
 

TEST DIN VIDEN 
ALTERNATIVLISTEN 
Pjecens opbygning 

Test din egen viden omkring emnet ALTERNATIVLISTEN ved at 

løse et par opgaver.  

Baggrundsviden kan du finde på Søfartsstyrelsen hjemmeside 

under Søfarende og bemanding/sygdomsbehandler/dispensation 

for medicin. 

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 

 



Søfartsstyrelsen og Radio 
Medical har udarbejdet en liste 
over godkendte alternativer, 
som kan benyttes, når det ikke 
er muligt at købe de korrekte 
lægemidler. Listen ligger til 
download i excel-format på 
Søfartsstyrelse hjemmeside. 

 

Opgave 1 

Hvor kan du 
downloade ”Alternativlisten”? 
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Opgave 2 

Hvad er ”Alternativlisten”, og hvornår 

har du brug for den? 
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________________________________
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Opgave 3 

Normalt er der to tal på labelen på alt 

medicin i danske skibsmedicinkister. 

Hvor mange tal er der på medicinen, 

hvis den er fra ”Alternativlisten”? 
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Opgave 4 

Hvad er sygdomsbehandlerens ansvar, 

hvis han får leveret medicin 

fra ”Alternativlisten”? 

________________________________
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Vidste du 

”Alternativlisten” udkom i 

2017 for at minimere 

administrationen for 

sygdomsbehandleren, så 

der ikke skal søges 

dispensationer så ofte. 

Den revideres jævnligt. 

Mange apoteker verden 

over har taget den til sig. 

Det betyder, at du vil 

kunne få leveret medicin 

herfra. 

 

 

 

 

"Alternativlisten" kan findes ved at følge linket her: 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/soefarende-

and-bemanding/sygdomsbehandler/dispensation-

for-medicin 

 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/soefarende-and-bemanding/sygdomsbehandler/dispensation-for-medicin
https://www.soefartsstyrelsen.dk/soefarende-and-bemanding/sygdomsbehandler/dispensation-for-medicin
https://www.soefartsstyrelsen.dk/soefarende-and-bemanding/sygdomsbehandler/dispensation-for-medicin


Svar på opgaven 

Opgave 1 

Hvor kan du 
downloade ”Alternativlisten”? 

Søfartsstyrelsens hjemmeside. 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/soefare

nde-and-

bemanding/sygdomsbehandler/dispensa

tion-for-medicin 

 

Opgave 2 

Hvad er ”Alternativlisten”, og hvornår 

har du brug for den? 

Den medicin, der normalt skal være på 

danske skibe findes i: ”Fortegnelse, 

kontroldokument og brugervejledning 

over lægemidler og medicinsk udstyr”. 

Nogle steder i verden betyder lokale 

regler, at det ikke er muligt at købe det, 

som står i ”Fortegnelsen”. I disse 

tilfælde kan man ofte finde et 

erstatningspræparat i ”Alternativlisten”. 

 

Opgave 3 

Normalt er der to tal på labelen på alt 

medicin i danske skibsmedicinkister. 

Hvor mange tal er der på medicinen, 

hvis den er fra ”Alternativlisten”? 

3 tal. Eksempel: Hvis du ikke kan skaffe 

3.4 morfin 10 mg / ml, må du modtage 

3.4.3 Ketorolac 30 mg / ml. 

Opgave 4 

Hvad er sygdomsbehandlerens ansvar, 

hvis han får leveret medicin 

fra ”Alternativlisten? 

 Downloade brugervejledningen til 

det alternative præparat 

 Oplyse Radio Medical om det 

alternative præparat, hvis der 

bliver behov for kontakt til RMD 
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