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Til 
Medlemmerne af Dansk Militærmedicinsk Selskab. 
 
Emne: 
Ekspert i fagområde militærmedicin 
 
Ref.:  

1. Uddannelseskrav til ekspert i fagområde militærmedicin. 
2. Procedure ved ansøgning om godkendelse som ekspert i fagområde militærmedicin. 

 
Kære alle. 
 
Hermed fremsendes til jeres orientering og eventuelle foranstaltning, jf. Punkt 3, information om uddannelsen 
i fagområde militærmedicin.  
 
1. Fagområde militærmedicin 
Et fagområde afgrænser et særligt interesse- og kompetenceområde, som enten ikke er dækket af et godkendt 
speciale, eller som udgør en mindre del heraf. Fagområde militærmedicin har som sådant snart syv år på 
bagen. Dansk Militærmedicinsk Selskab indsendte i december 2010 ansøgning om godkendelse af militær-
medicin som fagområde til Dansk Medicinsk Selskab, det nuværende Organisationen af Lægevidenskabelige 
Selskaber. Primo 2011 var militærmedicin godkendt som fagområde og optaget på listen over medicinske 
fagområder. 
 
2. Uddannelsen: Fra diplomlæge til ekspert 
Samtidig med ansøgning om godkendelse som fagområde fastlagde Dansk Militærmedicinsk Selskab kravene 
til uddannelse i fagområde militærmedicin. Når lægen opfyldte kravene og blev godkendt, kunne lægen kalde 
sig til diplomlæge i militærmedicin.  
 
Ved Dansk Militærmedicinsk Selskabs generalforsamling i 2016 blev der stillet forslag om at indføre en ændret 
betegnelse for diplomlæge i militærmedicin, idet betegnelsen diplomlæge kunne misforstås. Diplom-
uddannelserne i Danmark er nemlig videregående uddannelser på niveau med en mellemlang videregående 
uddannelse. Diplomstudierne er normeret til 1 års fuldtidsstudier, svarende til 60 ECTS-point, og med til en 
diplomuddannelse hører eksamen og skriftlige opgaver. På den baggrund traf Generalforsamlingen i 2017 
beslutning om at indføre betegnelsen ekspert i militærmedicin for den læge, der har søgt og opnået 
godkendelse af sit curriculum i militærmedicin. Bestyrelsen har siden opdateret uddannelseskrav og bevis i 
overensstemmelse hermed. Det er de opdaterede uddannelseskrav, der nu fremsendes til jer. 
 
Uddannelseskravene, som fremsendes her, er identiske med de uddannelseskrav, som Selskabet udsendte til 
jer i oktober 2015. Disse krav var nemlig efter bestemmelserne blevet evalueret og justeret i 2015 af en 
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arbejdsgruppe, der bestod af Erik Darre, Peter Ric-Hansen og Christina Lundin, hvis indstilling bestyrelsen 
havde godtaget.  
 
Uddannelseskravene skal evalueres på ny senest inden udgangen af 2020. Ved denne evaluering bør 
bestyrelsen vurdere og, om fornødent, tilpasse kravene til eventuelle ændringer i Forsvarets 
Sundhedstjenestes uddannelsestilbud i forbindelse med den igangværende omorganisering og samling af alt 
sundhedsfagligt personel under Forsvarets Sundhedstjeneste. 
 
3. Kan du blive godkendt som ekspert i fagområde militærmedicin 
Bestyrelsen for Dansk Militærmedicinsk Selskab varetager opgaven at bedømme ansøgninger om godkendelse 
som ekspert i militærmedicin samt recertificering som ekspert i militærmedicin. I de seneste fire år har der kun 
været få ansøgninger og kun en enkelt recertificering. Der må derfor være en del af jer, som er klar til at søge 
godkendelse af jeres kompetencer. 
 
Bestyrelsen beder dig se uddannelsesbestemmelserne (Ref. 1) igennem og vurdere dig selv i forhold til 
uddannelseskravene med henblik på at ansøge bestyrelsen om godkendelse eller recertificering som ekspert i 
fagområde militærmedicin (Ref. 2). Som godkendt ekspert i militærmedicin vil du kunne dokumentere, at du 
gennem din militære tjeneste har erhvervet dig særlige og godkendte kompetencer inden for dette 
fagområde.  
 
Din ansøgning fremsender du til Selskabets sekretær, overlæge Peter Souza Ric-Hansen. Proceduren og den 
fornødne dokumentation fremgår af Ref. 2. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Inger Marie Giversen 

Formand. 
 


