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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 

FSK 100: Militærlæge uddannelsen  

Formål 

At sætte deltageren i stand til at kunne virke som militærlæge på Role 1 

(forbinderplads) i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, herunder at kunne 

lede sanitets- og sundhedsfagligt personel. 

 

Forudsætninger 

Deltageren har:  

• Opnået autorisation til selvstændigt virke som læge. 

 

Læringsudbytte 

Deltageren vil efter endt uddannelse forventeligt have opnået følgende 

viden, færdigheder og kompetencer: 

 

Viden 

• Have viden om begreber, principper og processer indenfor det mili-

tære virke (4) 

• Have viden om anvendelse af metoder og praksis indenfor det sani-

tetsfaglige og militærmedicinske område (5) 

• Have forståelse for de vigtigste anvendte teorier og metoder inden-

for ledelse, føring og formidling (5) 

 

Færdigheder 

• Kan udføre praktiske opgaver indenfor militær tjeneste (3) 

• Kan vurdere praksisnære problemstillinger, arbejdsprocesser og 

prioritering af ressourcer og personel indenfor eget Role 1 (forbin-

deplads) (5) 

• Kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder 

indenfor eget Role 1 til enkeltmand, teamet, og op til afdelingschef-

niveau (5) 

• Kan anvende og kombinere alle færdigheder fra reservelægeuddan-

nelsen i militære, sanitets- og sundhedsfaglige miljøer (Role 1 på 

sejlads i ind- og udland, nationale operationer og øvelser, samt in-

ternationale missioner) (5) 

 

Kompetencer 

• Kan håndtere komplekse militærmedicinske situationer og selv-

stændigt indgå i tværfagligt samarbejde med professionelt militært, 

sanitets- og sundhedsfagligt personel (6) 

• Kan varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner som 

militærlæge med rang af reserveofficer (5) 

 

Indhold 

Praktiske oplysninger 

 

 

Udgivelsesdato 

September 2019 

 

Målgruppe  

Læger  

 

Deltagere  

Min. 6. Max. 16. 

 

Niveau 

Niveau 5  

jf. kvalifikationsrammen 

for livslang læring. 

 

ECTS 

0 ECTS-point  

 

Varighed 

20 uger, fuldtid 

 

Kursusdato 

Kursus start- og slutdato 

fremgår af FSK teamsite 

og CSS hjemmeside. 

 

Uddannelsesudbyder 

Forsvarets 

Sanitetskommando (FSK), 

Center for Sundheds- og 

Sanitetsuddannelser 

(CSS), 

Sylbækvej 10 

8230 Åbyhøj 

 

Kursussekretariat 

CSG Ole Madsen 

FSK-KTP-CSS@mil.dk 

Tlf. +45 728 18311 
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• Militær grunduddannelse 

• Militær sundhedsfaglig grunduddannelse 

• Uddannelsespædagogik 

• Grundlæggende sundhedsfaglig føring 

• Ledelse 

• Grundlæggende CBRN-E 

• Intro til Søværnet, Hæren og Flyvevåbnet 

• Infirmeritjeneste i Forsvaret 

• Advanced- og Pre-Hospital Trauma Life Support 

• Idrætsmedicin 

• Akut militærmedicin 

• Kirurgisk militærmedicin 

• Fly- og navalmedicin 

• Redningsøvelser 

• Kontroløvelse 

• Øvrige enkeltaktiviteter 

 

Studie- og arbejdsformer 

Uddannelsen benytter samtalebaseret tavle- og gruppeundervisning, 

militærøvelser i øvelsesterræn med varierende fysisk belastning, prak-

tiske øvelser ved brug af cases og scenarier, samt simulation med både 

figuranter og levende patienter og under anvendelse af relevant sani-

tetsmateriel.   

 

Bedømmelse og evaluering 

Deltageren evalueres løbende gennem hele uddannelsen. Der afholdes 

tiltrædelsessamtale og afsluttende bedømmelse (jf. FOKUS) med hver 

enkelt deltager. 

Bestået uddannelse medfører udnævnelse til militær reservelæge med 

rang af premierløjtnant-R, gældende for alle tre værn. 

 

Bemærkninger 

Ansøgning: 

Du skal være indstillet på en 24 måneders kontrakt, der består af to 
hovedelementer: 
• 6 måneders uddannelse, på Center for Sundheds- og Sanitetsuddan-
nelser uddannelsescenter i Åbyhøj. 
• 18 måneders militærlægetjeneste, bestående af sejlads med Søvær-
nets skibe, infirmeritjeneste ved Forsvarets Sanitetskommandos infir-
merier, SAR vagter og evt. 2-3 måneders International tjeneste med 
bl.a. Hæren, hvis DK fortsat deltager i mission. 

 

 

Ansøgning bør min. indeholde CV og motiveret ansøgning  

Ansøgningen forvaltes af Forsvarets Personelstyrelse (FPS), som vare-
tager dette og ligeledes melder ud, hvem der kommer videre til opta-
gelsesprøve i Jontruplejren nær Ballerup. Efter optagelsesprøve og 
kommission, vil den enkelte læge få at vide om de er optaget på uddan-
nelsen, der afsluttes med en udnævnelse til militærlæge med rangen 
premierløjtnant af reserven.        
 

Forsvarets Sanitetskommando (FSK) afholder informationsmøder om 

uddannelsen i omkring maj hvert år fra ca. kl. 1700- ca. 2030. 

Dette annonceres løbende på FSK og CSS hjemmeside og sociale medi-

Kursusleder 

PL Andreas Kuhlmann 

FSK-CS-UDD02@mil.dk 

Tlf. +45 728 18301 
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er. 

 

Praktisk om uddannelsen: 

På første uddannelsesdag stiller deltageren i civilt tøj. Alternativt uni-

form M/11, såfremt deltageren er iklædt. Deltageren medbringer idræt-

tøj og -sko. 

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser (CSS) sørger for indkvar-

tering og transport mellem aktiviteter under uddannelsen. 

 

Deltageren anbefales at medbringe egen computer. Vær dog opmærk-

som på, at Forsvaret ikke dækker evt. skader eller tab. Alternativt kan 

CSS udlåne bærbar computer af ældre dato. 

 

Arbejdsbelastning: 

Uddannelsen gennemføres i vid udstrækning modulopdelt, men over én 

sammenhængende periode. De enkelte moduler har forskellig varighed 

og intensitet, men generelt må der forventes mange lange arbejdsdage 

(kl. 8-21) og fuld tilstedeværelse, for at uddannelsens formål kan op-

fyldes. 

Udover helligdage, tilstræber CSS at lægge enkelte fridage og evt. ferie 

ind i løbet af uddannelsen. 

 

Fag Dage Sted Bemærkninger 

Militær grunduddannelse 20 Århus, 

Fredericia 

Lange dage. Der 

gennemføres skyd-

ning og øvelse i 

øvelsesterræn 

Sundhedsfaglig grundud-

dannelse 

5 Århus Lange dage. 

Enkelte dage væk 

fra skolens område 

Uddannelsespædagogik 5 Århus Lange dage, inkl. 

lektier 

Grundlæggende føring 5 Århus Lange dage, inkl. 

lektier 

Ledelse 6 Århus Lange dage 

Intro til værnene 3 Karup, 

Frederiks-

havn, 

Aalborg 

 

Infirmeritjeneste i For-

svaret 

3 FSV infir-

merier 

Fordeles mellem 

FSV fem infirmerier 

ATLS 3 Sjælland Inkl. lektier 

PHTLS 3 Århus Lange dage, inkl. 

lektier 

Militær fysiologi   5 Århus  

Akut militærmedicin 3 Århus Lange dage 

Kirurgisk militærmedicin 7 Århus Lange dage 

Flymedicin 5 Skryds-

trup 

 

Navalmedicin 5 Kbh Lange dage 

Øvelser i vand 

Operativ fly- og naval 10 Frederiks-

havn, Es-

bjerg, 

Karup 

Lange dage 

Øvelser i vand 

Kontroløvelse 3 Danmark  
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Øvrige aktiviteter 7-8 Århus  

 

Som udgangspunkt må deltageren ikke påregne at kunne få fri til priva-

te gøremål på uddannelsesdage, da de enkelte moduler er forudsæt-

ningsskabende for de efterfølgende.  

CSS tilstræber dog at udvise hensyn, såfremt deltageren henvender sig 

med konkrete ønsker, f.eks. mærkedage, begravelse eller lignende. 

 

Deltageren skal være opmærksom på, at enkelte moduler under ud-

dannelsen er meget fysisk belastende. Deltageren forventes at kunne 

bære egen udrustning og oppakning (30+ kg), samt evt. ekstra materi-

el, i varierende miljø, terræn og varighed. 

 

Der må forventes hjemmeopgaver og lektier under uddannelsen. 

 

Der kan forekomme situationer, hvor deltageren delvis afklædes. 

 

CSS forbeholder sig retten til at give deltagerne forskellige vilkår for 

gennemførsel, afhængigt af den enkelte deltagers viden, erfaringer, 

kompetencer og præstationer. 

 


