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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 

FSK 102: Grundlæggende føringsuddannelse for  

militærlæger (GRUNDFØR) 

  

Uddannelsesbeskrivelse 
 

 
Formål 
At sætte deltageren i stand til at analysere og planlægge sin 

opgave som militærlæge og sundhedsfaglig fører, med henblik på 
at kunne udarbejde og følge en plan tilpasset situationen. 

 
Forudsætninger 
At deltageren er optaget på grundlæggende reservelægekursus, 

eller gennemført FSK 101 PÆD. 
 

Læringsudbytte 
Deltageren vil efter endt uddannelse have opnået følgende viden, 
færdigheder og kompetencer: 

 
Viden 

• Have grundlæggende viden om krigsføringens grundprincipper 
(2) 

• Have grundlæggende viden sammenhænge og anvendelse af 

teorier og metoder for, hvordan militære operative overvejel-
ser gennemføres i Forsvaret (2) 

• Have grundlæggende viden om fempunktsbefalingens opbyg-
ning (2) 

• Have grundlæggende forståelse for anvendelse af fempunkts-

befalingens punkt 3. Udførsel som fører for det sundhedsfag-
lige element på en forbinderplads (3) 

• Have forståelse for sammenhængen og rammer for arbejds-
platformen ved Søværnet og Hæren, herunder sundhedsfag-

ligt ansvar (4) 
 
Færdigheder 

• Kunne vælge og anvende relevante redskaber og materialer 
til gennemførelse af førervirke ved en af værnenes platforme, 

såsom et fartøj ved Søværnet eller en forbinderplads ved Hæ-

Praktiske oplysninger 
 

 
Udgivelsesdato 
September 2019 

 
Målgruppe  

militærlæger i Forsvaret 
samt øvrigt personel i 
FSK 

 
Deltagere  

Min. 6. Max. 16. 
 
Niveau 

Niveau 4  
jf. kvalifikationsrammen 

for livslang læring. 
 
Varighed 

4 dage, fuldtid 
 

Kursusdato 
Op til to gange årligt – 
tidspunkt fremgår af 

AKOS CSS. 
 

Tilmeldingsfrist 
Automatisk ved optagel-

se på Militærlæge ud-
dannelsen i Forsvaret. 
 

Uddannelsesudbyder 
Forsvarets 

Sanitetskommando, 
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ren (4) 
• Kunne vælge og anvende relevante redskaber og materialer 

til udfærdigelse og udgivelse af punkt 3. Udførsel på en af 
værnenes platforme (4) 

• Skal kunne søge og vurdere information med relevans for en 
praktisk arbejdsopgave og derudfra selvstændigt udfærdige 
en plan/befaling mundtligt, og herunder tilsikre at befalings-

modtageren har forstået hensigten (3) 
 

Kompetencer 
• Planlægge og tage ansvar for føring af sanitets- og sundheds-

fagligt personel på baggrund af en befaling (4) 

• Planlægge og tage ansvar for føring af sanitets- og sundheds-
fagligt personel i pressede situationer (4) 

 
Indhold 
• Krigsføringens grundprincipper 

• Operative overvejelser  
• Fempunktsbefaling til den sundhedsfaglige fører  

• Kalker og skitser 
• Handlebaner 

 

Studie- og arbejdsformer 

Kurset benytter samtalebaseret tavle- og gruppeundervisning 
samt praktiske øvelser ved brug af cases, befaling, føring, sani-

tetsmateriel og simulation.   
 
Prøver/eksamen/certificering 

Deltageren vurderes løbende for tegn på læring og ud fra dette 
gives der bestået/ikke bestået for kurset. 

 
Bemærkninger 
Der er ingen forberedelse forud for kurset. 

Der må forventes hjemmeopgaver og lektier under kurset. 
Der kan forekomme situationer, hvor kursisten delvis afklædes. 

Center for Sundheds- og 
Sanitetsuddannelser 

Sylbækvej 10 
8230 Åbyhøj 

 
Kursussekretariat 
CSG Ole Madsen 

FSK-KTP-CSS@mil.dk 
Sylbækvej 10 

8230 Åbyhøj 
 
 

 
 


