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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 

FSK 120 Infirmeritjenste  

Uddannelsesbeskrivelse 
 

 
Formål 
At sætte deltageren til, med reference til en infirmerioverlæge, at 

forrette tjeneste på forsvarets infirmerier.  
 

Forudsætninger 
Deltageren skal være optaget på FSK 400 reservelægekursus  
 

Læringsudbytte 
Målet er at deltageren efter endt uddannelse har opnået følgende 

viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Viden 

Deltageren forventes at have 
• Viden om infirmeriernes organisation, struktur og kom-

mandoforhold 
• Se sammenhænge mellem infirmeriernes bruger og den 

daglige tjeneste på et infirmeri 

• Forståelse for sammenhængen i dokumentation og jour-
nalføring i Forsvaret 

• Forståelse for sammenhængen mellem FSK 906-1 ”Midler-
tidig bestemmelse for systematiserede helbredsvurderin-
ger” og Forsvarets Personalestyrelases HR struktur 

 
Færdigheder 

Deltageren forventes at kunne: 
• Anvende COSMIC til journalføring  

• Vælge og anvende FSK 906-1 ”Midlertidig bestemmelse for 
systematiserede helbredsvurderinger”  

• Anvende relevante blanketter i forbindelse med arbejdska-

der i Forsvaret 
 

 

Praktiske oplysninger 
 

 
Udgivelsesdato 
NOV 2018 

 
Målgruppe  

Militærlæge der skal for-
rette tjeneste i Forsvaret 
 

Deltagere  
Min 6 – max 16 

 
Niveau 
Niveau 4 

jf. kvalifikationsrammen 
for livslang læring 

 
Varighed 
3 dage, fuldtid 

 
Kursusdato 

Indpasses i FSK 100 mi-
litærlæge uddannelsen 
 

Objekt forkortelse 
Forkortet arrangement  

(12 karakter fra SAP) 
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Kompetencer 
Deltageren forventes at skulle kunne:  

• Tage ansvar for journalføring i COSMIC jf. regler og lov-
givning herfor 

• Tage ansvar for en helbredsundersøgelse med bagrund i  
FSU 906-1 ”Midlertidig bestemmelse for systematiserede 
helbredsvurderinger” under supervison af en infirmeriover-

læge 
• Planlægge og tage ansvar for gennemførelse af dokumen-

tation i forbindelse med arbejdskader under anvendelse af 
forsvarets blanketter hertil  

 

Indhold  
• Introduktion til infirmeritjeneste i Forsvaret 

FSK 906-1 ”Midlertidig bestemmelse for systematiserede 
helbredsvurderinger” 

• COSMIC 

• Dokumentation 
• Forsvarets Personelstyrelses HR, og deres anvendelse af 

heblredsvurderinger 
• Besøg på infirmeri  

• Superviseret gennemførelse af helbredsundersøgelse 
 
Studie- og arbejdsformer 

Uddannelsen gennmføres som tilstedeundervisning 
Undervisningen gennemføres med vægting på refleksion og af-

prøvning med henblik på høj elevdeltagelse.  
 
Prøver/eksamen/certificering  

Modulet indgår i den samlede vurdering af deltageren på FSK 
400 Reservelægekursus 

 
Bemærkninger  
Der kan i forbindelse med uddannelsens gennemførelse være 

rejseaktiviter.  
 

 
 


