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FSK 500 Smitteforebyggelse ved international transport af 
materiel 

 
 
 
Uddannelsesbeskrivelse 
  
 
Formål 
Kurset skal sætte deltageren i stand til at forestå gennemførsel af 
rengøring og desinfektion af materiel ved international transport.  
Deltageren skal desuden kunne arbejde på delegering fra Forsvarets 
Veterinærinspektør. 
 
Forudsætninger 
Kursisten skal være i en stilling, hvor international transport af materiel fra 
mission eller øvelse indgår.  
 
Læringsudbytte  
Efter afslutning af kurset forventes kursisten at have opnået 

følgende viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Viden 

• Have basal viden om smitsomme plante- og husdyrsygdomme som 
baggrund for nødvendigheden af rengøring og desinfektion 

• Have viden om begreber i forhold til rengøring, nedvaskning, 
desinfektion, dekontamination samt værnemidler 

• Have forståelse for indholdet i VFKBST 958-1 
• Have forståelse for indholdet i Biocertifikatet 
• Have basal viden omkring digitale versioner af VFKBST 958-1 samt 

Biocertifikatet findes og downloades 
• Have basal viden om særligt sensitivt materiel fra øvrigt materiel 
• Have forståelse af sammenhænge mellem hygiejnemæssige 

procedurer for personel og uniformer 
• Have basal viden om regler vedrørende kontrol til produktionsdyr i 

forhold til hjemvendt personel 
• Have basal viden om generelle hjemtagelsesforbud 
• Have basal viden om karantænefacilitet 

 

 
 
 
 
 
 
Praktiske oplysninger 
 

Udgivelsesdato 
10-09-2019 
 
Målgruppe  
Personel der 

regelmæssigt arbejder 
med international 

transport af materiel 
 
Deltagere 

Min. 10 – max. 16 
 

Niveau 
3 
 

Varighed 
3 dage timer 

Fuldtid  
 
Påklædning 

Tjenesteuniform  
 

Kursusdato 
Jf. Demars 
 

Tilmelding  
I arrangementsstyring 

 
Tilmeldingsfrist 

6 uger før startdato 
 
Pris 

UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 
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Færdigheder 
• Kunne udføre praktisk kontrol af egen og andres rengøring 

og desinfektion 
• Kunne udføre praktisk kontrol i egen og andres 

dokumentation efter endt rengøring og desinfektion 

• Kunne udføre praktisk kontrol i forhold til egen og andres 
personlige hygiejnemæssige procedurer 

 
Kompetencer  

• Kunne tage ansvar for kritiske kontrolpunkter på 
forskellige typer af køretøjer og uniforms genstande, med 
stor smitterisiko. 

• Kunne tage ansvar for at fungere som 
smitteforebyggelsesinspektører efter given delegering og 

instruktion fra Forsvarets Veterinærinspektør 
 
Indhold 
Gennemgang af 
• Formål 

• Sygdomme og smittekilder 
• Relevant bestemmelse for området (FSUBST 958-1) samt 

Biocertifikat 
• Rengøring, desinfektion og dekontamination af materiel 

• Rengøring af personel og uniformer 
• Regler vedrørende kontakt til produktionsdyr 
• Generelle hjemtagelsesforbud 

• Kontrol samt inspektionsmyndighed 
• Metodisk og systematisk gennemgang af materiel til 

inspektion 
• Tvivlstilfælde og håndtering heraf 
• Mundtlig og / eller skriftlig overlevering 
 
Undervisnings- og studiemetoder 
Kurset gennemføres som tilstedeværelsesundervisning med en 
blanding af teorioplæg og praktisk øvelser. De praktiske øvelser  

foregår i mindre grupper. Gruppearbejdet tager udgangspunkt i 
deltagernes tidligere uddannelse og erfaring. 
 
Prøver / eksamen / certificering 
Prøveform:  
Der gennemføres en skriftlig prøve og en praktisk prøve: 
 
Prøve 1. 
- Skriftlig prøve med 20 spørgsmål hvor kursisten skal opnå minimum 

75 % rigtige besvarelser (15 rigtige)  
- Varighed 20 min. 
 
Prøve 2. 
- Praktiske handlebaner der skal gennemføres tilfredsstillende. Praktisk 

prøve i Kontrol af 5 forskellige materiel genstande, min 4 rigtige for at 

Interne kursister: Forsvaret 
 
Uddannelsesudbyder: 
Forsvarets Sundheds-
kommando 
Center for Sundheds- og 
Sanitetsuddannelser, 
Sylbækvej 10 
8230 Åbyhøj 
 
Kursusleder 
SSG Lars Kling 
E-mail: FSK-CS-
UDD05@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 
EFSSANSMI258 
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opnå bestået. 
- Varighed 60 min 
 
Bedømmelsesform: 
Både skriftlig og praktisk del skal bestås for at opnå den samlede 
bedømmelse ”Bestået” 
 
Om- reeksamen 
Opnår en kursist bedømmelsen ”Ikke bestået” i enten den skriftlige eller 
praktiske prøve kan eventuel re-eksamination iværksættes efter aftale 
med kursusstedet.  
 
Censur: 
Intern 
 
Bemærkninger  
 Der udstedes uddannelsesbevis for bestået uddannelse. 
Kvalifikation: Uddannelsesenheden indskriver bestået Smitteforebyggelse 
ved international transport af materiel i DeMars. Q er gældende i 5 år. 
 

 


