Tip en 13’er
1. Hvor mange års erfaring skal man som
minimum have i ambulancen for at blive
paramediciner?

3 år

5 år

7 år

2. Hvor mange paramedicinere er der ca. i
Region Sjælland (indbyggertal ca. 0,8 mio.)?

33

95

177

3. Hvor mange paramedicinere er der ca. i
Region Midtjylland (indbyggertal ca. 1,3 mio.)?

33

95

177

4. Hvor i landet må ambulancebehandlere
give patienter kvalmestillende medicin?

Region Nordjylland

Region Syddanmark
og -Midtjylland

I hele landet

5. Hvor i landet er der stillet krav til forskning
og innovation i udbuddet

Region Hovedstaden

Region Sjælland

I hele landet

6. Hvor i Danmark må ambulancepersonalet
tage blodprøver i ambulancen, så man
eksempelvis hurtigt kan få et sikkert svar på,
hvorvidt patienten har en blodprop i hjertet?

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

I hele landet

7. Hvilken af følgende udsagn om
De må ikke give
ambulancepersonalets kompetencer er falsk? patienten medicin, før
de har kontaktet en
læge

De behandler
patienten
efter fastlagte
retningslinjer

De kan søge råd
og vejledning hos
en akutlæge over
telefonen

8. Hvilke af disse opgaver udfører
ambulancepersonalet ikke?

Vurdere patienters
symptomer og
tilstande

Foretage ligsyn og
vurdere om dødsfald
er indtruffet

Visitere patienter
til relevant
behandlingssted

9. Hvilken af disse titler bærer
ambulancepersonale med kortest
uddannelse?

Ambulancekører

Ambulanceassistent

Ambulancechauffør

10. Hvem må ifølge lovgivningen bemande
en ambulance, når den kaldes ud til et
skadessted?

Læger og
ambulancereddere

Sygeplejersker og
ambulancereddere

Kun uddannede
ambulancereddere

11. Hvilke køretøjer kan både behandle- og
køre traumepatienter og andre livstruede
patienter til hospitalet?

Lægebilen

Ambulancen

Begge dele

12. Hvorfor autoriserer man
sundhedspersoner i Danmark?

Fordi disse
sundhedspersoner
er særligt dygtige til
deres job

Fordi disse
sundhedsgrupper på
den måde får mere
autoritet overfor
patienten

Fordi disse
sundhedspersoner
vurderes at have et
arbejde, som kan
være til potentiel
fare for patienterne,
og at det derfor
skal være muligt
for myndighederne
at fratage eller
indskrænke personen
retten til at yde sit
erhverv ved grov
pligtforsømmelse

13. Hvilken af disse faggrupper er ikke
autoriserede og kan derfor ikke fratages
retten til at virke ved grov pligtforsømmelse?

SOSU-assistenter

Ambulancereddere

Fodterapeuter

Navn: ____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________
Der trækkes vindere hver dag blandt alle de rigtige besvarelser.

