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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 

FSK 422 Militær fysiologisk undersøgelse   

Uddannelsesbeskrivelse 

 

 

Formål 

At deltageren opnår basale færdigheder indenfor militær fysiologisk 

undersøgelse med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste skader i 

rammen af en forbinderplads (ROLE1) og et infirmeri.  

 

Forudsætninger 

Deltagere skal have gennemført FSK 400 MIL og FSK 401 SUND 

Deltagere skal have ajourført viden omkring anatomi og biomekanik for 

de nævnte led/regioner 

 

Læringsudbytte 

Ved udannelsens afslutning forventes det at deltageren har opnået føl-

gende viden, færdigheder og kompetencer: 

 

Viden 

• Viden om principper for praksis og anvendelse af analgetika i ram-

men af ROLE1 og infirmeri 

• Viden om principper for praksis og anvendelse af metode og teori 

indenfor diagnostik og behandlingsværktøjer set i rammen af ROLE1 

og infirmeri 

• Have forståelse af sammenhængen mellem hastegradsvurderinger 

og den militære indsættelse 

• Have grundlæggende viden om hvordan lægen kan bruge militære 

fysiske trænere ifm. skader på bevægeapparatet 

• Have grundlæggende forståelse af patientgruppen består af solda-

ter, herunder de værnepligtige, overtræning, operative overbelaste-

de samt de administrerende stille siddende   

 

Færdigheder 

• Kunne vælge og anvende relevante genoptræningsøvelser samt fo-

retage vejledning heri 

• Kunne vælge og anvende relevante undersøgelsesteknikker ifm. 

diagnosticering af akutte skader på bevægeapparatet typisk opstå-

ende i den militære kontekst 

• Kunne søge og vurdere skadens omfang ifm. en eventuel operativ 

indsættelse 

Praktiske oplysninger 

 

 

Udgivelsesdato 

Juni 2018 

 

Målgruppe  

Militærlæger som tilknyttes 

en forbindeplads (ROLE1) 

eller et infirmeri 

Andre kan efter godken-

delse af lægelig ansvarlig 

ved CSS deltage 

 

 

Deltagere  

Min 8 – max 16 

 

Niveau 

Niveau 4  

jf. kvalifikationsrammen 

for livslang læring 

 

Varighed 

40 timer fordelt på 4 un-

dervisningsdage 

 

Kursusdato 

Udannelsen afholdes to 

gange årligt ifm. FSK 100 

Militærlæge uddannelsen 

 

 

Uddannelsesudbyder 

FSK / CSS 

Center for Sundheds- & 

Sanitetsuddannelser 

Sylbækvej 10 

8230 Åbyhøj 
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• Kunne anvende grundlæggende bandagering og tapening ifm. stabi-

lisering af skadede område 

 

Kompetencer 

• Tage ansvar for arbejdsprocesser i, for fysioterapeuten, normalt 

forudsigeligt arbejde, mhp. patienters genoptræning med afsæt i 

undersøgelsesmetodikker og symptombaseret tilgang indeholdt i 

udannelsen 

• Planlægge og tage ansvar for patientforløb med fokus på den mili-

tære operationelle problemstilling kontra patientens skade. Herun-

der kunne bandagere, immobilisere og/eller medicinere samt lave 

en genoptræningsplan 

 

Indhold 

• Akutte overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel & co-

lumna. 

• Patientdemonstrationer 

• Indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. 

• Udredning, behandling og genoptræning af skadede patienter. 

• Tapening og bandagering i militær kontekst (fokus på fod og an-

kel). 

 

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder) 

Udannelsen gennemføres som tilstedeværelsesundervisning med en 

blanding af teorioplæg og praktisk arbejde. En stor del af kurset vil væ-

re med undersøgelse af patienter. 

 

Certificering  

Prøveform: 

Der afholdes ingen egentlig eksamen, men der gennemføres løbende 

formativ vurdering af tegn på læring og resultatet vurderes bestået / 

ikke bestået 

 

Bedømmelsesform:  

Der gennemføres løbende formativ vurdering af tegn på læring 

 

Opnås vurderingen ”ikke bestået” vil der faciliteres den fornødne viden, 

færdigheder og kompetencer gennem samtale og refleksion 

 

Censur: 

Intern 

 

Kvalifikation: 

Der tilskrives kvalifikation: (Q 1637192) 

 

Bemærkninger  

Patienter der anvendes under udannelsen, skal være eller kunne side-

stilles med: Den helbredsgodkendte soldat 

 

Afholdes som internat ved Center for Sundheds- & Sanitetsuddannelser 

 

Under kursus vil der foregå delvis afklædning af kursister ifm. uddan-

nelsen. 

 

Kursusleder 

OS Nicholas Szczyrbak 

FSK / CSS 

E-mail: fsk-cs-

udd07@mil.dk 

FIIN: fsk-cs-udd07 

Tlf.: +45 728 18306 

 

Kursussekretariat 

CSG Ole Madsen 

FSK-KTP-CSS@mil.dk 

Tlf.: 728 18313 

 

SAP ID 

01639483    

 

Objekt forkortelse 

EFSSUNIDR110 
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