
 

TEST DIN VIDEN 
KOMPETENCER OG ETIK 
Pjecens opbygning 

Test din egen viden omkring emnet KOMPETENCER OG ETIK ved 

at løse et par opgaver.  

Baggrundsviden kan du finde i ”Lægebog for Søfarende” s. 13 – 15 

og i de videoer, som hører til bogen. 

De rigtige svar finder du på bagsiden af pjecen. Men vent med at 

læse dem til du har prøvet din viden af. 

 

 

 

Hold din viden ajour 

____ 

Du kan finde alle 

opgaverne på vores 

hjemmeside 

www.sfs.dk 

____ 

Du er altid 

velkommen til at 

stille os spørgsmål 

på cms@dma.dk 

____ 

Du kan også ringe til 

os på 7219 6004 

____ 

 

SØFARTSSTYRELSEN 

Center for det Maritime 
Sundhedsvæsen 

Vestervejen 1 
6720 Fanø 

Marts 2020 

 

 



Læs eventuelt først kapitel 1 i 
”Lægebog for Søfarende”. 

Opgave 1 

Hvad er de 4 etiske grundregler for 

sygdomsbehandlere? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Opgave 2 

At være professionel betyder, at du skal 

handle rationelt, systematisk, skånsomt 

og værdigt. Hvad indebærer det i 

praksis? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

Opgave 3 

Må du som sygdomsbehandler 

selvstændigt varetage behandlingen af 

syge og tilskadekomne, og for eksempel 

give dem medicinsk behandling? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Opgave 4 

Når du mailer med Radio Medical om et 

besætningsmedlem, må du så sætte 

rederiet på cc? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

  



Som sygdomshandler om bord er du:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Vidste du 

Regel 10.6 i ”Teknisk 

Forskrift”: ”I akutte 

livstruende situationer 

o.l., hvor rådgivning fra 

Radio Medical Danmark 

ikke umiddelbart er 

mulig, bør den 

nødvendige medicinering 

og anden behandling 

foretages efter et samlet 

skøn over den syges 

tilstand. I sådanne 

tilfælde anføres årsagen 

hertil i skibsdagbogen, 

eller hvor en sådan ikke 

føres, i tilsynsbogen. 

Årsagen må ikke 

indeholde 

personfølsomme data.” 

(Kilde: ”Teknisk forskrift, 

Kapitel IX: Undersøgelse, 

sygdomsbehandling og 

skibsmedicin, regel 10.6”). 

 

Lægens ”øjne” 

Lægens "ører" 

Lægens "hænder" 



Svar på opgaven 

Opgave 1 

Hvad er de 4 etiske grundregler for 

sygdomsbehandlere? 

 Vær loyal  

 Vær professionel   

 Vær informativ 

 Overhold tavshedspligten 

”Lægebog for Søfarende” side 13. 

Opgave 2 

At være professionel betyder at du skal 

handle rationelt, systematisk, skånsomt 

og værdigt. Hvad indebærer det i 

praksis? 

 At du yder livreddende førstehjælp 

– ABCDE 

 At du følger retningslinjerne for 

journalføring i Radio Medical 

Optegnelsen 

 At du søger kontakt med Radio 

Medical, når det er påkrævet 

 At du undersøger og behandler 

efter Radio Medicals instrukser 

 At du rapporterer løbende til Radio 

Medical 

”Lægebog for Søfarende” side 13. 

Opgave 3 

Må du som sygdomsbehandler 

selvstændigt varetage behandlingen af 

syge og tilskadekomne, og for eksempel 

give dem medicinsk behandling? 

 

Nej, du er forpligtet til at kontakte Radio 

Medical. Du fungerer som lægens ”øjne, 

ører og hænder” og udfører 

undersøgelser og behandling, som 

lægen ordinerer. 

”Lægebog for Søfarende” side 13. 

Opgave 4 

Når du mailer med Radio Medical om et 

besætningsmedlem, må du så sætte 

rederiet på cc? 

Nej, oplysningerne er fortrolige mellem 

patienten og sygdomsbehandleren, og 

må ikke uden videre videregives til 

andre – hverken om bord eller i land 

Se flere detaljer i ”Lægebog for 
Søfarende” side 14. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


