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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 

FSK 430 Flyvemedicin  

Uddannelsesbeskrivelse 
 

 
Formål 
At sætte eleven i stand til at gennemføre flyvemedicinske under-

søgelser i Forsvaret, mhp at kunne støtte infirmarierne, INTOPS 
og/eller ved sejlads.  

 
Forudsætninger 
FSK 400 basis,mil og FSK 401 basis, sund  

 
Læringsudbytte 

Målet er at deltageren efter endt uddannelse har opnået følgende 
viden, færdigheder og kompetencer: 
 

Viden 
Deltageren forventes at have 

• Viden om begreber inden for flyvemedicin, herunder me-
kanisk og fysiologisk påvirkning 

• Viden om principper for risikovurdering af flyvende perso-

nel  
• Viden om forsvarets regulativer og procedurer for flyve-

medicin 
• Forståelse af sammenhæng mellem sikkerhedsaspekter og 

flytransport af patienter 

 
Færdigheder 

Deltageren forventes at kunne: 
• Vælge og anvende relevante metoder og tekniker til at ud-

føre flyvemedicinsk undersøgelse i overensstemmelse med 
procedurer og reglerne herfor. 

• Vurdere, identificere og initiere videre undersøgelsesbehov 

og undersøgelsesgang jf. procedurerne herfor 
• Vurdere patienternes flyveegnethed med henblik på god-

kendelse  

Praktiske oplysninger 
 

 
Udgivelsesdato 
FEB 2018 

 
Målgruppe  

Militærlæge der skal for-
rette tjeneste i Forsvaret 
 

Deltagere  
Min 4 – max 12 

 
Niveau 
Niveau 4 

jf. kvalifikationsrammen 
for livslang læring 

 
Varighed 
5 dage, fuldtid 

 
 

Kursusdato 
Kursus start og slutdato 
fremgår af uddannelses-

kataloget på FIIN 
 

Tilmelding  
I arrangementsstyring 

 
Tilmeldingsfrist 
Jf. Arrangementsstyring 

 
Uddannelsesudbyder 

Forsvarets Sundheds-
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• Identificere praktiske problemer i forhold til flytransport af 

patienter 
• Kunne vælge og anvende andre instansers sundhedsfagli-

ge dokumentation i relation til flyvemedicinsk helbredseva-
luering 
 

Kompetencer 
Deltageren forventes at skulle kunne:  

• Planlægge og tage ansvar for flyvecertificeret personels 
helbredstilstand jf. procedurer og bestemmelser herfor 

• Tage ansvar for godkendelse af flyvecertificeret personels 

helbredsundersøgelse jf. bestemmelserne herfor 
 

Indhold  
• Introduktion til flyvemedicin 
• Flyvemedicinsk undersøgelse, praktik og teori 

• BST 915-3 ”Flyvefysiologisk uddannelse af piloter og be-
sætningsmedlemmer” 

• Basal flyvefysiologi 
• Introduktion til virket som SAR læge 

 
Studie- og arbejdsformer 
Uddannelsen gennemføres som tilstedeundervisning 

Undervisningen gennemføres med vægtning på refleksion og af-
prøvning med henblik på høj elevdeltagelse.  

 
Prøver/eksamen/certificering  
Modulet indgår i den samlede vurdering af deltageren på FSU 

100 Reservelægekursus eller som selvstændigt kursus. 
 

Bemærkninger  
Der kan i forbindelse med uddannelsens gennemførelse være 
rejseaktivitet.  

 

kommando 
Center for Sundhed- og 

Sanitetsuddannelser 
Sylbækvej 10 

8230 Åbyhøj 
 
Uddannelsessted 

Flyvestation Skrydstrup  
 

Kursusleder 
OS Camilla Holmer 
Tlf.:  +45 2548 3887/ 

+45 2829 8979 
  

Kursuskontor 
CSG Ole Madsen  
E-mail: FSK-KTP-

CSS@mil.dk 
Tlf.:  +45 728 18311 

 

 

 


