
UDDANNELSESPLAN 
 

FOR 
 

GRUNDLÆGGENDE KURSUS I SØSIKKERHED M.M. 
 

Version 1.0 
 

Dato: 3. marts 2009 
 
 

1. Formål 
Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til grundlæg-
gende kursus/uddannelse i søsikkerhed m.m. 
 
Formålet er endvidere at opfylde kravene om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring 
som beskrevet i STCW-konventionens A-kode, afsnit VI/1, paragraf 2, tabellerne A-VI/1-1, 
A-VI/1-3 og A-VI/1-4. 

2. Anvendelse/omfang 
Uddannelsesplanen anvendes på maritime uddannelsesinstitutioner, der af Søfartsstyrelsen 
er godkendt til at udbyde uddannelsen til skibsassistent og Basic safety training i henhold til 
STCW 95, Regulation VI/1 (Personal Survival Techniques, Basic Fire Fighting, Elementary 
First Aid og Personal Safety and Social Responsibilities). 

3. Grundlag, referencer og bilag 
1. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 770 af 5. juli 2006 om godkendelse og kvalitetssik-

ring m.v. af maritime uddannelser. 
2. STCW-konventionen af 1978 som ændret i 1995. 
3. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006 om kvalifikationskrav til søfa-

rende og fiskere og om sønæringsbeviser. 
4. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 184 af 26. marts 1999 om duelighedsprøver m.v. 
5. Bilag: Skabelon for udformning af bevis for gennemført kursus i grundlæggende søsik-

kerhed”. 

4. Målbeskrivelse 
Uddannelsen skal bl.a. give deltagerne: 
• sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, som er nødvendige for at overleve til søs i 

tilfælde af, at skibet må forlades (A-VI/1-1), 
• sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at vedkommende kan handle hensigtsmæs-

sigt og forsvarligt ved opdagelse af ulykke eller medicinsk nødsituation (A-VI/1-3),  
• kendskab til personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø (A-VI/1-4). 

 
Efter endt kursus skal deltageren opfylde kvalifikationskravene i overensstemmelse med 
STCW-kodens tabel A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4.  
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Ad A-VI/1-1 søsikkerhed 
Deltageren skal herunder have kendskab til: 
1) forskellige nødsituationer, som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis 

mv.), 
2) forskellige typer redningsudstyr, der normalt forefindes i skibe, 
3) redningsmidlernes udrustning, 
4) personlige redningsmidler placering, 
5) principper for overlevelse til søs, herunder: 

- værdien af uddannelse og øvelser, 
- personlig beskyttelsesbeklædning og personligt udstyr, 
- nødvendigheden af at være forberedt på enhver nødsituation, 
- forholdsregler, der skal træffes ved udkald til udskibningsstederne, 
- forholdsregler, der skal træffes, når det er nødvendigt at forlade skibet, 
- forholdsregler, der skal træffes under ophold i vandet, 
- forholdsregler, der skal træffes under ophold i redningsbåde og –flåder, 
- de væsentligste faremomenter for overlevende, 

 
og have færdighed i at: 
1) iføre sig redningsvest, 
2) iføre sig og anvende en redningsdragt, 
3) springe sikkert i vandet fra en vis højde, 
4) bringe en redningsflåde, der har bunden opad, på ret køl iført redningsvest, 
5) svømme iført redningsvest, 
6) holde sig flydende uden redningsvest, 
7) komme om bord i en redningsbåd eller –flåde fra skibet og fra vandet iført rednings-

vest, 
8) iværksætte umiddelbare foranstaltninger, der øger chancen for overlevelse under op-

hold i redningsbåd/-flåde, 
9) udsætte drivanker, 
10) betjene redningsmidlets udstyr, 
11) betjene indretninger til positionsangivelse, herunder radioudstyr. 

 
Ad A-VI/1-3 grundlæggende førstehjælp 
Deltageren skal herunder 
1. kunne vurdere behovet for hjælp til skadede personer og truslen mod egen sikkerhed, 
2. have forståelse for kroppens opbygning og funktioner, 
3. have forståelse for tiltag, som skal iværksættes umiddelbart i nødsituationer, 
 
og herunder have færdighed i at: 
1. lægge en tilskadekommen i korrekt stilling (aflåst sideleje), 
2. anvende genoplivningstekniker, 
3. standse blødning, 
4. iværksætte egnede tiltag til grundlæggende behandling af chok, 
5. iværksætte egnede tiltag i tilfælde af brandsår og skoldning, herunder ulykker forårsaget 

af elektrisk strøm, 
6. redde og transportere en tilskadekommen, 
7. improvisere bandager og anvende materialer fra nødhjælpskassen. 
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Ad A-VI/1-4 personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø 
Deltageren skal herunder: 
1. have kendskab til beredskabsplaner for tiltag, som skal iværksættes i nødsituationer, 
2. have kendskab til alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge 

alarminstruksen; mønstringsstationer; korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr, 
3. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes ved opdagelse af potentiel nødsi-

tuation, herunder brand, sammenstød, forlis og indtrængning af vand i skibet, 
4. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes, når alarmsignaler høres, 
5. have kendskab til flugtveje og interne kommunikations- og alarmsystemer, 
6. have kendskab til følgerne ved forurening af havmiljøet, som skyldes skibets drift eller 

uheld, 
7. have kendskab til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet, 
8. forstå vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner, 
9. have kendskab til tilgængeligt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod po-

tentielle farer om bord på skibe, 
10. kende til forholdsregler, som skal tages før entring af lukkede rum, 
11. have kendskab til internationale forholdsregler vedrørende forebyggelse af ulykker og 

arbejdssikkerhed, 
12. evne at forstå ordrer og kommunikere med andre i relation til pligterne om bord i skibe, 
13. kende til vigtigheden af at opretholde gode menneskelige relationer og et godt arbejds-

fællesskab om bord i skibe, 
14. medvirke til at drage omsorg for mennesker og miljø; arbejdsforholdene; individuelle 

pligter og rettigheder; farerne ved stof- og alkoholmisbrug. 

5. Bedømmelse af deltagere 
Minimumskrav til deltagerens viden, forståelse og færdigheder skal være i overensstemmel-
se med de under ”Formål” og ”Målbeskrivelse” beskrevne rammer. 
 
I bedømmelsen skal der primært lægges vægt på principielle sikkerhedsmæssige aspekter og 
deltagerens engagement. 
 
Deltageren skal orienteres grundigt om bedømmelsesformen og beståkriterier senest ved 
start af kurset.  

6. Generelle bemærkninger  
Med tillæg af ”Kursus i brandbekæmpelse i skibe”, jf. STCW-kodens tabel A-VI/1-2, anses  
STCW 95, Regulation VI/1, vedrørende Basic safety training for opfyldt. 

7. Varighed 
3 dage. 
 
 



Bilag 
 
Virksomhedens/Institutionens navn                                                                                      Logo 
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BEVIS 
Certificate 

FOR GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE I 
of basic safety training 

SØSIKKERHED 
 
 
 
 

Det attesteres herved, at 
This is to certify that 

 
CPR. NR. 
Date of birth   

 
på datoen 
on the date 
 
på tilfredsstillende måde har gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt grund-
læggende uddannelse i søsikkerhed, der opfylder kravene i STCW-konventionens 
A-Kode, afsnit VI/1, paragraf 2, tabellerne A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4.  
satisfactorily has completed approved basic safety training complying with the requirements in the A-Code of the 
STCW Convention, section A-VI/1, paragraph 2, tables A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4.  

 
 

 
 

Udstedt      _______________________________              _____________________________ 
Issued  Sted    Place Dato   Date 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 
 

Bemyndigede bevisudsteders navn og underskrift 
Signature and name of person authorized to issue certificate 
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1. Formål


Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til grundlæggende kursus/uddannelse i søsikkerhed m.m.

Formålet er endvidere at opfylde kravene om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring som beskrevet i STCW-konventionens A-kode, afsnit VI/1, paragraf 2, tabellerne A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4.


2. Anvendelse/omfang


Uddannelsesplanen anvendes på maritime uddannelsesinstitutioner, der af Søfartsstyrelsen er godkendt til at udbyde uddannelsen til skibsassistent og Basic safety training i henhold til STCW 95, Regulation VI/1 (Personal Survival Techniques, Basic Fire Fighting, Elementary First Aid og Personal Safety and Social Responsibilities).

3. Grundlag, referencer og bilag


1. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 770 af 5. juli 2006 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.


2. STCW-konventionen af 1978 som ændret i 1995.


3. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser.


4. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 184 af 26. marts 1999 om duelighedsprøver m.v.


5. Bilag: Skabelon for udformning af bevis for gennemført kursus i grundlæggende søsikkerhed”.


4. Målbeskrivelse

Uddannelsen skal bl.a. give deltagerne:


· sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, som er nødvendige for at overleve til søs i tilfælde af, at skibet må forlades (A-VI/1-1),


· sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at vedkommende kan handle hensigtsmæssigt og forsvarligt ved opdagelse af ulykke eller medicinsk nødsituation (A-VI/1-3), 

· kendskab til personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø (A-VI/1-4).

Efter endt kursus skal deltageren opfylde kvalifikationskravene i overensstemmelse med STCW-kodens tabel A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4. 


Ad A-VI/1-1 søsikkerhed


Deltageren skal herunder have kendskab til:

1) forskellige nødsituationer, som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis mv.),


2) forskellige typer redningsudstyr, der normalt forefindes i skibe,

3) redningsmidlernes udrustning,

4) personlige redningsmidler placering,

5) principper for overlevelse til søs, herunder:

- værdien af uddannelse og øvelser,

- personlig beskyttelsesbeklædning og personligt udstyr,


- nødvendigheden af at være forberedt på enhver nødsituation,


- forholdsregler, der skal træffes ved udkald til udskibningsstederne,


- forholdsregler, der skal træffes, når det er nødvendigt at forlade skibet,


- forholdsregler, der skal træffes under ophold i vandet,


- forholdsregler, der skal træffes under ophold i redningsbåde og –flåder,


- de væsentligste faremomenter for overlevende,

og have færdighed i at:


1) iføre sig redningsvest,


2) iføre sig og anvende en redningsdragt,


3) springe sikkert i vandet fra en vis højde,


4) bringe en redningsflåde, der har bunden opad, på ret køl iført redningsvest,


5) svømme iført redningsvest,


6) holde sig flydende uden redningsvest,


7) komme om bord i en redningsbåd eller –flåde fra skibet og fra vandet iført redningsvest,


8) iværksætte umiddelbare foranstaltninger, der øger chancen for overlevelse under ophold i redningsbåd/-flåde,

9) udsætte drivanker,


10) betjene redningsmidlets udstyr,

11) betjene indretninger til positionsangivelse, herunder radioudstyr.


Ad A-VI/1-3 grundlæggende førstehjælp

Deltageren skal herunder


1. kunne vurdere behovet for hjælp til skadede personer og truslen mod egen sikkerhed,

2. have forståelse for kroppens opbygning og funktioner,

3. have forståelse for tiltag, som skal iværksættes umiddelbart i nødsituationer,

og herunder have færdighed i at:


1. lægge en tilskadekommen i korrekt stilling (aflåst sideleje),

2. anvende genoplivningstekniker,


3. standse blødning,


4. iværksætte egnede tiltag til grundlæggende behandling af chok,


5. iværksætte egnede tiltag i tilfælde af brandsår og skoldning, herunder ulykker forårsaget af elektrisk strøm,

6. redde og transportere en tilskadekommen,


7. improvisere bandager og anvende materialer fra nødhjælpskassen.

Ad A-VI/1-4 personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø

Deltageren skal herunder:

1. have kendskab til beredskabsplaner for tiltag, som skal iværksættes i nødsituationer,

2. have kendskab til alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge alarminstruksen; mønstringsstationer; korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr,

3. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes ved opdagelse af potentiel nødsituation, herunder brand, sammenstød, forlis og indtrængning af vand i skibet,


4. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes, når alarmsignaler høres,


5. have kendskab til flugtveje og interne kommunikations- og alarmsystemer,

6. have kendskab til følgerne ved forurening af havmiljøet, som skyldes skibets drift eller uheld,

7. have kendskab til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet,


8. forstå vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner,


9. have kendskab til tilgængeligt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod potentielle farer om bord på skibe,


10. kende til forholdsregler, som skal tages før entring af lukkede rum,


11. have kendskab til internationale forholdsregler vedrørende forebyggelse af ulykker og arbejdssikkerhed,


12. evne at forstå ordrer og kommunikere med andre i relation til pligterne om bord i skibe,


13. kende til vigtigheden af at opretholde gode menneskelige relationer og et godt arbejdsfællesskab om bord i skibe,

14. medvirke til at drage omsorg for mennesker og miljø; arbejdsforholdene; individuelle pligter og rettigheder; farerne ved stof- og alkoholmisbrug.


5. Bedømmelse af deltagere

Minimumskrav til deltagerens viden, forståelse og færdigheder skal være i overensstemmelse med de under ”Formål” og ”Målbeskrivelse” beskrevne rammer.

I bedømmelsen skal der primært lægges vægt på principielle sikkerhedsmæssige aspekter og deltagerens engagement.

Deltageren skal orienteres grundigt om bedømmelsesformen og beståkriterier senest ved start af kurset. 


6. Generelle bemærkninger 

Med tillæg af ”Kursus i brandbekæmpelse i skibe”, jf. STCW-kodens tabel A-VI/1-2, anses 

STCW 95, Regulation VI/1, vedrørende Basic safety training for opfyldt.

7. Varighed

3 dage.


BEVIS


Certificate

FOR GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE I

of basic safety training

SØSIKKERHED

Det attesteres herved, at

This is to certify that

CPR. NR.

Date of birth  


på datoen


on the date

på tilfredsstillende måde har gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt grund-læggende uddannelse i søsikkerhed, der opfylder kravene i STCW-konventionens

A-Kode, afsnit VI/1, paragraf 2, tabellerne A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4. 


satisfactorily has completed approved basic safety training complying with the requirements in the A-Code of the STCW Convention, section A-VI/1, paragraph 2, tables A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4. 


Udstedt     
_______________________________             
_____________________________


Issued 
Sted    Place
Dato   Date

______________________________________________________________


Bemyndigede bevisudsteders navn og underskrift


Signature and name of person authorized to issue certificate
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