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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne  

til at løse tidens og fremtidens opgaver. 

FSK-200 Medic sanitetsuddannelse  

Uddannelsesbeskrivelse 
 

 
Formål 
At sætte deltageren i stand til at behandle patienter i samarbejde 

med andet Sundheds og sanitetsfagligt personel efter gældende 
standarter og procedurer ud fra en symptombaseret patienttil-

gang.  
 
Forudsætninger 

 Gyldigt Q: (Q: 02894327) Værns fælles Junior Medic  
 

Læringsudbytte 
Det forventede læringsudbytte efter endt kursus er at deltageren 
har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer.  

 
Viden 

 Viden om basale latinske betegnelser der forventes at blive 
brugt i kommunikationen mellem sanitets og sundhedsfagligt 
personel 

 Forståelse af sammenhænge mellem eget virke som medic 
samt samarbejdet med andet sundheds og sanitetsfagligt 

personel 
 Forståelse af sammenhængen mellem menneskets anatomi, 

fysiologi og patofysiologi 

 Forståelse for sammenhængen mellem mikrobiologi, smitte-
spredning og hygiejniske problemstillinger i det militære 

præhospitale miljø 
 Viden om begreber, principper og processer relateret til pati-

entpleje og patient ernæring i sanitetskæden 
 Have viden om begreber, principper og processer i forhold til 

lægelig delegering og medhjælp  

 Forståelse for sammenhængen mellem behandling af patien-
ter og nødvendigheden af patientdokumentation 

 Forståelse af sammenhængen mellem ROLE begreberne og 

Praktiske oplysninger 
 

 
Udgivelsesdato 
Januar 2021 

 
Målgruppe  

Personel der skal bestri-
de funktionen Medic i 
Forsvaret.  

 
Deltagere  

Min. 6 – max. 20 
 
Niveau 

Niveau 4  
jf. kvalifikationsrammen 

for livslang læring 
 
ECTS 

0 ECTS-point  
 

Varighed 
12 uger, fuld tid 
 

Kursusdato 
Kursus start og slutdato 

fremgår af uddannelses-
kataloget på FIIN og 

DeMars Arrangements-
styring. 
 

Tilmelding  
I arrangementsstyring 

 



 

    
 
 

Version AUGUST 2019 

den såredes vej gennem sanitetskæden 
 Forståelse af regler og delegeringer der gælder for miltært 

personel under civil hospitalspraktik  
 

Færdigheder 
 Vælge og anvende relevante metoder, teknikker og materialer 

under den symptombaseret patienttilgang som indgangsvinkel 

til behandling patienter i rammen af <C>ABCDE algoritmen 
 Identificere egen rolle i samarbejdet med andet sanitets- eller 

sundhedsfagligt personel i forhold til at sikre bedst mulig be-
handling af patienten 

 Vælge og anvende relevante metoder, teknikker og materialer 

i forhold til de for en medic vedtagne procedurer i sanitets – 
og sundhedsfaglig procedureres kapitel 1 

 Identificere og vurdere vitalparamtre ud fra gældende proce-
durer 

 Identificere skader og sygdomme samt deres omfang i forhold 

til at lave en behandlingsstrategi i samarbejde med andet sa-
nitets og sundhedsfagligt personel 

 Vælge og anvende lærte metoder, teknikker og principper i 
traume- og sygdomsbehandling i forhold til behandling af pa-

tienter  
 Vælge og anvende procedurer for patientdokumentation og 

overlevering af patienter 

 Anvende fagområdets terminologi i kommunikationen med 
andet sanitets eller sundhedsfagligt personel 

 
Kompetencer 
 Tage ansvar for at patienthåndtering sker under anvendelse 

af symptombaseret patienttilgang i rammen af <C>ABCDE al-
goritmen og under hensynstagen til lægelig delegering og sa-

nitets- og sundhedsfaglig procedurer  
 Tage ansvar for egen rolle og indsats i behandlingsforløbet, 

herunder kunne assistere sundhedsfagligt personel ved min-

dre kirurgiske og invasive indgreb  
 Tage ansvar for at følge sanitets- og sundhedsfaglig procedu-

re i forhold til lægelig delegering og dermed kende egen kom-
petencegrænse 

 Tage ansvar for at regler, delegering på hospitalspraktikken 

efterleves 
 

Indhold 
 Anatomi og fysiologi  
 Sygdomslære 

 Farmakologi 
 Handlebaner 

 Sundheds-, sygepleje og behandlerassistance 
 Traumatologi og nødbehandling 
 Hygiejne og mikrobiologi 

 Hospitalspraktik  
 Patient dokumentation 

 

Tilmeldingsfrist 
8 uger før startdato 

 
Uddannelsesudbyder 

Forsvarets Sundhedstje-
neste, 
Center for Sundheds- og 

Sanitetsuddannelser 
Sylbækvej 10, 

8230 Åbyhøj 
 
Kursusleder 

SSG Kenneth S. Chri-
stensen 

Center for Sundheds- og 
Sanitetsuddannelser 
Sylbækvej 10, 

8230 Åbyhøj  
E-mail: fsk-cs-

lduus@mil.dk 
FIIN: FSK-CS-LDUUS 

Tlf.:  +45 7281 8302  
 
Koncernfælles  

Kursusadministration  
FIIN: FAK-KTP-KFKA 

Tlf.: 728 17200 
 
SAP ID 

D-objekt 02894331 
 

Objekt forkortelse 
EFSSANMED202 

mailto:FAK-KTP-KFKA@fiin.dk
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Studie- og arbejdsformer 
Kurset gennemføres som ekstern tilstedeundervisning eventuelt 

suppleret med digitale understøttende læringsaktiviteter.  
Tilstedeundervisningen afholdes som en kombination af klasse-

undervisning og praktiske handlebaner, og gennemføres med 
vægtning på refleksion og afprøvning i kombination med instruk-
tion og gentagne øvelser med høj elevdeltagelse. 

Der vil på kurset være indlagt studietid, hvor deltageren forven-
tes at læse relevant udleveret faglitteratur.  

Under hele kursusforløbet foretages der formativ evaluering af 
den enkelte deltager med henblik på vurdering af tegn på læring 
 

Prøver/eksamen/certificering  
Der afholdes skriftlige og praktiske delprøver samt mundtlig, 

skriftlig og praktisk eksamen der alle gennemføres som summa-
tiv evaluering.  
 

Delprøver: 
Der vil være ugentlige prøver med summativ evaluering med 

henblik på afklaring af den enkelte deltagers uddannelsesniveau 
 

Eksamen: 
Prøveform: 
Der afholdes afsluttende skriftlig, praktisk og mundtlig eksamen 

der alle skal bestås for at opnå den samlede vurdering bestået. 
Eksamensresultatet vurderes bestået/ikke bestået. 

 
Varighed: 
Skriftlig eksamen 120 minutter 

Praktisk eksamen 20 minutter  
Mundtlig eksamen 20 minutter 

 
Bedømmelsesform: 
Skriftlig eksamen vurderes bestået med minimum 80 % rigtig 

besvarelse.  
 

Praktisk eksamen vurderes bestået ved gennemførelse af hand-
lebane der vurderes bestået jf. bestemmelserne herfor. 
 

Mundtlig eksamen vurderes bestået ved mundtlig besvarelse 
med afsæt i patient case der vurderes bestået jf. bestemmelser-

ne herfor 
 
Om- og reeksamen: 

Reeksamination af skriftlig og mundtlig eksamen tilbydes inden 
for samme kursus, bestås den/de ikke vurderes kurset som ikke 

bestået. 
 
Reeksamination af praktisk eksamen tilbydes indenfor 6 måneder 

efter kursusafslutning, bestås denne ikke, vurderes kurset som 
ikke bestået og nyt kursus skal gennemføres  
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Censur:  
Delprøver gennemføres med intern censur. 

 
Alle øvrige eksamener gennemføres med ekstern censur 

 
Kvalifikationer: 
Ved bestået kursus tilskrives kvalifikation Q: (02894328).  

Gyldigheden er 4 år fra dato for bestået, og kvalifikationen skal 
være fornyet inden udløbet af de 4 år. 

 
Bemærkninger  
Uddannelsen bygger videre på den Junior Medic lærte viden, 

samt de på junior Medic uddannelsen lærte færdigheder og kom-
petencer, hvorfor det må forventes at dette er opdateret og træ-

net forud for uddannelsen. 
 
Kursisten skal være indforstået med at udføre og modtage inva-

sive procedurer hvor dette er relevant for læringen.   
 

Der kan forekomme situationer hvor det på grund af læring er 
nødvendigt at kursisten delvis afklædes. 

 
Deltageren kan med fordel medbringe egen computer, vær dog 
opmærksom på at forsvaret ikke dækker eventuelle skader eller 

tab.  
 

Der gives som hovedregel ikke frihed under uddannelsen, og ved 
fravær på mere end 10 % fra kurset vil kursusleder og fagligan-
svarlig i samråd med uddannelsesenhedens ledelse afgøre delta-

gerens mulighed for deltagelse på kurset.  
 

I forbindelse med hospitalspraktikken skal aftenarbejde forven-
tes.  
 

 


