nye nationale guidelines
• Interventionsmuligheder
• (IO, nåleaflastning mm)
• Thorax og abdominale traumer
• Hoved- og spinaltraume
• Blødningskontrol
• Smertebehandling og væsketerapi
• Terror og triage
• Mental parathed
• Retsmedicinsk arbejde

Underviserne på denne uddannelse har alle bred uddannelse og 
erfaring inden for den præhospitale verden. 

Underviserne på DAPUC´s uddannelser har altid specifik viden og 
erfaring inden for de overordnede emner. På traumatologi ud-
dannelsen gælder det både erfaring inden for den taktiske medi-
cinske verden samt arbejde for forsvaret under udsendelser.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere om kurset eller aftale 
et uddannelsesforløb for jeres personalegruppe. 

Deltagerantal: 
Maks 15

Underviser:
Paramedicinere
Retsmediciner
Portør

Varighed: 4 timer

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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AKUTTE PATIENTER
I LÆGEHUSE

Håndtering af akutte patienter kræver en helt særlig tilgang.
Dette kursus er målrettet praktiserende læger og lægehusets øvrige personale. Vi har på kurset fokus på 
håndteringen af den akutte patient og samarbejdet mellem de forskellige kompetencer i lægehuset og med 
eksterne parter.

Dette intensive kursus planlægges og afvikles ud fra det enkelte lægehus’ personalesammensætning, persona-
lets uddannelsesbehov og lægehusets daglige opgaver. 
 
Formålet med kurset er at styrke jeres viden og færdigheder ved håndtering af akutte patienter, samt ved hjer-
testop.
 
Undervisningen kombinerer teori og træning af praktiske færdigheder ved fuld-skala patientsimulationer. Hertil 
bruger vi vores højteknologiske dukker, der er udviklet til træning af akutte situationer.



Håndtering af akutte patienter kræver en helt særlig tilgang.
Dette kursus er målrettet praktiserende læger og lægehusets øvrige personale. Vi har på kurset fokus på 
håndteringen af den akutte patient og samarbejdet mellem de forskellige kompetencer i lægehuset og med 
eksterne parter.

Dette intensive kursus planlægges og afvikles ud fra det enkelte lægehus’ personalesammensætning, persona-
lets uddannelsesbehov og lægehusets daglige opgaver. 
 
Formålet med kurset er at styrke jeres viden og færdigheder ved håndtering af akutte patienter, samt ved hjer-
testop.
 
Undervisningen kombinerer teori og træning af praktiske færdigheder ved fuld-skala patientsimulationer. Hertil 
bruger vi vores højteknologiske dukker, der er udviklet til træning af akutte situationer.

På kurset arbejder vi med:

• ABCDE-modellen som handleværktøj
• Træning i genoplivning jf. guidelines 2015 –både med og uden 

brug af hjertestarter
• Effektiv beslutningstagen og samarbejde omkring akut pa-

tienthåndtering
• At træne en struktureret anvendelse af ABCDE-tilgangen 

ift. til den medicinske, vågne og bevidstløse patient, hjer-
te-kredsløbssyge patient og patienten med lav GCS

• At træne luftvejshåndtering på den akutte patient (astma, 
anafylaksi og andre)

Vi lægger i simulationerne vægt på ABCDE-principperne, samar-
bejde samt kommunikation.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere om kurset eller aftale 
et uddannelsesforløb for jeres personalegruppe. 

Deltagerantal: 
Maks 10 (ved flere bruges 
flere undervisere)

Underviser:
Paramediciner

Varighed: 3 dage

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk

AKUTTE PATIENTER  
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FØRSTEHJÆLP

DAPUC tilbyder forskellige muligheder for kurser inden for førstehjælp. Det betyder, at du selv kan sammen-
sætte dit grundlæggende førstehjælpskursus med de tilvalgskurser, som du eventuelt har behov for.

På alle kurserne er undervisningen praktisk orienteret med konkrete anvisninger og øvelser. Du vil også få træ-
ning med genoplivningsdukke og AED /hjertestarter.

Vores instruktører er alle uddannet i ambulancetjenesten og har stor erfaring fra praksis samt med undervisning.

Vi har derfor mulighed for at lave førstehjælpskurser for personer uden sundhedsfaglig baggrund men også per-
soner som sygeplejersker, social og sundhedsassistenter med bred sundhedsfaglig viden og erfaring.

Vores erfarne instruktører formår at tilpasse niveauet i undervisningen til den enkelte målgruppe. Lige fra begyn-
deren til den sundhedsfaglige, der har brug for at få koblet kroppen og cellens anatomi fysiologi på undervisnin-
gen.

Det grundlæggende kursus i førstehjælp varer 4 timer og inde-
holder:

• Brug af hjertestarter
• Vurdering af bevidsthedstilstand
• Genoplivning
• Stabilt sideleje
• symptomer på blodprop i hjertet og hjernen
• førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen 

person

Indholdet på de forskellige tilvalgskurser kan du se www.dapuc.dk

Vores førstehjælpskurser kan sammensættes med individuelle 
forløb.

Eks. grundlæggende førstehjælpsuddannelse i hjerte-lunge-red-
ning og blødningsstandsning med bevis fra Dansk førstehjælps-
råd, sammensat med målrettet uddannelse i konflikthåndtering 
for personale i psykiatriske bosteder.



Det grundlæggende kursus i førstehjælp varer 4 timer og inde-
holder:

• Brug af hjertestarter
• Vurdering af bevidsthedstilstand
• Genoplivning
• Stabilt sideleje
• symptomer på blodprop i hjertet og hjernen
• førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen 

person

Indholdet på de forskellige tilvalgskurser kan du se www.dapuc.dk

Vores førstehjælpskurser kan sammensættes med individuelle 
forløb.

Eks. grundlæggende førstehjælpsuddannelse i hjerte-lunge-red-
ning og blødningsstandsning med bevis fra Dansk førstehjælps-
råd, sammensat med målrettet uddannelse i konflikthåndtering 
for personale i psykiatriske bosteder.

Deltagerantal: 
Maks 16 (ved flere deltagere 
vil der være flere undervisere)

Underviser:
Paramedicinere

Varighed: 4 - 12 timer

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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MÅLRETTET UDDANNELSE

Har du og dine medarbejdere brug for at styrke jeres håndtering af akutte situationer?

DAPUC har omfattende erfaring i at hjælpe og rådgive både private og offentlige virksomheder, institutioner og 
organisationer i håndtering af akutte situationer. Vi har et stærkt og bredt fagligt netværk og er altid opmærk-
somme på at skabe de bedste rammer for læring og udvikling af kompetencer.

DAPUC tilbyder alt fra intensive halv-dags-kurser til langsigtede efter-uddannelsesprogrammer.
Kontakt os, så sætter vi os sammen og gennemgår jeres ønsker og behov og finder i fællesskab frem til den bed-
ste løsning for jeres arbejdsplads og medarbejdere.
 
Alle vores undervisere er paramedicinere med bred erfaring inden for ambulancetjenesten og andre præhospita-
le funktioner. Alle er erfarne undervisere, som er ansatte i den danske ambulancetjeneste.



Har du og dine medarbejdere brug for at styrke jeres håndtering af akutte situationer?

DAPUC har omfattende erfaring i at hjælpe og rådgive både private og offentlige virksomheder, institutioner og 
organisationer i håndtering af akutte situationer. Vi har et stærkt og bredt fagligt netværk og er altid opmærk-
somme på at skabe de bedste rammer for læring og udvikling af kompetencer.

DAPUC tilbyder alt fra intensive halv-dags-kurser til langsigtede efter-uddannelsesprogrammer.
Kontakt os, så sætter vi os sammen og gennemgår jeres ønsker og behov og finder i fællesskab frem til den bed-
ste løsning for jeres arbejdsplads og medarbejdere.
 
Alle vores undervisere er paramedicinere med bred erfaring inden for ambulancetjenesten og andre præhospita-
le funktioner. Alle er erfarne undervisere, som er ansatte i den danske ambulancetjeneste.

DAPUC har lavet uddannelse for nedenstående organisationer:

• Ambulancebehandler uddannelsen
• Paramedicineruddannelsen
• Norsk luftambulance (Den landsdækkende lægehelikopter)
• Ambulancetjenesten på Færøerne
• Portør-redderne på Grønland
• Brand & redning I RegionMidt
• Forsvaret
• THULE Airbase
• Lægevagten i RegionMidt
• Lægevagtchaufførerne i RegionMidt
• Den kommunale dagpleje i Silkeborg kommune
• Og mange flere…

Deltagerantal: 
Maks 15

Underviser:
Paramedicinere
Retsmediciner
Portør

Varighed: 4 timer

Dato, tidspunkt og pris
se dapuc.dk

Kontakt ved spørgsmål:
Tlf.: +45 8720 6117
info@dapuc.dk
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Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, 

modtager du 10 nyhedsbreve om året. 

Få information om vores uddannelser. 

herudover indblik i nye forskningsstudier, samt 

andet spændende fagligt indhold inden for 

det præhospitale område.

Scan QR koden for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev www.dapuc.dk


