
 

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

Baggrundsviden kan du finde i ”Fortegnelse, kontroldokument og 
brugervejledning” og på vores hjemmeside www.sfs.dk  

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 

 

 

http://www.sfs.dk/


Søg informationer i ”Fortegnelse, 
kontroldokument og 
brugervejledning”. 

Opgave 1 
Hvad kaldes de tre dele 
Kontroldokumentet er inddelt i? 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 

Opgave 2 
Hvilke sygdomme/symptomer behand-
les med medicin fra gruppe 7, 8 og 12? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
Opgave 3 
Hvad betyder lægemiddelstof? 

________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 4 
Hvis du ikke kan skaffe det medicin 
kontroldokumentet anviser, hvor finder 
du så alternativerne?  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________ 

Har du brug for at søge dispensation i 
det tilfælde? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 5 
På hvilke sider i kontroldokumentet 
finder du etiketter til lægemidler? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

 

  



      
 

 

Medicinkiste A og B er inddelt i 16 hovedgrupper. 
Inden du giver medicin, skal du læse i 
"Brugervejledningen".  

Her kan du få informationer om indikation, form, 
virkning, dosering, bivirkninger, holdbarhed, 
opbevaring og eventuelle anmærkninger. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

  

Vidste du 
 

Besætningen har ret til at 
medbringe egen medicin 
under den forudsætning, at 
de til stadighed har en gyldig 
helbredsundersøgelse for 
søfarende og fiskere. 

 

Medicinen skal indskrives i 
kontroldokumentet med 
følgende oplysninger: 

 

 Medicinens navn. 
 Medicinens mængde. 
 Navn på besætnings-

medlem. 
 Dato ind. 
 Eventuel kvittering for 

modtagelse. 
 Dato ud. 

 

Det er IKKE sygdomsbehand-
lerens ansvar, at medicinen 
registreres. Det er 
besætningsmedlemmets eget 
ansvar! 

 



Svar på opgaven 

Opgave 1 
Hvad kaldes de tre dele        
Kontroldokumentet er inddelt i? 

1. Brugervejledning lægemidler. 

2. Fortegnelse og kontroldokument over 
lægemidler. 

3. Fortegnelse og kontroldokument over 
medicinsk udstyr. 

Opgave 2 
Hvilke sygdomme/symptomer behandles med 
medicin fra gruppe 7, 8 og 12? 

Gruppe 7: Infektioner. 

Gruppe 8:  Malaria. 

Gruppe 12: Mave/tarm sygdomme. 

Opgave 3 
Hvad betyder lægemiddelstof? 

Lægemiddelstof beskriver det aktive stof i 
lægemidlet. 

Opgave 4 
Hvis du ikke kan skaffe det medicin, 
kontroldokumentet anviser, hvor finder du så 
alternativerne?  

Alternativ listen, som findes på www.sfs.dk, 
”Søfarende og bemanding”, ”Download 
medicin kister”. 

 

Har du brug for at søge dispensation i det 
tilfælde? 

Hvis medicinen, du har brug for, ikke findes på 
alternativlisten, skal du søge en dispensation 
hos cms@dma.dk. 

 

Opgave 5 
På hvilke sider i kontroldokumentet finder du 
etiketter til lægemidler? 

A kiste: Side 79-83 

B kiste: Side 64-67  
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