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1. Introduksjon 

1.1. Bruk av emneplanen 
Emneplanen er et felles dokument for alle godkjente utdannings- og opplæringsinstitusjoner i Norge som tilbyr kurs iht. STCW konvensjonen og 
Kvalifikasjonsforskriften (Forskrift av 22.12.11 nr. 1523). Emneplanen skal sikre at kursene som tilbys tilfredsstiller kravene i konvensjonen og at 
kursdeltagerne oppnår et best mulig faglig utbytte. Emneplanen setter bestemmelser for hvilke emner det skal gis opplæring i, hvilke læremål som 
skal oppnås og gir også generelle råd til relevant utstyr, læremetode og lærerressurser som skal være til rådighet for å oppnå læremålene. 
Emneplanen skal danne grunnlaget for den enkelte institusjons planlegging av undervisningen og gjennomføring av underveis- og sluttvurderinger. 

1.2. Planens omfang: 
Planen omfatter de krav som stilles av Sjøfartsdirektoratet for Begrenset Sikkerhetsopplæring oppdatering for passasjerskip med bruttotonnasje 
under 300 i fartsområde 1, i perioden 1.mai til 30 sept. Med referanse til Kvalifikasjonsforskriftens § 8 (3). Læremålene bygger på krav i STCW 
konvensjonens regel VI/1, STCW kodens avsnitt A-VI/1.2 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3. 

1.3. Studieressurser:  

1.3.1. Personell 
All opplæring foretas med lærer-/instruktørstøtte med kompetanse iht. STCW regel I/6 og avsnitt A-I/6. Instruktører skal ha pedagogisk kompetanse 
iht. IMO modellkurs 6.09 eller høyere pedagogisk kompetanse. Simulatorinstruktører skal ha opplæring iht. IMO modellkurs 6.10 i tillegg. Siste utgaver 
av modellkurs skal ligge til grunn. 

1.3.2. Utstyr og lokaler 
Teoretisk undervisning skal gis i hensiktsmessige lokaler med relevant audiovisuelt utstyr. Øvingsfasilitetene skal gi mulighet for praktisk trening og 
øvelser, slik at deltakerne skal kunne demonstrere oppnåelse av læremål. Opplæringen kan gjennomføres ved bruk av klasseromsundervisning, bruk 
av simulator og andre fasiliteter og utstyr som er formålstjenlig for kurset og opprettholder samme standard. E-læring kan brukes som metode på 
teoriundervisning og skal tilfredsstille STCW kodens avsnitt B-1/6 p. 6-11. 
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1.4. Krav til planlegging av opplæringen 
Institusjonen skal utarbeide undervisningsmateriell, instruktørveiledning, timeplaner og slutt test, som møter emneplanens læremål, innhold og 
omfang. Prosedyrer/prosesser, som sikrer de ansattes og kursdeltagernes pedagogiske og faglige aspekter, sikkerhet og hensyn til miljøet, skal dekkes 
av opplæringssenterets styrende dokumentasjon.  

1.5. Opplæringsmetoder 
Opplæringen skjer gjennom en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktiske øvelser med relevans iht. emneplanens læremål. Metodene 
inkluderer en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum, arbeid i grupper i form av spill og scenarioer. Hver øvelse gjennomgås i etterkant for 
utdyping, oppsummering og repetisjon av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon. Øvelsene skal være lagt opp slik at den enkeltes kompetanse 
blir evaluert etter praktiske gjennomføringer.  

1.6. Evaluering av opplæringen 
Kursdeltakerne skal oppfordres til å gi tilbakemelding til instruktør underveis. Etter hvert kurs skal det innhentes evaluering fra kursdeltagerne, både 
skriftlig og muntlig. Institusjonen plikter til å holde seg oppdatert på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside mht. evt. endringer i emneplanen. 

1.7. Vurdering av kompetanse 
Kursdeltakerne skal ha gjennomført og bestått opplæring iht. STCW kodens avsnitt A- VI/1.2 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3, obligatoriske minstekrav til 
opplæring og kvalifikasjoner, som definert i denne emneplanen.  

1.7.1. Krav til forkunnskap 
Gyldig kursbevis for Begrenset Sikkerhetsopplæring eller Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk, dvs. ikke eldre enn 5 år fra utstedelse. 
Dersom kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 mnd. effektiv fartstid, opparbeidet før 31.12.2016. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra 
oppstartdato på nytt kurs. 

1.7.2. Hensikten med vurdering 
Vurderingen skal foregå slik at det er mulig å avgjøre om kandidaten har tilstrekkelig kompetanse iht. emneplanens definerte læremål 

1.7.3. Generelle vurderingskriterier 
Obligatorisk deltakelse i undervisningen. Kunnskapsdelen testes ved bestått slutt test i henhold til emneplanens definerte læremål. Gjennom øvelser 
skal den enkelte kandidat bedømmes for oppnådd kompetanse (ferdighet og holdninger) iht. emneplanens læremål. 
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1.7.4. Prinsipper knyttet til vurdering og metoder for vurderingen 
Metoden som velges for å vurdere kandidatens kompetanse må være relevant for å kunne avgjøre om kandidaten har den nødvendige kompetanse 
iht. emneplanens læremål som bygger på STCW konvensjonens krav, dvs. skriftlig prøve i kombinasjon med praktisk demonstrasjon.  

2. Opplæringens mål, omfang og innhold. 

2.1. Opplæringens hensikt: 
Sikre at opplæringen blir gjennomført i henhold til nasjonal emneplan som bygger på STCW konvensjonens krav og Kvalifikasjonsforskriftens § 8 (3). 

2.2. Læringsmål: 
Etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i læremålene som er definert i denne emneplanen. 
 

2.3. Omfang:  
Kurset skal gjennomføres på minimum 10 timer. 
En time i emneplanen er på 45 minutter. En kursdag skal være på max.10 undervisningstimer. 

2.4. Endringslogg: 
 Ny emneplan for oppdatering 
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     2.5 Innhold: 
 

Informasjon 
 

Emne Introduksjon, eksamen og avslutning – 1 time 
 

Hensikt/Læremål 
 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

Informasjon om regler 
ved opphold på 
skolens område 
 

• Presentasjon av 
instruktører 

• Informasjon om regler for 
oppmøte og fravær 

• HMS, informasjon om 
opphold på skolens 
område inkludert 
øvelsesfelter 

Instruktører presenteres med ansvarsoppgaver gjennom 
kurset 
Informasjon om føring av fraværsprotokoll 
HMS regler for all ferdsel på skolen 
Sikkerhetsregler for opphold på øvelsesområder 

Samtale 
PP 
Presentasjon 

Klasserom  

Timeplan Presentasjon av kursets 
timeplan 

Gjennomgang av kursets timeplan, tidspunkter for oppstart, 
avslutning. 
Utlevering av bekledning for øvelser 

PP 
Presentasjon 

Klasserom  

Informasjon om 
kontroll av læremål 

Praktisk og teoretisk 
vurdering av deltakere 

Teoretisk eksamen 
Observasjon av fagforståelse, beslutninger og handlinger 
under øvelser 

 Klasserom 
Øvingsfelt 
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Emneplan STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker 
 

Emne 1.0 Redningsfarkost og redningsbåter – 1 time 
 

Hensikt/Læremål 
 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

1.1 Livbåter Beskrive de ulike typene av 
livbåter man kan finne på 
skip 

1. Generell informasjon om livbåter 
 

Teori Klasserom  

1.2 Redningsflåter Beskrive ulike typer av 
redningsflåter 

1. Typer av redningsflåter og beskrivelse av: 
• Oppblåsbare redningsflåter 
• Faste redningsflåter 
• Krav til kapasitet 

2. Beskrive «fri flyt» arrangementet for redningsflåter, 
(Hydrostatutløser). 

3. Beskrive metode for mønstring/ombordstigning 

Teori/ 
Gjennomgang 
av utstyr 

Klasserom/ 
Øvingsfelt 

 

1.3 Redningsbåter Beskrive krav til MOB-båter 
om bord på skip 

1. Beskrive krav til minimums antall MOB båter om bord 
 

Teori Klasserom  
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Emne 2.0 Personlig redningsutstyr – 0,5 time  

 
Hensikt/Læremål 
 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

2.1 Livbøyer Krav til livbøyer 1. Beskrive hvordan livbøyer er plassert om bord på skip 
2. Beskrive hva slags krav som finnes til ekstra utstyr på 

livbøyer 

Teori/ 
Gjennomgang 
av utstyr 

Klasserom/ 
Øvingsfelt 

 

2.2 Redningsvester Krav til redningsvester 1.  Beskrive antall redningsvester vi må ha om bord  
2. Beskrive at redningsvestens oppdrift kan bli oppnådd av: 

• At vesten er laget av et materiale med oppdrift 
• Oppblåsing 

3. Beskrive utstyr på redningsvester som: 
• Fast eller blinkende lys 
• Fløyte sikret til vesten med line 
• AIS og andre sporingsinnretninger 

Teori/ 
Gjennomgang 
av utstyr 

Klasserom/ 
Øvingsfelt 

 

2.3 Redningsdrakter 
 

Krav til redningsdrakter 1. Beskrivelse av redningsdrakten  
2. Beskrive hvordan redningsdrakter skal være tilgjengelig for 

alle personer som er mannskap og som har oppgaver med 
MES eller redningsfarkost 

Teori/ 
Gjennomgang 
av utstyr 

Klasserom  

2.4 Termisk 
beskyttende 
hjelpemidler 

Krav til termisk beskyttelse 1. Beskrive hovedhensikten til termisk beskyttelse Teori/ 
Gjennomgang 
av utstyr 

Klasserom/ 
Øvingsfelt 
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Emne 3.0 Personlig redningsutstyr – 1 time  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

3.1 Livbøyer Bruk av livbøyer Kaste livbøye over bord og sjekke at dens funksjoner virker 
som de skal 
• Livbøye 
• Selvaktiverende lys 
• Selvaktiverende røyksignal 
• Flytende line 

Demonstrasjon Øvingsfelt  

3.2 Redningsvester Bruk av redningsvester 1. Ta på redningsvest riktig på under et minutt uten 
assistanse 

2. Svømme en kort distanse med redningsvest 

Demonstrasjon/ 
Praksis 

Øvingsfelt  

3.3 Oppblåsbare 
redningsvester 

Bruk av oppblåsbare 
redningsvester 

1. Ta på en oppblåsbar redningsvest riktig på under et 
minutt uten assistanse 

2. Teste manuell utløsing av oppblåsbar redningsvest 

Demonstrasjon/ 
Praksis 

Øvingsfelt  

3.4 Termisk 
beskyttende 
hjelpemidler 

Bruk av termiske 
hjelpemidler 

Ta på en termisk pose/drakt uten assistanse om bord i 
redningsfarkost eller redningsbåt 

Demonstrasjon/ 
Praksis 

Øvingsfelt  

3.5 Overlevelse i vann 
uten redningsvest 

Demonstrere overlevelse i 
vann uten redningsvest 
eller redningsdrakt 

Demonstrere hvordan en kan flyte i vannet uten hjelp av 
redningsvest eller redningsdrakt 

Demonstrasjon/ 
Praksis 

Øvingsfelt  

3.6 Bording av 
redningsfarkost 

Praktisk bruk av 
redningsfarkost 

1. Borde en redningsfarkost fra skutesiden og fra vannet 
2. Hjelpe andre om bord 
3. Demonstrere bruk av utstyret om bord inklusiv 

drivankeret 
4. Rette opp en kantret redningsflåte 

Praksis Øvingsfelt  
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Emne 4.0 Overlevelse i sjø – 0,5 timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

4.1 Farer for 
skipbrudne 

 

Farer for skipbrudne 1. Beskrive farer som: 
• Heteslag, solstikk, kulde og hypotermi 
• Sjøsyke 
• Dehydrering 
• Drikke sjø vann 
• Brann eller olje i sjøen 

Teoretisk 
gjennomgang 

Øvingsfelt  

4.2 Beste bruk av 
redningsutstyret 

 

Gjennomgang av bruken av 
redningsutstyret i 
redningsfarkoster 

1. Beskrive hvordan komme klar av skipet med 
redningsfarkost 

2. Forklare hvordan man beskytter seg mot heteslag, 
solstikk, kulde og hypotermi 

3. Beskrive effekten av sjøsyke og hvordan bekjempe 
sjøsyke 

4. Forklare forsvarlig bruk av ferskvann og mat og 
nødvendigheten av å forhindre dehydrering. 

5. Forklare tiltak for overlevelse i tilfeller der det er brann 
eller olje på vannet 

6. Forklare riktig bruk av drivanker for å redusere avdrift 
7. Forklare nødvendigheten og viktigheten av å ha en utkikk 
8. Forklare bruk av nødutstyr for å kunne bli funnet av 

andre 
9. Viktigheten av å opprettholde moralen 
10. Forklare tiltak for overlevelse i vann  

Demonstrasjon/ 
Praksis 

Øvingsfelt  
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Emne 5.0 GMDSS utstyr 0,5 timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

 Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

5.1 håndholdt nød 
VHF, 
radiokommunikasjon 

 Beskrive bruken av en håndholdt nød VHF radio, skifte batteri, 
lade batteri og fordelen av å ha antennen så høyt som mulig. 

Teori/ 
praktiske 
øvelser 

Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

5.2 Nødpeilesender - 
EPIRB 

 1. Beskrive funksjonen til en friflyt EPIRB og manuell EPIRB, 
(Nødpeilesender) 

2. Beskrive hvor de er plassert og hvilket antall vi har om 
bord 

3. Demonstrere hvordan de blir aktivert 

Teori/ 
praktiske 
øvelser 

Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

5.3 Search and rescue 
transponders –SART 

 Beskrive bruken av Radar –SART og AIS SART Teori/ 
praktiske 
øvelser 

Klasserom/ 
øvingsfelt 
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Emneplan STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking 
 

Emne 1.0 Bruk av brannslukkere og brann utstyr – 1,5 timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

1.1 Brann tepper Bruk av brann teppe Beskriv og demonstrer bruken av et brannteppe 
La elevene prøve å slokke brann i person, (dummy), med 
brannteppe 
Forklar hvor man normalt oppbevarer branntepper ombord 

Praktiske 
øvelser 

Øvingsfelt  

1.2 Brannslokkings 
medier 

Kjennskap til brannslokkings 
medier 

Forklar hvilke brannsloknings medier vi har som: 
• Vann i stråle, spray, tåke 
• Skum, lett, medium og tungt skum 
• CO2 
• Damp 
• Pulver 
• Inergen 

Teori  Klasserom  

1.3 Brannslokkings 
prosedyrer 

Kjennskap til brannslokkings 
prosedyrer 

1. Forklar at så snart brannalarmen går så gjelder 
brannprosedyrene: 
• Mannskapet møter på sine stasjoner som beskrevet i 

alarmplanen 
• Brannlagene samler seg, på ordre fra bro, og utfører 

sine oppgaver i å slukke brannen 
• Pumper startes for å gi vann til slokkingen 
• Kapteinen bestemmer metode for best å slokke 

brannen 
2. Beskriv kapteinens rolle i å lede brannslukkingen fra bro 
3. Forklar at så snart brannen er slokket så setter vi ut en 

brannvakt 
4. Forklar at kapteinen setter i gang en undersøkelse for å 

finne brannårsaken slik at brannen ikke kommer igjen 

Teori  Klasserom  
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5. Om vi får brann mens vi er til havn, skal brannvesen i land 
varsles umiddelbart 

1.4 Slukking av små 
branner 

Slukking av forskjellige 
branner der det skal velges 
riktig slokkemiddel 

Utfør korrekt bruk av bærbare håndslukkere for branner som: 
• Tre brann 
• Olje brann 
• Frityr brann 
• Brann i plastikk 
• Propan brann 
• Elektrisk brann 

Demonstrer korrekt bruk av skum utstyr 

Praktiske 
øvelser 

Øvingsfelt  

 
  



13 
Versjon 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 23.03.2018 
 

Emneplan STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp 
 

Emne 1.0 Generelle førstehjelpsprinsipper - 0,5 timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

1.1 Strakstiltak Strakstiltak ved 
nødsituasjoner 

• Beskrive sekvensene av strakstiltakene ved nødsituasjoner Teori Klasserom  

1.2 Vurdering av 
ulykke 

Vurdering av ulykke i 
henhold til alvorlighetsgrad 

Angir innholdet i en nødsituasjons sjekkliste som: 
• Vurdering av ulykkessituasjonen 
• Vurdering av egen risiko 
• Bevisstløshet 
• Respirasjons stans 
• Hjerte stans 
• Alvorlig blødning 
• Redning av forulykket 
• Varsel om beredskap 

Teori og 
Praksis 

Klasserom/ 
Øvingsfelt 
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Emne 2.0 Posisjonering av forulykkede - 0,5timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

2.1 Prosedyre for å 
legge forulykket i 
hensiktsmessig stilling 

Beskrive prosedyre for å 
posisjonere forulykket 
person 

Beskrive hensiktsmessig prosedyre for posisjonering av 
forulykkede i en nødsituasjon og da spesielt: 
• Stabilt sideleie 
• HLR stilling 

Teori og 
demonstrasjon 

Klasserom  

2.2 Demonstrere 
Stabilt sideleie 

Demonstrere korrekt 
metode for å legge person i 
stabilt sideleie 

• Demonstrere korrekt metode for å legge person i korrekt 
stilling 

Praksis Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

 
 

Emne 3.0 Bevisstløshet - 0,5 timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

3.1 Gjenkjenne 
symptomer 

 • Gjenkjenne symptomer og farer ved bevisstløshet Teori og 
demonstrasjon 

Klasserom  

3.2 Tiltak   • Bruke hensiktsmessige tiltak som: 
• Holde luftveier åpne 
• Legger forulykket person i stabilt sideleie 
• Handlinger i tilfelle puste eller hjertestans 
• Ikke og mat, væske eller annet til bevistløs person oralt 

Praksis Klasserom/ 
øvingsfelt 
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Emne 4.0 Prinsipper for  Hjerte lunge redning - 0,5 timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

4.1 Gjenopplivning  Gjenkjenne nødvendigheten av umiddelbar gjenopplivning i 
nødsituasjoner 

Teori og 
demonstrasjon 

Klasserom  

4.2 HLR   Gjennomføre Hjerte-lunge redning alene og med assistanse 
fra en person for minimum 10 minutter, inkludert: 
• Kontroll av luftveier 
• Riktig hode stilling for å åpne luftveier 
• Munn til munn 
• Munn til nese 
• Hjerte stans 
I de tilfeller hvor man har hjertestans: 
• Hjerte kompresjoner 
• Hjerte- og lungeredning 
• Hjertestarter 

Praksis 
(inkludert 
demonstrasjon 
av 
hjertestarter 

Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

 

Emne 5.0 Blødninger - 0,5 timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

5.1 Blødninger   Kunne generelle farer ved blødninger (blødningskontroll/ -
behandling 

Teori og 
demonstrasjon 

Klasserom  

5.2 Blødninger - 
praksis 

 Gjennomføre hensiktsmessig tiltak for å begrense/stanse 
blødninger, spesielt med tanke på: 
• Indre/ytre blødninger 
• Sjokk 

Praksis – 
Øvelse med 
markører 

Øvingsfelt  
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• Trykk på blødningen 
• Posisjonering av pasienten 
• Bruksområder og farer ved å sette på et turniqet 

 
 

Emne 6.0 Behandling av sirkulasjonssvikt - 0,5 timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

6.1 Årsaker til 
sirkulasjonssvikt 

 Beskrive de vanligste årsakene til sirkulasjonssvikt Teori og 
demonstrasjon 

Klasserom  

6.2 Symptomer for 
sirkulasjonssvikt 

 Gjenkjenne symptomene for sirkulasjonssvikt som: 
• Ansiktsfarge 
• Puls – hastighet og karakter 

Praksis Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

6.3 Behandling av 
sirkulasjonssvikt 

 Gjennomføre de hensiktsmessige tiltak for behandling av 
sirkulasjonssvikt som: 
• Stopp av blødning 
• Beskyttelse mot kulde/hypotermi 
• Tidlig inntak av rikelig med væske dersom personen er 

ved bevissthet 
• Stabilt sideleie 
• Ingen røyking 
• Ingen alkohol 
• Ingen aktiv oppvarming 

Praksis Klasserom/ 
øvingsfelt 
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Emne 7.0 Brannskader og forbrenninger - 0,5 timer  
 

Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

7.1 Symptomer for 
brannskader og 
forbrenninger 

 Gjenkjenne symptomer på brannskader og forbrenninger og 
skader forårsaket av elektrisitet 

Teori  Klasserom  

7.2 Nedkjøling av 
brannskader 

 Gjennomføre de hensiktsmessige tiltak for brannskader og 
forbrenninger: 
• Nedkjøling av skaden så raskt som mulig 

Praksis Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

7.3 Kjemiske 
brannskader 

 Gjennomføre de hensiktsmessige tiltak for kjemiske brann 
skader: 
• Fjerne klær som er forurenset av kjemikaliene 
• Rense sår med rikelig med vann 

Teori og 
demonstrasjon 

Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

7.4 Kjemiske øye 
skader  

 Gjennomføre de hensiktsmessige tiltak for kjemiske 
brannskader på øynene: 
• Rense øynene med rikelig med vann 

Teori og 
demonstrasjon 

Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

7.5 Elektriske 
brannskader 

 Gjennomføre de hensiktsmessige tiltak for ulykker forårsaket 
av elektrisitet: 
• Merke seg farene for førstehjelpere 
• Isolering av forulykket 
• Beskyttelse mot kollaps 
• Kontroll av vitale funksjoner 

Praksis - 
Øvelse 

Klasserom/ 
øvingsfelt 
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Emne 8.0 Transport av skadde - 0,5 timer  

 
Hensikt/Læremål 
Etter endt opplæring 
skal deltakerne ha 
kunnskap, forståelse 
og dyktighet 

Innhold Krav til utførelse Eksempel på 
metode 

Eksempel på 
læremiljø 

 

8.1 Transport av 
skadde 

 Gjennomføre hensiktsmessig transport av skadde alene og 
med assistanse fra andre, med tanke på lukkede rom og 
utfordringer ombord på skip 

Demonstrasjon 
og 
Praksis 

Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

8.2 Midlertidige 
transportmidler 

 • Identifiser og bruk: 
• Midlertidige hjelpemidler for transport 
• Bruk av stol som transportmiddel 
• Bruk av teppe som transportmiddel 

Praksis Klasserom/ 
øvingsfelt 

 

8.3 Transport av 
skadde med 
nakke/rygg skader 

 • Gjenkjenne de farene vi kan ha ved transport av skadde 
med nakke og/eller rygg skader, og kunne demonstrere 
sikker transport av skadde med slik skade 

Teori og 
praksis 

Klasserom/ 
øvingsfelt 
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