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Nødbehandlerkursus 
(Certificeret) 

 
Varighed  35 timer 
 
Kursusperiode 5 dage (3 + 2 dage / 2 weekends) 
 
Tider  Alle dage kl. 09.00 – 16.30 
 
Kursussted   Kursuslokalet hos Enneagramstedet 

Vindingevej 34 A 
4000 Roskilde 

 
Pris  Kr. 5.995,00 (der tillægges ikke moms) 

Kursusprisen inkluderer morgenmad, frokost samt fri kaffe/the på alle  
kursusdagene samt et opdateringskursus i H-L-R inden kursusstart. 

 
Indhold/Kursusprogram 
Kurset afvikles med teoretisk og praktisk undervisning, med indlagte øvelser og handlebaner: 
X-A-B-C-D-E-algoritmen 
Traumepatienter, prioritering og håndtering af både patienter og udstyr 
Immobiliseringsudstyr 
HAT, håndtering af tilskadekomne på skadestedet 
Forhold på skadested, regler og vilkår for samarbejde med øvrigt beredskab 
Båreteknik, udførelse, håndtering og ergonomi 
Behandlingsudstyr, anvendelse og krav 
Redningsberedskabets udstyr, anvendelse og sikkerhedsregler 
Skadesmekanismer 
Håndtering af ikke umiddelbart livstruende skader 
Avanceret genoplivning 
Akutmedicin, anvendelse og håndtering og regler herfor 
Psykisk førstehjælp, både til tilskadekomne og pårørende 
Arbejdsregler og arbejdsmiljø, arbejdsmiljølovgivningen 
 
X: Blødningskontrol, store blødninger. Turniquet, Hals/lyske, Slyngforbinding, ”pack to bone” 
A: NPA, OPA, Håndsug, mekanisk sug, Kæbeløft 
B: Oxygen, Ventilation (Ruben), HALO (Chestseal) 
C: Mindre blødninger / venøse, forbindingslære 
D: Blodsukkermåling, Immobilisering, Spindboard, halskrave, vacummadras, In-line stabilisering/Log-Roll, 
Nødflytning, båreteknik, Scoopbåre, Sams-splint, Neurotisk undersøgelse (GCS,AVPU), AED/PAD, Lifepack 
E: Systematisk top-til-tå undersøgelse, Hypotermisk behandling, Septisk monitorering, EKG 
F: EPI-pen, Glucogen-pen /hypokit, Hjertemagnyl, Nitrolingualspray 
 
  



Indhold/Kursusprogram (fortsat) 
 
Øvrige emner: 
Lejring, in-line-stabilisering, lock-roll 
Hypoxi, tegn herpå 
Kapilærrespons 
Syanotiske tegn 
Hypertension 
Hypotension 
Håndtering af brandsår, Parkland formel (Ny), 9 %-regel. (3 ml./kg.x %TBSA) 
Blødningsklasser 
Pupilreaktioner 
Temperatur 
Shocktegn- og faser 
Anæmi 
Medicins indflydelse på skadestilstand og behandling 
Psykisk førstehjælp v. traumer og neurotisk shock 
Håndtering af tilskadekomne ved en masseskade (Prioritering/Triage) 
Ophold på skadested (HAT) 
Assistance til redningspersonel, Brand og Redning, Politi. 
 
Medlemmer af Medic Team 
Som aktivt medlem af Medic Team, kan man efter aftale nøjes med betale 50 % af kursusgebyret up front 
og de sidste 50 % betales med efterfølgende kørselsudbetaling ved deltagelse i indsatser. 
 
Deltagelse på kurset, giver mulighed for at deltage uden beregning i alle fremtidige nødbehandler-kurser, 
som vedligeholdelse/opdatering af indlærte færdigheder. 
 
Ved endt uddannelse opnås der fremover et kompetencetillæg på kr. 200,00 pr. indsats. 
 
OBS! Der skal bestås en ”stop-prøve” i H-L-R på første kursusdag, hvor det kræves, at man skal kunne 
foretage korrekt H-L-R inkl. anvendelse af AED. Der bliver udbudt et gratis opdateringskursus en 
aften/eftermiddag inden kursusstart. 
 
Tilmelding 
Skriv en mail til Ken på post@medicteamkbh.dk  
Tilmelding snarest og senest 1. oktober.  
 
Kurset gennemføres kun ved min. 8 deltagere. 
 


