
For dig, der er i beskæftigelse eller ledig, men uden tilknytning til jobcenter

Beskrivelse af kurset
Rescue Center Danmark udbyder dette opkvalificerende forløb for ledige, 
som imødekommer efterspørgslen og rekrutteringen for kvalificeret arbejdskraft til ikke-behan-
dlingskrævende liggende patientbefordring.

Praktisk info
	Kurset strækker sig over 4 uger med opstart d. 30.05.2022 til 27.06.2022
	Daglig undervisningstid: kl. 08:15 - 15:39
	Kursussted: Rescue Center Danmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg
	Mulighed for tilkøb af overnatning: Hermitage, Søvej 2, 6700 Esbjerg inkl. morgenmad,  
 middagsmad og aftensmad.

Pris
	Pris for 20 dage udgør 2.560 kr. pr. deltager.
	Mulighed for kost & logi samt refusion på op til 500. kr. dagligt via VEU godtgørelsen  
 kontakt Hermitage 75 12 64 64

Der kan søges VEU-godtgørelse på 120,68 kr. pr. time pr. medarbejder og 4.465,00 kr. 
pr. uge pr. medarbejder. VEU-godtgørelsen skal søges senest fire uger efter kurset er 
afsluttet.
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Til liggende, ikke-behandlingskrævende sygetransport søges profiler med en
empatisk tilgang til patienterne, godt helbred og god fysik. Hertil kræves at
kandidater har kørekort kategori B og ren straffeattest.

Operatørernes liggende sygetransportbiler er bemandet med to medarbejdere, som begge har en 
specialuddannelse i at køre med bevægelseshæmmede patienter, der har behov for at ligge ned under 
transport. Der vil være mange forskellige situationer, hvor patienter skal forflyttes, f.eks. fra en seng/ 
liggende på et gulv/siddende i en kørestol og til en båre; redderen vil naturligvis uddannes i at anven-
de forflytningsteknikker, så belastningen af den enkelte reduceres til et minimum, men det til trods, 
kræves en god fysik. Yderligere vil redderne blive uddannet i førstehjælp – herunder også benyttelse 
af hjertestarter -, at håndtere borgere, som har hjemmeilt, samt i brugen af diverse transportudstyr, 
f.eks. en trappestol. Således kan en liggende sygetransportenhed, såfremt vagtcentralen skønner det 
formålstjenlig, afsendes til hjertestop som første enhed på stedet til opstart af hjertemassage.

Da dette er en branche, som konstant er i bevægelse, vil der løbende være krav til kompetenceudvikling 
Operatørerne vil naturligvis sørge for, at man hele tiden er klædt på til at håndtere ens daglige opgaver, 
men det forventes, at man forholder sig konstruktivt og er gearet til forandringer.

En stor andel af kørslerne i liggende sygetransport foregår med patienter, der enten bor på plejehjem 
eller har et stort behov for støtte i eget hjem. Fælles for denne patientgruppe er, at de befinder sig i 
en situation, som kræver, at medarbejderne udviser stor empati, forståelse og omsorgsfuldhed. Det er 
vigtigt, at medarbejderne møder patienterne, hvor de er i deres sygdom, og kan rumme dette.
Hertil har vi mange samarbejdspartnere, hvorfor lydhørhed og professionalisme er vigtige nøgleord. 
Det forventes, at medarbejderne – uanset om det er en samarbejdspartner, patient eller pårørende - 
udviser handlekraft, er tydelig i sin kommunikation og altid har en rolig og tillidsvækkende adfærd.

Medarbejderne i liggende sygetransport vil få et fast vagtskema, men det vil variere fra dagvagter til 
aftenvagter og forskellige mødetider, som ligger på alle ugens 7 dage. Det må forventes, at vagtskema-
et overvejende vil bestå af aftenvagter, selvom det forsøges at dele dem ligeligt mellem medarbejder-
ne. Dog kan dette variere fra operatør til operatør.

Jobprofil  


