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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 

FSK 423 Akut Militærmedicin    

Uddannelsesbeskrivelse 
 

 
Formål 
At sætte deltageren i stand til at udføre bedst mulige diagnostik 

og behandling af akutte patienter med udvalgte symptombilleder 
under forhold med lange evakueringsveje med tilgængelighed af 

materiel og støttepersonel svarende til Role 1 niveau.   
 
Forudsætninger 

Deltageren skal have gennemført FSK 400, Basiskursus samt ha-
ve en lægefaglig autorisation til selvstændigt virke. 

 
Læringsudbytte 
Målet er at deltageren efter endt uddannelse har opnået følgende 

viden, færdigheder og kompetencer: 
 

Viden 
Deltageren forventes at  

• Kunne diskutere diagnostik-, pleje- og behandlingsstrategi 

for akutte patienter i et miljø med forlængede evakue-
ringstider og begrænsede ressourcer. 

• Kunne bedømme for pleje- og behandlingsmæssige, logi-
stiske og ressourcemæssige udfordringer på Role 1 niveau 
med forlængede evakueringstider. 

• Kunne forholde sig til symptomer med hensyn til haste-
gradsvurdering og mulig symptomprogression. 

 
Færdigheder 

Deltageren forventes at kunne: 
• Vurdere hastegraden og prognosen for den akutte patient 

med lang ekaueringsvej og ressourceknaphed på materiel 

og personel. 
• Indhente telemedicinsk specialistrådgivning, hvor det er 

relevant. 

Praktiske oplysninger 
 

 
Udgivelsesdato 
December 2019 

 
Målgruppe  

Militærlæger der skal 
forrette tjeneste i For-
svaret 

 
Deltagere  

Min 8 – 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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• Formidle militærmedicinske konsekvenser af haste-
gradsurdering og muligt behandlingsniveau for foresatte 

og telemedicinske rådgivere. 
 

Kompetencer 
Deltageren forventes at skulle kunne:  

• Se forskelle i symptombilleders forskellige hastegraders 

konsekvenser i en militærmedicinsk ramme. 
• Planlægge patientobservation, pleje og behandling indtil 

overdragelse af den akutte patient til et højere behand-
lingsniveu.  

• Afgøre og initialisere den mest optimale pleje og behand-

ling for den akutte patient i et militært miljø med lange 
evakueringstider og ressourceknaphed. 

• Tilvirke delegering af relevante observations- og behand-
lingsprocedurer til relevant sundheds- og sanitetsfagligt 
personel. 

• Skabe patientfokuseret struktur med rammebeskrivelse for 
behandlingsrådgivning fra specialister. 

• Tilvirke optimeret behandling af den akutte patient ud fra 
tilgængelige behandlingsressourcer.  

 
Indhold  

• Muligheder og begrænsninger i materiel og personel. 

• Monitorering af evakueringstider. 
• Strategi ved symptombaseret tilgang i miljø med lange 

evakueringstid og  begrænsede ressourcer 
• Symptomer fra centralnervesystemet og behandlingsstra-

tegi 

• Akut hovedpine med og uden neurologiske udfald 
• Hovedtraume med og uden bevidsthedspåvirkning 

• Den febrile patient med bevidsthedspåvirkning 
• Symptomer fra øjet og behandlingsstrategi 

• Fremmedlegeme i øjet fastsiddende og ikke fastsid-

dende 
• Penetrerende øjentraume 

• Skader på øjenlåg 
• Det ætsede og forbrændte øje 
• Svejseøjne og sneblindhed 

• Det inficerede øje 
• Symptomer fra thorax og behandlingsstrategi 

• Brystsmerter med og uden cirkulatorisk påvirkning 
• Brystsmerter med og uden patologisk EKG 
• Akut respirationsinsufficiens med og uden cirkulatorisk 

påvirkning 
• Den genoplivede patient 

• Arytmier 
• Symptomer fra abdomen og behandlingsstrategi 

• Pludseligt indsættende abdominalsmerter 

• Langsomt indsættende abdominalsmerter 
• Mekanisk og paralytisk ileus 

• Mavesymptomer med febrilia 
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• Symptomer fra bevægeapparatet og behandlingsstrategi 
• Den fejlstillede ekstremitet 

• Den skadede columna 
• Åbne og lukke brud 

• Åbne og lukkede luksationer  
• Det dybe sår 
• Det kontaminerede sår 

• Symptomer fra den miljøeksponerede patient og behand-
lingsstrategi 

• Den druknede patient 
• Den hypotherme patient 
• Den hyperterme patient 

• Den dyshydrerede patient 
• Den røgforgiftede patient 

• Den forbrændte patient 
 
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.  
 

 

 


