Beskrivelse af praktikforløb for ambulancebehandlerelever
samt ambulancebehandler meritelever ved
Hospitalsenheden Vest
Hospitalsenheden Vest modtager ambulancebehandlerelever fra den ordinære
ambulancebehandleruddannelse og modtager herudover løbende hold af meritelever. Der
modtages tillige et antal Medic-elever fra Forsvaret. Antallet af elever varierer fra år til år.
Den ordinære ambulancebehandler uddannelse.
Den ordinære ambulancebehandleruddannelse består af et grundforløb, der tages på en
erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem
praktikperioder og skoleforløb. Skoleperioderne afvikles på Rybners Tekniske Skole i Esbjerg.
Praktikopholdene afvikles som en vekselvirkning mellem tjeneste på egen "station" og
praktikophold i hospitalet. På den ordinære uddannelse afvikles også en enkelt kort praktik i
den primære sektor.
Den samlede uddannelse forløber over en periode på 4 år og 7 måneder, hvoraf praktik på
uddannelsen udgør cirka 107 uger i alt
Eleverne er overvejende ansat af Falck og Respons.

Få mere information om den ordinære uddannelse til ambulancebehandler her:
https://www.ambulancebehandler.nu/
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtranspor
t/ambulancebehandler

Hospitalsenheden Vest modtager de ordinære ambulancebehandlerelever i deres tredje, fjerde,
femte og sjette praktik. Opholdene varierer i længde og er således af én, to eller tre ugers
længde på de pågældende afdelinger.

Hospitalspraktik nummer
1

Varighed i uger
4

Ophold på afdelingerne
2 uger på
Ortopædkirurgisk Afsnit
eller Urinvejskirurgisk
&
2 uger på enten
Neurologisk Afsnit N2,
Medicins Afsnit M3 eller
Akut Senge Afsnit
2 uger på
Anæstesiafsnittet i
Herning
1 uge på Anæstesiafsnittet
i Holstebro
1 uge på
Hjertesengeafsnittet

2

4

3

4

2 uger i psykiatrien
1 uge på Fødegangen
1 uge på Børn og Unge
Afsnittet

4

3

2 uger Akutmodtagelsen
Herning
1 uge Akutmodtagelsen
Holstebro

Mål for hospitalspraktikkerne fremgår af følgende link:
https://v.fastcdn.co/u/6f0f6716/46446090-0-Uddannelsesbog-marts.pdf

Merit ambulancebehandlerelever
Merituddannelsen for tidligere uddannede ambulancebehandlerassistenter vil strække sig over
en årrække, indtil alle ambulanceassistenter er blevet opkvalificerede. Dette så de opnår
kompetencer, der er tilsvarende en uddannet ambulancebehandler. Disse meritelever kommer
i én enkelt praktik af fem ugers varighed.
Praktikforløb for merit ambulancebehandlerelever er tilrettelagt som følger:

Hospitalspraktik nummer
1

Varighed i uger
5

Ophold på afdelingerne
1 uge Anæstesiafsnittet
Herning
1 uge Hjertesengeafsnittet
3 uger Akutmodtagelsen
Herning

Mål for praktikken fremgår af følgende link:
https://v.fastcdn.co/u/6f0f6716/46446115-0-Uddannelsesbog-merit.pdf
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