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EKSPERT I FAGOMRÅDE MILITÆRMEDICIN
1. Krav til uddannelsen til ekspert i fagområde militærmedicin (nedenstående punkter a til e skal alle være
opfyldt)
a. Ret til selvstændigt virke som læge (B-autorisation) meddelt af Sundhedsstyrelsen
b. Gennemført reservelægekursus ved Forsvarets Sanitetskommando (5 måneders varighed)

40 point

c. Udsendelse som militær læge i en international mission (med hæren, søværnet og/eller flyvevåbnet) i
minimum samlet 8 uger
20 point
d. Funktion som læge i en national militær lægeklinik (infirmeri) i minimum samlet 4 uger

10 point

e. Erhvervelse af yderligere suppleringspoints (jf. nedenstående) til opnåelse af i alt minimum 100 point, som
kræves til erhvervelse af ekspertuddannelsen i militærmedicin
30 point

2. Points til uddannelse til ekspert i fagområde militærmedicin
a. Obligatorisk:

Reservelægekursus
International udsendelse (min. 8 uger)
National infirmeritjeneste (min. 4 uger)
Suppleringspoint

40 point
20 point
10 point
30 point

b. Suppleringspoint:

Gennemført supplerende militær uddannelse, (VUT-R, Føringsuddannelse for
reservelæger (5 moduler) VEU, VUT-2)
15 point
Diplomkursus i Int. Sundhedsstøtte
15 point
Militærmedicinsk undervisning, foredrag 5/10 points*
Publicerede militærmedicinske artikler
5/10 points*
Deltagelse i DMMS årsmøde
5/10 points*
Deltagelse i mil.med. arbejdsgrupper
5/10 points*
Nationale eller internationale øvelser
5/10 points*
National sejlads
5/10 points*
Organisatorisk arbejde i militærmedicin
5/10 points*
Deltagelse i militærmedicinske kurser
5/10 points*
Deltagelse i militærmedicinske kongresser 5/10 points*
SAR-læge vagter
5/10 points*
Anden militærmedicinsk aktivitet
5 points

* Efter DMMS bestyrelses vurdering
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Uddannelsen giver ret til den af Dansk Militærmedicinsk Selskab meddelte betegnelse ”Ekspert i fagområdet
militærmedicin” i en periode på 5 år. Der stilles herefter krav om recertificering gennem opnåelse af 50
recertificeringspoints, jf. nedenstående.
3. Recertificering som ”Ekspert i fagområde militærmedicin”
Der kræves opnåelse af minimum 50 recertificeringspoints inden for den forløbne 5 års periode.
Recertificeringspoints kan opnås gennem følgende aktiviteter:
Fuldtidsbeskæftigelse inden for militærmedicinen
Fuldtidsbeskæftigelse som læge på infirmeri
Udsendelse som militær læge i international mission
SAR-læge vagter
Supplerende militær uddannelse
Diplomkursus i Int. Sundhedsstøtte
Deltagelse i DMMS årsmøde
Publicerede artikler inden for militærmedicin
Deltagelse i militærmedicinske kongresser, kurser o.lign.
Undervisning, kursusledelse i militærmedicin
Deltagelse i militærmedicinske arbejdsgrupper
National sejlads
Nationale eller internationale øvelser
Anden militærmedicinsk aktivitet

50 points
10 points pr. måned
20 points pr. måned
1 point pr. vagt
15 points
15 points
5 points pr. møde
5 points pr. artikel
5 points pr. aktivitet
5 points pr. aktivitet
5 points pr. aktivitet
10 points pr. måned
5 points pr. aktivitet
5 points pr. aktivitet

4. Ansøgning om anerkendelse som ekspert i fagområde militærmedicin
Ansøgning om erhvervelse af titlen ”Ekspert i fagområde militærmedicin” og evt. senere recertificering
indsendes til Dansk Militærmedicinsk Selskab (Att. Sekretæren), idet nødvendig dokumentation for
uddannelse, kurser mv. skal vedlægges. Se nærmere i ”Procedure ved ansøgning om godkendelse af
diplomuddannelse i militærmedicin” Bestyrelsen i Dansk Militærmedicinsk Selskab vurderer ansøgningerne og
foranstalter udfærdigelse og udsendelse af bevis for tilfredsstillende uddannelse. Anerkendelsen som ekspert i
fagområde militærmedicin er gældende i 5 år fra den på diplomet anførte dato.
5. Vurdering af indholdet i uddannelsen til ekspert i fagområde militærmedicin
Bestyrelsen i Dansk Militærmedicinsk Selskab evaluerer som minimum hvert femte år indholdet af
uddannelsen til ekspert i fagområde militærmedicin.
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