
 

TEST DIN VIDEN 
TEKNISK FORSKRIFT 
Pjecens opbygning 
Test din egen viden omkring emnet TEKNISK FORSKRIFT ved at 
løse et par opgaver.  

Baggrundsviden kan du finde i de gældende bekendtgørelser på 
Søfartsstyrelsens hjemmeside under Søfarende og 
bemanding/Sygdomsbehandler/Lovkrav. 

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 

 



Opgave 1 
Hvilke bøger/publikationer, i relation til 
sygdomsbehandling, skal du medbringe 
såfremt du sejler med en A el. B kiste? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 2 
Hvor mange supplementstyper til A, B 
og C kisterne findes? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 3 
Hvem har ansvaret for, at der er de 
rigtige etiketter på medicinen i 
medicinkisten? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
Opgave 4 
Er der indhold i medicinkisten, der ikke 
må opbevares sammen med medicin og 
medicinsk udstyr? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 5 
Opbevaring og udlevering:  

Hvem må udlevere medicin om bord? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Må besætningsmedlemmerne 
medbringe deres egen medicin? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Hvor skal besætningsmedlemmernes 
medbragte medicin registreres? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

  



      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

  

Vidste du 
Sygdomsbehandlingen 
ombord på danskflagede 
skibe skal organiseres i 
overensstemmelse med den 
bekendtgørelse, vi på CMS i 
daglig tale kalder ”Teknisk 
Forskrift”. 

Bekendtgørelsen (Kap. IX B 
1…) er fra 2007. Hvis man 
downloader den, får man den 
gamle tekst. 

Ændringsbekendtgørelsen er 
fra 2018. Hvis man 
downloader den, får man kun 
den del af teksten, som er 
rettet (Regel 5 Lægemidler 
og medicinsk udstyr). 

 

Det betyder: 

I bekendtgørelsen fra 2007 
skal Regel 5: Lægemidler og 
Medicinsk udstyr erstattes 
med teksten fra 
Ændringsbekendtgørelsen. 

 

 

Bekendtgørelserne kan findes på Søfartsstyrelsens 
hjemmesiden. Følg linkene herunder: 

 Kapitel IX B, 1. september 2007, 
undersøgelser, sygdomsbehandling og 
skibsmedicin 

 Ændringsbekendtgørelse til kapitel A IX B 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2007/9870
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2007/9870
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2007/9870
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/892


Svar på opgaven 

Opgave 1 
Hvilke bøger/publikationer, i relation til 
sygdomsbehandling, skal du medbringe 
såfremt du sejler med en A- el. B-kiste? 
 
 ”Fortegnelse, kontroldokument og 

brugervejledning over lægemidler og 
medicinsk udstyr kategori A”  

 ”Lægebog for Søfarende” 
 ”Radio Medical Optegnelse” 
 ”Teknisk Forskrift”  

”Teknisk Forskrift”, regel 2.2 og 2.4 

Opgave 2 
Hvor mange supplementstyper til A, B 
og C kisterne findes? 

6 supplementstyper:  

 CR Redningsbåde- og flåder 
 P  Passagerskibe 
 M MOB-både 
 G Skibe med kontakt til krigsgas 
   Farligt gods 
 F Farvandsvæsenets redningsfartøjer 

”Teknisk Forskrift”,  

regel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.6 

Opgave 3 
Hvem har ansvaret for, at der er de 
rigtige etiketter på medicinen i 
medicinkisten? 

Skibsføreren. Korrekte etiketter kan 
findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside 
og downloades. 

”Teknisk Forskrift”, regel 5.1 

 

 

Opgave 4 
Er der indhold i medicinkisten, der ikke 
må opbevares sammen med medicin og 
medicinsk udstyr? 

Ja gruppe N (insektbekæmpelsesmiddel 
og kloreringsmidler) må ikke opbevares 
sammen med medicin og medicinsk 
udstyr. 

”Teknisk Forskrift”, regel 6.5 

Opgave 5 

Opbevaring og udlevering:  

Hvem må udlevere medicin om bord? 

Skibsføreren eller sygdomsbehandleren.  

”Teknisk Forskrift”, regel 10.1 

 

Må besætningsmedlemmerne 
medbringe deres egen medicin? 

Ja – men de har pligt til at oplyse, hvad 
de medbringer til skibsføreren eller 
sygdomsbehandleren.  

”Teknisk Forskrift”, regel 6.6 

 

Hvor skal besætningsmedlemmernes 
medbragte medicin registreres? 

I ”Fortegnelsen” – og på 
sygdomsbehandlerens begæring 
deponeres sammen med skibets øvrige 
beholdning af lægemidler.   

”Teknisk Forskrift”, regel 6.7 
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