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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 

FSK 401, BASISKURSUS SUND  

Uddannelsesbeskrivelse 
 

Formål 
At give deltageren grundlæggende viden om sanitetstjenesten og 
-soldatens virke, herunder egen rolle i et militært system, samt 

indblik i forskelle mellem den civile ramme og militære ramme. 
 

Forudsætninger 
Deltageren skal have gennemført FSK 400, Basiskursus,MIL samt 
have en sundhedsfaglig autorisation. 

 
Læringsudbytte 

Ved uddannelsens afslutning forventes deltageren at have opnået 
følgende viden, færdigheder og kompetencer: 
 

Viden 
Deltageren forventes at have 

• Viden om ballistiske implikationer på den humane orga-
nisme 

• Forståelse af de særlige sanitetsfaglige behandlingsmæssi-

ge, logistiske og ressourcemæssige udfordringer i det mili-
tære miljø 

• Viden om forsvaret triagering i forsvaret, herunder hvor-
når, og hvordan den anvendes. 

• Viden om karakteristisk sanitetsmateriel, der anvendes på 

en ROLE 1. 
• Viden om udvalgt militært personels uddannelse og funkti-

on 
• Viden om at arbejdet, herunder rammer og regler for sani-

tetssoldater med bl.a. speciale som militærlæge. 
• Viden om problemstillinger i.f.m. forlænget og forsinket 

evakution.  

 
Indhold  

• Den militære behandlingskæde og evakueringsvej af syge 

Praktiske oplysninger 
 

 
Udgivelsesdato 
Januar 2020 

 
Målgruppe  

Militærlæger der skal 
forrette tjeneste i For-
svaret 

 
Deltagere  

Min 8 – max 25 
 
Niveau 

Niveau 4 
jf. kvalifikationsrammen 

for livslang læring 
 
Varighed 

5 dage, fuldtid 
 

Kursusdato 
Indpasses i FSK 100 Mi-
litærlæge uddanneslen 

 
Tilmeldingsfrist 

Automatisk ved optagel-
se på militærlægeud-

dannelsen i Forsvaret. 
 
Uddannelsesudbyder 

Forsvarets 
Sanitetskommando, 

Center for Sundheds- og 
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og sårede  
• Forlængede evakueringsveje 

• Introduktion til sanitetsdokumentation  
• Sanitetsmateriel 

• Klinisk ballistik  
• Stilistiske krigsskader på levende væv 
• Behandling af livstruende blødninger 

• Militært chefvirke 
 

Studie- og arbejdsformer 
Uddannelsen gennemføres 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 
100 militærlæge uddannelsen  

 
Bemærkninger  

Der kan i forbindelse med uddannelsens gennemførelse være 
rejseaktiviteter.  

Der er en separat uddannelsesbeskrivelse for life tissue training 
– hæmostase, som bliver gennemført under FSK-401, og er en 
viderebygning fra TSE uddannelsen fra FSK-400. 

Sanitetsuddannelser 
Sylbækvej 10 

8230 Åbyhøj 
 

Kursussekretariat 
CSG Ole Madsen 
FSK-KTP-CSS@mil.dk 

Sylbækvej 10 
8230 Åbyhøj 

 

 


