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Søfartsstyrelsens afgørelse.  
For et specifikt skib, sendes den færdige afgørelse til rederiet 

med anmodning om at sikre, at den opbevares om bord. 
Afgørelsen angår: 
Kort beskrivende titel 

   Medicin og medicinsk udstyr, samt uddannelse til Crew tranfure vessels 

Type:    Særlig afgør. Kategori:    Skibsmedicin 

Regelværk: 
For et specifikt skib anvendes a) 
til skibets regelgrundlag.  
b) og c) kan anvendes til andre 
relevante regelværker. 

a) Medd-A Regelhenvisning: 
fritekst, som angiver den 
relevante regeltekst, f.eks.: 
kap. II-1 af 1. nov. 2004, 
reg. 25.3 

a) Kap IX B, Regel 2, 3 og 4 

b)                     
b) EU direktive 92/29/EØF, Atikel 2 stk.1a) og 
stk.1b) 

c) Bekendtgør. c) Bek 722 af 08/06/2017 
Identifik. af evt. skib(e): 
Kontrol nr. / FTJ-nr. / 
Kend.bogst. 

1)       2)       3)       4)       5)       

Evt. sagsnummer: 
Doculive sagsnummer 

1) 2018038526 2)       3)       4)       5)       

 

Afgørelse * 
Dansk indregistrerede skibe som transporterer personer jf. BEK. 722 af 08/06/2017 til og fra havvindmølle 
installationer, kan medbringe medicin og medicinsk udstyr listet i tillæg W, ud over det i Meddelelser A kapitel 
IX B krævede medicin og medicinsk udstyr. 
Tillæg W er en medicin og medicinsk udstyrs liste udarbejdet af Søfartsstyrelsen i samarbejde med erhvervet. 
 
For at medbringe tillæg W skal alle besætningsmedlemmer ombord, gennemføre et af Søfartsstyrelsen godkendt 
specialkursus i sygdomsbehandling i overensstemmelse med den medbragte beholdning af medicin og 
medicinsk udstyr. 
 
Kurset skal genopfriskes senest hvert 5 år. 
Kurset opfylder kravene til grund-og genopfriskningskursus kategori C. 
Kurset opfylder kravet til genopfriskningskursus kategori B. 
Certifikater fornyes automatisk til ovenstående kategorier. 
 
Det påhviler Danske Rederier at indkalde erhvervet og Søfartsstyrelsen til evaluering af ordningen mindst hvert 
andet år. 
 
Tidligere dispensationer for medicinkister på ovennævnte skibstyper ophæves. 
 
Afgørelsen træder i kraft 01.04.2019      
 

Godkendt   ja 
(En betinget godkendelse anses 
for  at være en godkendelse) 

Dato:  28-03-2019  
(dd-mm-åååå) 

Navn:  
 
 
Underskrift: 

Michael Lund Nielsen  
 

*)  Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Såfremt De har spørgsmål til afgørelsen,  
 er De imidlertid velkommen til at kontakte Søfartsstyrelsen. 


