Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne
til at løse tidens og fremtidens opgaver.

UDDANNELSESBESKRIVELSE

FSK-250 Smink og simulations kursus

Uddannelsesbeskrivelse

Praktiske oplysninger

Formål
Kurset skal sætte deltageren i stand til at fremstille og indspille
realistiske sminkninger af skader, under træning af førstehjælp
og sanitets uddannelse.

Udgivelsesdato
Juni 2019

Forudsætninger

•

Kvalifikation minimum et førstehjælpskursus FSK-264

Læringsudbytte
Efter afslutningen af kurset forventes kursisten at have opnået
følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden
•
•
•
•
•
•

Have basal viden om menneskets grundlæggende anatomi
og fysiologi
Have forståelse af sammenhænge mellem skadesmekanisme og skader
Have viden og forståelse for sminke produkternes egenskaber og virker måde
Have viden og forståelse for fremstilling af uddannelses
hjælpemidler.
Have forståelse for vigtigheden i figurant indspil.
Have forståelse for anvendelse af simulations udstyr.

Færdigheder
• Kunne anvende forsvarets sminke materiel i forhold til den
ønskede sminket skade.
• Kunne udføre sminkede skader ud fra moment beskrivesler.
• Kunne udføre primitivt sminkede sår til hurtig montering.
• Kunne udføre virkelighedstro sminkninger af skader ved
anvendelse af forsvarets sminke materiel.
• Kunne udføre produktion af uddannelses hjælpemidler til

Målgruppe
Personel der skal arbejde med simulation og
sminkning af sårede.
Deltagere
Min 6 – Max 12
Niveau
3
Varighed
4 dage, fuld tid
Kursusdato
Jf. DeMars
Tilmelding
I arrangementsstyring
Tilmeldingsfrist
6 uger før startdato.
Uddannelsesudbyder
Forsvarets Sundhedskommando
Center for Sundheds- og
Sanitetsuddannelser,
Sylbækvej 10
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sanitets uddannelse.
Kompetencer
• kunne tage ansvar for at sminkninger er klar jf. planer givet af øvelseslederen
• Kunne tage ansvar for etiske forhold omkring figuranter
overholdes.
• Kunne vælge og anvende viden omkring anatomi, kinematik og symptomer til en sminket skade.
Indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomi og fysiologi
Simulations materiel
Sminke materiel
Støbning af silikone forme
Støbning af gipsforme
Figurant etik og pleje.
Figurant instruering og skuespil.
Handlebaner smink
Bedømmelse.

8230 Åbyhøj
Kursusleder
SSG Lars Kling
E-mail: FSK-CSUDD05@MIL.DK
FIIN: FSK-CS-UDD0K
Tlf.:
+45 7281 8304
Kursussekretariat
CSG Ole Madsen
FSK-CS-LDUSE@mil.dk
Sylbækvej 10
8230 Åbyhøj
SAP ID
D-objekt 01642163
Objekt forkortelse
Forkortet arrangement
EFSSANSMI168

Undervisnings- og studiemetoder
Kurset gennemføres som tilstedeværelsesundervisning med en
blanding af teorioplæg og praktisk sminkning. Det praktiske arbejde foregår i mindre grupper. Gruppearbejdet tager udgangspunkt i deltagernes tidligere uddannelse og erfaring.
Prøver/ eksamen / certificering
Prøveform:
Der gennemføres 2 praktiske eksmamner
Prøve 1:
Fremstilling af genanvendelige sår og skader
Prøve 2:
Sminkning af, og instruktion til figurant
Varighed:
360 min.
Bedømmelsesform:
Begge praktiske prøver vurderes bestået / ikke bestået. Begge
eksamner skal være vurderet bestået for at opnå bestået kursus.
Om- reeksamen:
Hvis den ene eksamen vurderes ikke bestået tilbydes der reeksamen, der hvis den vurderes ikke bestået resulterer i nyt i kursus, Hvis begge vurderes ikke bestået skal der gennemføres nyt
kursus.
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Censur:
Intern
Bemærkninger
Kursisten skal være indforstået med at der kan forekomme situationer, hvor kursisten delvis afklædes.
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