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Tabell A-VI/2-2 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for hurtiggående mann-overbord-båter

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og
dyktighet

Metoder for å
demonstrere
kompetanse

Kriterier for evaluering av
kompetanse

Ha forståelse av
hurtiggående mannoverbord-båters
konstruksjon,
vedlikehold,
reparasjon og
utrustning

Konstruksjon og utrustning
for mann-overbord-båter og
hver enkelt utstyrsenhet om
bord i disse

Ta ansvar for
utsettingsutstyr og
redskaper slik det
normalt er montert,
under utsetting og
berging

Bedømmelse av
beredskapstilstanden for
utsettingsutstyr og
utsettingsredskap for
hurtiggående mannoverbord-båter for
umiddelbar utsetting og bruk

Bedømmelse av
prestasjoner fra praktisk
instruksjon

Identifisere komponenter og
nødvendig utstyr for
hurtiggående mann-overbordbåter

Kjennskap til vedlikehold og
nødreparasjoner av
hurtiggående mannoverbord-båter og normal
luftfylling og lufttapping av
oppdriftsrom på hurtiggående
mann-overbord-båter

Forstå bruk og begrensninger
for vinsj, bremser, fall,
fangliner,
bevegelseskompensasjon og
annet utstyr slik det normalt
er montert

Metoden for å utføre
rutinemessig vedlikehold og
nødreparasjoner

Bedømmelse av
prestasjoner fra praktisk
demonstrasjon av
ferdighet i å kontrollere
trygg utsetting og berging
av en hurtiggående mannoverbord-båt med montert
utstyr

Ferdighet i å klargjøre og ta
ansvar for utsettingsutstyr og
utsettingsredskaper under
utsetting og berging av en
hurtiggående mann-overbordbåt

Bedømmelse av
prestasjoner fra praktisk
demonstrasjon av
ferdighet i å foreta trygg
utsetting og berging av en
hurtiggående mannoverbord-båt med montert
utstyr

Ferdighet i å ta kommandoen
over en hurtiggående mannoverbord-båt under utsetting og
berging.

Sikkerhetsforholdsregler
under utsetting og berging av
en hurtiggående mannoverbord-båt
Utsetting og berging av en
hurtiggående mannoverbord-båt under dårlige
vær- og sjøforhold
Ta kommandoen
over en
hurtiggående mannoverbord-båt slik
den normalt er
utstyrt, under
utsetting og berging

Bedømmelse av
beredskapstilstanden for
hurtiggående mannoverbord-båter og tilhørende
utstyr for umiddelbar
utsetting og bruk
Sikkerhetsforholdsregler
under utsetting og berging av
en hurtiggående mannoverbord-båt
Utsetting og berging av en
hurtiggående mannoverbord-båt under rådende
og dårlige vær- og sjøforhold
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Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og
dyktighet

Metoder for å
demonstrere
kompetanse

Kriterier for evaluering av
kompetanse

Ta kommandoen
over en
hurtiggående mannoverbord-båt etter
utsetting

Særskilte karakeristika ved og Bedømmelse av
anordninger for hurtiggående prestasjoner fra praktisk
mann-overbord-båter
demonstrasjon av
ferdighet i å:
Prosedyrer for å snu en
.1 snu en kantret
kantret hurtiggående mannhurtiggående mannoverbord-båt
overbord-båt
Hvordan håndtere en
hurtiggående mann-overbord- .2 håndtere en
hurtiggående mannbåt under rådende og dårlige
overbord-båt under
vær- og sjøforhold
rådende vær- og
sjøforhold
Navigasjonsutstyr og
sikkerhetsutstyr som finnes
.3 svømme i
om bord i en hurtiggående
spesialutstyr
mann-overbord-båt
Søkemønstre og miljøfaktorer .4
som virker inn på deres
utførelse

Betjene motor på en Metoder for å starte og
hurtuiggående
betjene motor med tilbehør på
mann-overbord-båt en hurtiggående mannoverbord-båt

Demonstrasjon av betjening av
hurtiggående mann-overbordbåter innenfor utstyrets
begrensninger under rådende
værforhold

bruke
kommunikasjons- og
signalutstyr mellom
den hurtiggående
mann-overbord-båten
og et helikopter og et
skip

.5

brukt det nødutstyret
som føres om bord

.6

få en skadd person
opp av vannet og
overføre en skadd
person til et
redningshelikopter
eller et skip, eller til
et trygt sted

.7

gjennomføre søk,
idet det tas hensyn til
miljøfaktorer

Bedømmelse av
prestasjoner fra praktisk
demonstrasjon av
ferdighet i å starte og
betjene motor på
hurtiggående mannoverbord-båt

Motoren startes og betjenes slik
manøvreringen krever
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Table A-VI/4-2 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i medisinsk behandling
Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og
dyktighet

Metoder for å
demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluere
kompetanse

Medisinsk behandling Behandling av skadd
av syke og skadde
person, herunder:
mens de er om bord
.1 hode- og ryggskader
.2

skader på øre, nese og
øyne

.3

ytre og indre blødning

.4

brannsår, skåldsår og
forfrysninger

.5

brudd, forvridninger
og muskelskader

.6

sår, leging av sår og
infeksjon i sår

.7

smertelindring

.8

teknikker for sying og
bruk av klemmer

.9

håndtering av akutte
mage/tarm-lidelser

.10 enklere kirurgisk
behandling
.11 stell av sår og
bandasjering
Kjennskap til sykepleie:
.1

allmenne prinsipper

.2

utførelse av sykepleie

Sykdommer, herunder:
.1

kroniske og akutte
lidelser

.2

seksuelt overførte
sykdommer

.3

tropiske og infektuøse
sykdommer

Alkohol- og stoffmisbruk

Bedømmelse av
prestasjoner fra praktisk
instruksjon og
demonstrasjon

Identifikasjon av symptomer
basert på klinisk
undersøkelse og
sykehistorie

Godkjent praktisk erfaring
fra sykehus eller lignende
institusjon hvis det er
praktisk mulig

Beskyttelse mot infeksjon
og mot spredning av
sykdommer er fullstendig og
effektiv
Holdningen overfor den
skadde eller syke er rolig,
trygg og beroligende
Behandlingen av skade eller
sykdom er passende og
følger anerkjent medisinsk
praksis og relevante
nasjonale og internasjonale
veiledninger
Dosering og bruk av
legemidler og medikamenter
er i samsvar med
produsentens anbefalinger
og anerkjent medisinsk
praksis
Umiddelbart forstår
viktigheten av forandringer i
pasientens tilstand
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Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Kompetanse

Kunnskap, forståelse og
dyktighet

Metoder for å
demonstrere kompetanse

Kriterier for evaluere
kompetanse

Medisinsk behandling Tannbehandling
av syke og skadde
mens de er om bord
Gynekologi, graviditet og
(forts.)
fødsel
Medisinsk behandling av
reddede personer
Dødsfall til sjøs
Hygiene
Sykdomsforebygging,
herunder:
.1

desinfisering,
bekjempelse av
skadedyr, bekjempelse
av rotter

.2

vaksinasjoner

Føre journaler og ha kopier
av relevante regler og
forskrifter:
.1

føre sykejournaler

.2

internasjonale og
nasjonale maritime
medisinske regler og
forskrifter

Delta i samordnede
Bistand utenfra, herunder:
opplegg for medisinsk
bistand til skip
.1 medisinsk rådgivning
over radio

Rutiner for klinisk
undersøkelse er fullstendige
og i tråd med mottatte
instrukser

.2

transport av syke og
skadde, herunder
helikoptertransport

.3

medisinsk behandling
av syke sjøfolk som
involverer samarbeid
med helsemyndigheter
i havn eller
polikliniske enheter i
havn

Metoden for og forberedelse
av evakuering er i samsvar
med anerkjente
fremgangsmåter, og er
utformet for å
maksimalisere pasientens
velferd
Rutiner for å søke
medisinske råd over radio
følger etablert praksis og
anbefalinger

