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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 

FSK-402 CBRN Medical Modul 1  

Uddannelsesbeskrivelse 
 

 
Formål 
Kurset skal sætte deltageren i stand til at bistå ved rensning af, 

samt udføre førstehjælp til CBRN forurenede syge eller sårede i 
det militære præhospitale miljø 

 
Forudsætninger 
• Kursister på FSK-100 eller personel der bestrider en sanitets- 

eller sundhedsfaglig funktion samt personel der er tjenestegø-
rende ved forsvarets centrale CBRN kapaciteter. 

• Have gennemført minimum den værnsfælles CBRN UDD GR 
Overlevelse Q:02115662 og  

• Gyldigt Q: 02248592, FØHJUDD, FORSVARETS FØRSTE-

HJÆLPSUDDANNELSE 
 

Læringsudbytte 
Efter afslutning af kurset forventes kursisten at have opnået føl-
gende viden, færdigheder og kompetencer: 

 
Viden 

• Have viden om begreber, principper og processer i forhold 
til opdelingen af den såredes evakueringsvej i zoner 

• Have forståelse af sammenhænge mellem Kemiske kamp-

stoffer og visse industrielle kemikaliers virkninger og even-
tuelle antidoter 

• Have forståelse af sammenhænge mellem Biologiske agen-
ters virkemåde og hvordan skaderne begrænses 

• Have forståelse af sammenhænge mellem Radiologisk på-
virkning og egne handlemuligheder 

 

Færdigheder 
• Kunne vælge og anvende relevante førstehjælps teknikker 

og materiel svarende til det i aktuel zone påkrævede 

Praktiske oplysninger 
 

 
Udgivelsesdato 
27-11-2018 

 
Målgruppe  

Sanitets- og sundheds-
fagligt personel samt 
CBRN personel 

 
Deltagere  

Min 12 – Max 28 
 
Niveau 

4 
 

Varighed 
24 timer. 
 

Kursusdato 
Jf. DeMars 

 
Tilmelding  
I arrangementsstyring 

 
Tilmeldingsfrist 

6 uger før startdato. 
 

Pris 
Interne deltagere: (FSV) 
Eksterne deltagere:  

 
Uddannelsesudbyder 

Forsvarets Sundheds-
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• Kunne vælge og anvende avancerede førstehjælps meto-
der, teknikker og materialer svarende til det i aktuel zone 

og egen uddannelse påkrævede. 
• Kunne udføre praktisk dekontaminering af en såret eller 

bistå hermed.  
 
Kompetencer 

• Tage ansvar for egne og fælles vurdering af den aktuelle 
forureningsgrad, art og zone 

• Planlægge og tage ansvar for egne og fælles arbejdspro-
cesser relateret til den givne førstehjælp efter omstændig-
heder og miljø 

• Tage ansvar for arbejdsprocesser i samarbejde med de øv-
rige faggrupper og funktioner der indgår i den tilskade-

komnes evakueringsvej 
• Tage ansvar for dekontaminering, eller bistand hertil af til-

skadekomne tipasset egen funktion, zone og den tilskade-

komnes tilstand 
 

Indhold 
• CBRN Trussel 

• Kemiske risiko, symptomer og behandling  
• Biologisk risiko, symptomer og behandling 
• Radioaktiv risiko, symptomer og behandling 

• Beskyttelses og håndtering af CBRN 
• Rensning af forurenet sårede. 

• Farmakologi 
• Triage /MMI 
• Skill træning  

• Handlebaner 
 

Studie- og arbejdsformer 
Kurset gennemføres som tilstedeværelsesundervisning med en 
blanding af teorioplæg, færdigheds træning og praktiske handle-

baner. Det praktiske færdigheds træning og handlebaner foregår 
i mindre grupper. 

 
Prøver/eksamen/certificering  
Deltageren vil blive løbende evalueret af instruktørerne. 

 
Kvalifikation (Q i DeMars): XXXXX 

 
Bemærkninger  
Da kurset favner flere fag- og funktionsgrupper er det vigtigt at 

deltageren er sin daglige funktion bevidst, og formår at bruge sit 
daglige virke som udgangspunkt for læring og læringsmål. 

 
Kurset er forudsætning for senere deltagelse af Modul 2 for 
sundhedsfaglige. 

kommando 
Center for Sundheds- og 

Sanitetsuddannelser, 
Sylbækvej 10 

8230 Åbyhøj 
 
Kursussekretariat 

CSG Ole Madsen 
FSU-CS-LDUSE@mil.dk 

Sylbækvej 10 
8230 Åbyhøj 
 

SAP ID 
D-objekt 16421164 

 
Objekt forkortelse 
Forkortet arrangement  

EFSSUNCBR111 

 
 


