
Kære Ambulanceinstruktører 12. okt 2020  
 
Det er os en stor ære og fornøjelse at byde jer velkommen til en temadag arrangeret af 
FOAMmedic i samarbejde med Hovedstadens Beredskab og deres Ambulance 
afdeling. Vi glæder os og er spændte på at se jer.  
 
Temadagen vil foregå i vores lokaler på SOHO i kødbyen på Vesterbro i København.  
Adressen er Flæsketorvet 68 1 sal. Der er begrænset parkering og derfor henviser vi til 
parkering ved Vesterbro Brandstation eller i området omkring den da det er gratis. Ellers er 
der parkering i området eller DGI byens P-hus mod betaling.  
 
Det hele vil starte med kaffe og morgenmad fra 8:30 og slutte omkring 17:00 
 
Forberedelse til dagen finder I ved at klikke på her. Siden er opdateret siden foråret så alle 
skal ind og udfylde en gang til. Her vil I finde læsestof, lidt videoer samt et spørgeskema der 
bedes udfyldes inden mandag den 19. okt. 
Det er vigtigt at I har brugt lidt tid på materialet inden vi ses på dagen.  
 
Dagen er udarbejdet sammen med Korpsambulancemester Tejs Sonne Knudsen og vil 
indeholde information og inspiration om tre emner. Disse tre emner kan i sig selv fylde hele 
uddannelser og lange kurser, derfor håber vi på at give inspiration til at arbejde med emnerne 
og efterfølgende fortsætte med at udvikle jer indenfor disse emner. 
 
Læringsteori 
For at kunne formidle vores viden og de budskaber vi har, kræves en indsigt i hvordan den 
voksne modtager arbejder og tænker. Det er en kompleks verden at forstå sin modtager men 
absolut nødvendigt hvis det overordnede formål er at denne skal forstå og efterfølgende 
implementere den viden i har tilbudt dem. Ofte har afsenderen for stor en personlig holdning 
til indhold og metode som ikke tager hensyn til hvad modtageren kan og skal rumme. Det skal 
vi kigge nærmere på og inspirere jer til at arbejde med.  
 
Feedback 
En kunstart som psykologer og terapeuter bruger mange år på at lære. Det er derfor også et 
meget velbeskrevet og undersøgt område. Den store viden om emnet gør at der er mange 
simple værktøjer som vi undersøge sammen. Vi skal dykke ned i de overordnede rammer for 
feedback, hvad er det egentlig? og er det noget man har “ret og pligt” til at give folk? 
 
Præsentationsteknik 
Budskab og pointer er væsentlige, men i alt for mange år har afsenderen haft monopol på at 
den med budskabet har ret og derfor kan denne også tillade sig at sende budskabet afsted 
på den måde de ønsker. Fakta er bare, at koblet med læringsteori så ved vi at modtageren 
arbejder inden for et snævert spektrum og vil derfor hurtigt miste sin opmærksomhed. Derfor 
er budskabet kun halvdelen af de undervisning, præsentationen er den anden halvdel. Du skal 
derfor bruge mindst den samme tid på at øve og forberede din levering som du har brugt på 
at udvikle emnet. Leveringen er altafgørende for modtagelsen af dit budskab.   
 
Vi ser frem til en spændende dag.  
FOAMmedic ved Karl, Morten, Martin og Peter. 
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