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Autorisation  
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FORORD 

Denne uddannelsesordning henvender sig til militærlægen som faglig fører og leder inden for 

sundheds- og sanitetstjenesten i alle Forsvarets kommandoer. Uddannelsesordningen er for alle 

læger ansat i Forsvaret, som skal arbejde med den militære sundheds- og sanitetstjeneste 

nationalt, internationalt og/eller som Search And Rescue (SAR)-læge på Forsvarets helikoptere.  

Militærlægeuddannelsen giver lægerne en overbygning på deres civile lægeerfaring og sætter 

lægerne i stand til at virke i en militær kontekst. Uddannelsen klæder militærlægen på til at udføre 

specifikke håndgreb samt at bringe egne erfaringer i spil i den militære opgaveløsning. 

Militærlægen bliver ligeledes leder og sundhedsfaglig fører for det militære sundheds- og 

sanitetsfaglige personel samt sundhedsfaglig rådgiver for cheferne.  

Militærlægeuddannelsen er ligeledes en løjtnantsuddannelse for elever ansat på tidsbestemt 

reservelægekontrakt. Disse udnævnes med officersrang efter endt uddannelse. 

 

 

Kaptajn 

Christian Everest-Møller 

Næstkommanderende  

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse 
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1. INDLEDNING 

Uddannelsen er en erhvervsrettet uddannelse på niveau 4 jf. Kvalifikationsrammen. 

Uddannelsen udbydes ved Forsvarets Sanitetskommando og gennemføres af Center for 

Sundheds- og Sanitetsuddannelse.  

Uddannelsesordningen er gældende fra oktober 2022 

2. UDDANNELSENS FORMÅL 

Formålet med uddannelsen er at sætte deltageren i stand til at kunne virke som militærlæge på Role 

1-niveau (forbinderplads) i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, herunder at kunne lede sanitets- og 

sundhedsfagligt personel i fredstid og krig. 

3. UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE 

Efter endt Militærlægeuddannelse skal eleven have opnået følgende læringsudbytte: 

Viden  

 Have viden om begreber, principper og processer inden for det militære virke. 

 Have viden om metoder og praksis inden for det sanitetsfaglige og militærmedicinske område. 

 Have forståelse for anvendte teorier og metoder inden for ledelse, føring og formidling. 

 

Færdigheder 

 Kunne vurdere praksisnære problemstillinger, arbejdsprocesser og prioritering af ressourcer og 

personel inden for eget Role 1. 

 Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for eget Role 1 til 

enkeltmand, teamet, og op til afdelingschefniveau. 

 Kunne anvende og kombinere elementerne fra uddannelsen i militære, sundheds- og 

sanitetsfaglige miljøer i rammen af et Role 1. 

 

Kompetencer 

 Kunne planlægge og tage ansvar for militærmedicinske arbejdsprocesser i samarbejde med 

andet sanitetspersonel. 

 Kunne tage ansvar for afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i rollen som 

militærlæge på et Role 1. 
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4. UDDANNELSENS TITEL  

FSK 100 Militærlægeuddannelsen 

5. ADGANGSKRAV (herunder forudsætninger) 

For at blive optaget på uddannelsen skal eleven have ret til selvstændigt virke som læge samt 

have bestået FSK 501 Basiskursus. 

6. UDDANNELSENS VARIGHED/OMFANG  

Militærlægeuddannelsens varighed er godt 5 måneder fordelt på tre moduler. 

Det selvstændige modul FSK 501 Basiskursus (3 uger) afholdes som forkursus umiddelbart før 

Militærlægeuddannelsen. For elever på tidsbestemt reservelægekontrakt samt for enkelte øvrige 

deltagere vil den samlede uddannelses varighed derfor være 6 måneder. 

 Modul I – Role 1 Basis:  

1½ måneder ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse samt besøg ved de tre værn 

(Flyvevåbnet, Søværnet og Hæren).  

 Modul II – Sejlads og flyvning:  

1 måned. Kurserne afholdes ved enheder i Flyvevåbnet (Skrydstrup og Karup) og Søværnet 

(Frederikshavn og København). 

 Modul III – Role 1 Avanceret:  

2½ måneder ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse samt samtræning med enheder 

fra Søværnet og Hæren. 

 

7. UDDANNELSENS STRUKTUR OG OPBYGNING 

Uddannelsen består af tre moduler. Modul I og II kan gennemføres uafhængigt af de øvrige 

moduler. Det er dog en forudsætning at Modul I er gennemført før Modul III kan påbegyndes. 

Titlen og udnævnelse til militærlæge forudsætter, at alle tre moduler er gennemført.  

Modulerne skal gennemføres i sin helhed, med mulighed for merit pr. ansøgning. Se afsnit 10. 

I det følgende beskrives formålet med de tre moduler: 
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7.1. Modul I – Role 1 Basis 

Formålet er at sætte eleven i stand til at agere i den militære kontekst som læge i 

Forsvaret, ud fra basale ledelses- samt sundheds- og sanitetsfaglige kompetencer, med 

henblik på at kunne arbejde på et Role 1. 

7.2. Modul II – Sejlads og flyvning  

Formålet med modulet er at sætte lægen eller militærlægen i stand til at agere sikkert i 

rammen af Forsvarets skibe og helikoptere, samt at kunne bidrage til dykker- eller 

flyvemedicinsk behandling. 

7.3. Modul III – Role 1 Avanceret   

Formålet er at sætte eleven i stand til at agere i den militære kontekst som militærlæge i 

Forsvaret, ud fra afgrænsede ledelsesmæssige og militærmedicinske kompetencer med 

henblik på at kunne arbejde på et Role 1 nationalt og internationalt.   

8. STUDIE- OG ARBEJDSFORMER  

8.1. Studie- og arbejdsformer 

Uddannelsen gennemføres som tilstedeundervisning eventuelt suppleret med digitale 

understøttende læringsaktiviteter.  

Klasseundervisningen gennemføres med vægtning på refleksion og afprøvning i 

kombination med instruktion og gentagne øvelser med høj elevinddragelse og 

elevdeltagelse. 

Der vil på uddannelsen være handlebaner og scenarietræning med brug af simulation i 

form af figuranter og fantomer samt Live Tissue Training.  

I enkelte moduler vil patienter fra eksempelvis idrætsmedicinske klinikker eller Forsvarets 

infirmerier blive tilset som en del af undervisningen.  

Der gennemføres ligeledes undervisning og militære øvelser i øvelsesterræn med 

varierende fysisk belastning.  

Der vil på kurset være indlagt studietid, hvor deltageren forventes at læse relevant 

udleveret faglitteratur samt eventuelt at opøve visse basale færdigheder i vand.  

8.2. Bedømmelse og evaluering. 

Eleverne på uddannelsen evalueres formativt med henblik på vurdering af tegn på læring, 

og der gennemføres tiltrædelsessamtale og formativ afsluttende bedømmelse. 



Side 8 af 12 
 

 

9. BEDØMMELSE 

Hvert enkelt modul afsluttes med en bedømmelse og certificering af eleven jævnfør 

uddannelsesbeskrivelsen for de enkelte moduler. Elevens samlede præstation vurderes i 

særdeleshed på elevens faglige udvikling og vilje til at arbejde med sine udviklingspunkter. Der 

evalueres desuden på bl.a. elevens aktive deltagelse i undervisningsforløb, samarbejde med andre 

elever og med undervisere, udførelse af praktiske opgaver mv. 

Bedømmelsen sker som en individuel evaluering i form af tilbagemeldinger til både eleven og 

kursusledelsen fra både interne og eksterne undervisere, og følgelig 

medarbejderudviklingssamtaler jævnfør FOKUS. 

Opnår eleven ikke kvalifikation eller certificering (Q) i et eller flere specifikke kurser, tages der 

individuelt stilling til, hvorvidt eleven kan efteruddannes, dispenseres eller på anden måde indhente 

den manglende kvalifikation under eller efter uddannelsen og derefter tildeles Q for det givne 

modul. 

Vurderes det, at en større mængde manglende kursusindhold ikke kan indhentes i løbet af 

indeværende kursus, skal hele modulet som udgangspunkt gennemføres igen. Kursusledelsen vil 

kontakte den pågældendes (eventuelt kommende) chef og orientere om dette. 

Vurderes det, at elevens samlede præstation og samarbejdsevne, selv på baggrund af 

udviklingssamtaler og eventuel handleplan, er så mangelfuld, at fortsættelse på uddannelsen eller i 

operativ tjeneste synes uhensigtsmæssig, vil kursusledelsen kontakte den pågældendes (eventuelt 

kommende) chef og orientere om dette. 

9.1. Oversigt over bedømmelser  

Modul Bedømmelsesform Bedømmelse  Bedømmer 

Intern/ekstern 

Modul I Formativ og 

summativ evaluering 

Udviklings- og fastholdelsespunkter mhp. 

den fortsatte uddannelse. 

Intern  

Modul II Formativ og 

summativ evaluering 

Udviklings- og fastholdelsespunkter mhp. 

dels den fortsatte uddannelse, og dels 

muligheden for SAR-flyvning. 

Ekstern og 

intern 

Modul III Formativ og 

summativ evaluering 

Udviklings- og fastholdelsespunkter mhp. 

den operative tjeneste som militærlæge.  

Intern 
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9.2. Klage over bedømmelse 

Såfremt en deltager ønsker at klage over en bedømmelse, skal dette gøres individuelt og skriftligt 

til kursusleder for uddannelsen senest to uger efter modtaget bedømmelse. Dette uanset om 

bedømmelsen er modtaget mundtligt eller skriftligt. Klager behandles og vurderes individuelt. 

9.3. Kursusbevis, uddannelsesbevis, eksamensbevis  

Der udleveres diplombevis efter hvert gennemført modul og ved gennemførelse af den samlede 

Militærlægeuddannelse. 

  

10. MERIT / GODSKRIVNING  

Såfremt deltageren ønsker at søge merit / godskrivning for delelementer i modulerne på 

uddannelsen eller den samlede uddannelse, skal meritansøgning sendes til FSK-KTP-

CSS@mil.dk senest 3 måneder (den 1. november) før uddannelsesstart. 

11. ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

 Forhold vedrørende uddannelsesforløbet  

Enkelte dele af uddannelsen vil kunne opleves som meget fysisk belastende. Deltageren 

forventes at kunne bære egen udrustning og oppakning (30+ kg), samt evt. ekstra materiel, i 

varierende miljø, terræn og varighed. 

Uddannelsen indeholder elementer med bl.a. fridykning, vandtilvænningsøvelser samt 

evakueringsøvelser fra nedstyrtet helikopter (attrap), som vil kunne opleves som meget mentalt 

og fysisk belastende. Deltageren forventes at kunne svømme og begå sig i vand, samt at 

kunne modtage og følge instrukser under et vist pres. Deltageren skal være indstillet på at 

arbejde med sine grænser og sin personlige udvikling under alle dele af uddannelsen. 

Der må forventes hjemmeopgaver og lektier under uddannelsen. Herunder at deltageren gør 

sig fortrolig med eventuelle udleverede vandtilvænningsøvelser inden opstart af sejlads- og 

flyvningsmodulet. 

Der kan forekomme situationer, hvor det af hensyn til læringsudbyttet er nødvendigt at 

deltageren delvis afklædes. 

I forhold til eventuelle private forpligtelser, henledes opmærksomheden på følgende: 

Flere uddannelsesdage har varighed til sen eftermiddag / aften. 

Flere hele uddannelsesuger afholdes udenbys (eksempelvis Frederikshavn, Karup, 

København, Skrydstrup).  
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Deltageren har adgang til kursuskalenderen gennem hele uddannelsen. Detaljer om mødetider 

og eksterne moduler varsles og uddybes i god tid forinden. 

Uddannelsen holder fri i weekender og på helligdage, samt i vinterferien og påskeugen. 

Desuden indlægges enkelte selvstudiedage og fridage i løbet af uddannelsen. 

Som udgangspunkt må deltageren ikke påregne at kunne få fri til private gøremål på 

uddannelsesdage, da de enkelte aktiviteter i modulerne er forudsætningsskabende for de 

efterfølgende. Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse tilstræber dog at udvise hensyn, 

såfremt deltageren henvender sig med konkrete ønsker, f.eks. mærkedage, begravelse eller 

lignende.  

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse forbeholder sig retten til at give deltagerne 

forskellige vilkår for gennemførsel, afhængigt af den enkelte deltagers viden, erfaringer, 

kompetencer og præstationer. 

 Forhold vedrørende allerede fastansatte deltagere (f.eks. overlæger, dyrlæger) 

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse varetager ikke administrative og 

ansættelsesmæssige krav og forudsætninger, som deltageren forventes at iagttage inden 

uddannelsesstart, da dette er den pågældendes chefs ansvar: 

 Deltageren skal være helbredsgodkendt og vaccinationer skal være gyldige. Herunder også 

stivkrampe. 

 Fysisk basistest skal være gældende. 

 Anskaffelse af ID-kort. 

 Ønsker deltageren indkvartering på studerekammer ved uddannelsescenteret, skal dette 

bestilles via gældende platform forud for kursusstart.  

 Det anbefales, såfremt deltageren forventes at skulle bestride SAR-vagter umiddelbart efter 

uddannelsens afslutning, at man iværksætter anskaffelse af flybriller i god tid, da dette 

erfaringsmæssigt er en tidskrævende proces.  

 

Opmærksomheden henledes desuden på følgende praktiske, administrative og 

uddannelsesmæssige forudsætninger, der skal være bragt i orden inden adgang til 

uddannelsen. 

Alternativt kan centret kontaktes vedrørende deltagelse i hele uge 1 sammen med de 

nyansatte læger på korttidskontrakt.   

 Anskaffelse af enkeltmandsudrustning og iklædning jævnfør vedhæftede liste skal være 

gennemført inden kursusstart. Ved behov for monokler, glas med styrke, indsats med 
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styrke til henholdsvis CBRN-maske, tjenestebriller og fragmentationsbriller, skal disse være 

anskaffet inden kursusstart.  

 Obligatoriske FELS-kurser jævnfør vedhæftede liste skal være gennemført og gyldige i hele 

uddannelsesperioden. 

 

 Ansættelsesvilkår 

Elever ansat ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse med henblik på deltagelse på 

militærlægeuddannelsen, ansættes på en tidsbestemt 2-årig korttidskontrakt (PKAT 0067) med 

grad som læge m/autorisation (U312). 

Eleverne ansættes tidsbegrænset i en periode af indtil 24 måneder, hvor de første 6 måneder 

er ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser på kontrakt i elevstilling, og den øvrige tid 

er gavntjeneste, hvor militærlægerne er ansat ved staben i Forsvarets Sanitetskommando. 

Ansættelsen sker i øvrigt i henhold til overenskomst for læger i Staten, kapitel 5.  

Allerede tjenestegørende deltagere (eksempelvis overlæger, dyrlæger), både fastansatte og fra 

Forsvarets Sanitetskommandos reserve, fastholder deres ansættelsesforhold under 

uddannelsen.  

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse sørger for at bestille mad og indkvartering til alle 

deltagere, uanset ansættelsesforhold, på moduler og kurser der ikke afholdes på centeret. 

 

 Arbejdstid 

Under uddannelsen har læger ansat på korttidskontrakt ingen øvre arbejdstid. Dog optjenes en 

fridag pr. øvelsesdag. 

Øvrige fastansatte deltagere følger deres individuelle kontrakt i forhold til arbejdstid.  

 Afmærkning 

Læger ansat på korttidskontrakt udnævnes efter bestået militærlægeuddannelse til 

løjtnanter/reservelæger af 3. grad (M311).  

 Fast tjenestested under uddannelsen 

Deltagere på korttidskontrakt: 

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse, Sylbækvej 10, 8230 Åbyhøj 

 

Øvrige fastansatte deltagere fastholder deres tjenestested under hele uddannelsen. 
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13. BILAG 

Bilag 1: Uddannelsesbeskrivelse for Modul I: Role 1 Basis 

Bilag 2: Uddannelsesbeskrivelse for Modul II: Sejlads og flyvning 

Bilag 3: Uddannelsesbeskrivelse for Modul III: Role 1 Avanceret  


