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1 ANSKAFFELSEN
1.1

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Trondheim fagskole.
Trondheim fagskole, med ca. 25 ansatte, ligger i et eget bygg i tilknytning til Byåsen videregående
skole og har for tiden følgende fagskoletilbud:
•
•
•
•
•
•
•

Dekksoffiser (fulltidstilbud - 120 studiepoeng)
Maskinoffiser (fulltidstilbud - 120 studiepoeng)
Elkraft (fulltidstilbud - 120 studiepoeng)
Automatisering (fulltidstilbud - 120 studiepoeng)
Kulde- og varmepumpeteknikk (fulltidstilbud - 120 studiepoeng)
MatTeknikk (nettstøttet 120 - studiepoeng over 2 1/2 år)
Verdiskapning i lokalmat (nettstøttet – 30 studiepoeng)

Dekksoffiserutdanningen, gir kompetanse i navigering, laste- og losseoperasjoner, sikkerhet
og lederskap til sjøs. Bestått sluttvurdering er en del av grunnlag for å kunne løse sertifikat som
dekksoffiser. Maskinoffiserutdanningen, gir kompetanse i maskineri, elektriske og elektroniske anlegg
og kontrollinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner, sikkerhet og lederskap til sjøs. Bestått
sluttvurdering er en del av grunnlag for å kunne løse sertifikat som maskinoffiser.
Trondheim fagskole har en visjon om å være ledende innenfor sitt virkefelt og tilbyr opplæring der
det fokuseres på å skape læringsprosesser som er aktiviserende gjennom varierte og differensierte
arbeidsmetoder. Skolen har som mål å være en dynamisk og fremtidsrettet lærings- og
kompetansearena for studenter og ansatte.
Mer informasjon om Trondheim fagskole finnes på hjemmesidene: www.fagskole.no
Trondheim fagskole er eid av Trøndelag fylkeskommune, og du finner mer informasjon om
fylkeskommunen på hjemmesidene: www.trondelagfylke.no

1.2

Oppdragsgivers kontaktperson

Oppdragsgivers kontaktperson er:
Navn:
e-post

John Erling Moen
johmoe@trondelagfylke.no

Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen per e-post.
Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva
gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson.
1.3

Oppdragsgivers behov

Trondheim fagskole har til hensikt å inngå avtale om kjøp av videregående sikkerhetsopplæring for
studenter ved Trondheim fagskole i 2019. Opplæringen vil foregå januar/februar 2019.
Nærmere beskrivelse av anskaffelsen er gitt i Kravspesifikasjonen. (se vedlegg 1 + vedlegg 2).
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1.4

Avtalebestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av følgende avtalebestemmelser:

1.4.1

Kontrakt

For avtalebestemmelser benyttes følgende standardavtale:
-

SSA-O v2015 (www.anskaffelser.no)

Bindende avtale er sluttet når avtaledokumentene er signert av begge parter.

1.5

Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:
Aktivitet
Utsending av innbydelse til å delta i anbudskonkurranse
(sendes til utvalgte tilbydere)
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget
Oppdragsgivers svarfrist for spørsmål til
konkurransegrunnlaget
Frist for å levere tilbud - tilbudsfrist
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører
Kontrakt inngåelse
Vedståelsesfrist
Leveranse

Tidspunkt
16.10.2018
23.10.2018
26.10.2018
16.11.2018 kl. 12:00
Uke 47
Uke 48-49
16.12.2018 kl. 12:00
Januar/februar 2019

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfristen er foreløpige og kan bli gjenstand for
justeringer.

2 ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV
KONKURRANSEN/ANSKAFFELSEN
2.1

Regler for konkurransen

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I
For denne anskaffelsen blir det sendt ut invitasjon om å levere tilbud til et utvalg av leverandører.

2.2

Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og framgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde, FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.
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2.3

Offentlighet

Tilbud og anskaffelsesprotokoll blir, inntil valg av leverandør er bestemt, unntatt offentlighet, jfr.
offentleglova av 19.5.2006 nr. 16 § 23.

2.4

Habilitet

Ved behandling av saker som omfattes av forskrift om offentlige anskaffelser gjelder reglene om
habilitet i forvaltningsloven kapittel 2 og kommuneloven § 40 nr. 3.

3 KRAV TIL LEVERANDØRENE
3.1

Kvalifikasjonskrav

3.1.1 Godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet
Krav
Dokumentasjonskrav
Leverandøren må være godkjent Dokumentasjon som viser at leverandøren er godkjent av
av Sjøfartsdirektoratet for å
Sjøfartsdirektoratet.
drive denne type opplæring.

3.2

Skatteattest

Valgte leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for
skatt. Dette gjelder bare dersom valgte leverandør er norsk.
Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel
om å delta i konkurransen eller tilbud.

4 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING
4.1

Innleveringsfrist

Tilbudet skal være Oppdragsgiver i hende senest 16.11.2018 kl. 12:00. Tilbud som er innlevert etter
fristens utløp vil bli avvist. Leverandøren har selv risikoen for at tilbudet er levert rettidig.

4.2

Innlevering

Tilbudet kan sendes elektronisk pr. e-post til følgende adresse:
postmottak.fagskole@trondelagfylke.no
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eller sendes til:
Trondheim fagskole
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim
eller leveres til:
Trondheim fagskole
Selsbakkveien 34 (besøksadresse)
7027 Trondheim

4.3

Språk

Tilbudet, vedlegg og dokumentasjon skal foreligge på norsk. All kommunikasjon skal foregå på norsk.

5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN
5.1

Tildelingskriterier

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har den laveste prisen, jamfør vedlegg 4:
Prisskjema.

5.2

Meddelelse om valg av leverandør

Oppdragsgiver informerer alle leverandører skriftlig og samtidig om hvem Oppdragsgiveren har til
hensikt å tildele kontrakt til så snart valg av leverandør er gjort.

6 OVERSIKT OVER VEDLEGG
Vedlegg:
1
2
3
4

Kravspesifikasjon
Emneplan videregående sikkerhetsopplæring. Ver. 0.4 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet den
10.02.2017.
(PRO.19) Prosedyre «Evaluering av leverandører»
Prisskjema
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Vedlegg 1: Kravspesifikasjon med svarskjema

Minstekrav
For at tilbudet skal bli vurdert må alle punkter i tabellen nedenfor besvares og/eller kommenteres. Tabellen fylles ut av tilbyder og leveres
sammen med tilbudet. I stedet for å legge alle opplysninger inn i tabellen, kan det i tabellens kommentarkolonne henvises til nummererte
vedlegg.
Kravkode
M – Minstekrav, dvs krav som leverandøren skal oppfylle. Forbehold eller manglende besvarelse kan medføre avvisning av tilbudet.
B – Besvarelse av B-krav legges til grunn for evalueringen og karaktersetting innenfor aktuelt tildelingskriterium, jfr punkt 4 Tildelingskriterier i
konkurransegrunnlaget.
Svarkode
Ja – Tilbyder oppfyller minstekravet. Svaret forplikter tilbyder til å levere funksjonen eller egenskapen som en del av leveransen

Post
nr.

Krav til leveransen (skal krav)

Generelle krav/overordnet for tilbudet,
Gjelder hele kravspesifikasjonen

Kravkode

Svarkode

M

Leveranse av videregående sikkerhetsopplæring i
1

henhold til STCW konvensjonens regel VI/2, VI/3 og

M

VI/4.
Leveranse av videregående sikkerhetsopplæring i
2

henhold til STCW kodens avsnitt A-VI/2, A-VI/3 og

M

A-VI/4 og tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.
Leveransen skal dekke vedlagte emneplan for
3

videregående sikkerhetsopplæring (Versjon 0.4,
godkjent av Sjøfartsdirektoratet 10.02.2017.) Se

M

vedlegg 2.

1

Beskriv tilbud og utvalg, gjerne med
eksempler. Evt. begrensninger må eksplisitt
kommenteres.

Post
nr.

Krav til leveransen (skal krav)

Kravkode

Svarkode

Videregående sikkerhetsopplæringen gjennomføres
for alle 1.års studenter ved de maritime tilbudene på
4

Trondheim fagskole, antallet studenter kan variere

M

noe men er normalt ca. 60 studenter. Oppgi pris pr.
student i tilbudet. (se vedlegg 4 – prisskjema)
Det utstedes kursbevis til alle studenter som består
opplæringen, dette som dokumentasjon på at
5

sikkerhetsopplæring er gjennomført og bestått.

M

Dokumentasjonen skal ha referanser til relevant
STCW- konvensjon/kode.
Dersom det tilbydes videregående
6

sikkerhetsopplæring utenfor Trondheim, må reise
og opphold av akseptabel kvalitet inkluderes i

M

tilbudet.
Det kreves at tilbyder stiller med hensiktsmessige
7

lokaler, læremateriell, bekledning, nødvendig utstyr
og fasiliteter for praktisk trening og øvelser. (Se

M

vedlegg 2, pkt. 1.3. studieressurser)
Oppdragsgiver vil gjennomføre revisjoner av
8

leverandør, i henhold til kvalitetssystem. (Se

M

vedlegg 3)

2

Beskriv tilbud og utvalg, gjerne med
eksempler. Evt. begrensninger må eksplisitt
kommenteres.

Ver. 0.4 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 10.02.2017
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1. Introduksjon
1.1. Bruk av emneplanen
Emneplanen er et felles dokument for alle godkjente opplæringsinstitusjoner i Norge som gir kompetanse i redningsfarkoster og mann-over-bordbåter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter, brannledelse og medisinsk førstehjelp iht. STCW konvensjonen. Emneplanen skal sikre at
kursene som tilbys tilfredsstiller kavene i konvensjonen og at kursene gir kandidatene en mest mulig lik opplæring. Emneplanen setter
bestemmelser for hvilke emner det skal gis opplæring i, og gir også generelle råd til utstyr og lærerressurser som skal være til rådighet for å gi
denne utdanningen. Emneplanen skal danne grunnlaget for den enkelte utdanningsinstitusjons planlegging av undervisningen og gjennomføring
av underveis- og sluttvurderinger.

1.2. Planens omfang:
Planen omfatter de krav som stilles i STCW kodens avsnitt A, tabell VI/2-1 Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående
mann-over-bord-båter, tabell VI/3 Brannledelse og tabell VI/4-1 Medisinsk førstehjelp.

1.3. Studieressurser
1.3.1. Personell
All opplæring foretas med lærer-/instruktørstøtte med kompetanse iht. STCW A-I/6.
Instruktør skal ha pedagogisk kompetanse tilsvarende IMO modellkurs 6.09 eller høyere.
1.3.2. Utstyr og lokaler
Undervisningen skal gis i hensiktsmessige lokaler med relevante audiovisuelle hjelpemidler og med tilgang til nødvendig utstyr og fasiliteter for
praktisk trening og øvelser.

1.4. Krav til planlegging av opplæringen
Fagansvarlig skal utarbeide undervisningsmateriell, instruktørveiledning, timeplaner og sluttest.

1.5. Opplæringsmetoder
Opplæringen skjer ved bruk av klasseromsundervisning, praktiske øvelser og praktisk demonstrasjon.
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1.6. Evaluering av opplæringen
Kandidatene skal oppfordres til å gi tilbakemelding til instruktør underveis. Etter hvert kurs skal det innhentes studentevaluering både skriftlig og
muntlig. Institusjonen plikter til minst en gang i året å foreta faglig evaluering av kursinnhold, undervisning og gjennomføring. Evalueringen skal
gi grunnlag for justeringer som er nødvendig for å tilfredsstille og forbedre kandidatenes behov for opplæring.

1.7. Vurdering av kursdeltaker
1.7.1. Krav til forkunnskap
Krav til forkunnskaper er gyldig ferdighetssertifikat for grunnleggende sikkerhetskurs eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs
for sjøfolk. Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet før 31.12.2016. Fartstiden beregnes 5 år tilbake
fra oppstartdato på videregående sikkerhetskurs.
1.7.2. Hensikten med vurdering
Vurderingen skal foregå slik at det er mulig å avgjøre om kandidaten har tilstrekkelig kompetanse i forhold til emneplanen.
1.7.3. Generelle vurderingskriterier
Obligatorisk deltakelse i undervisningen og bestått slutt test i STCW A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1
1.7.4. Prinsipper knyttet til vurdering og metoder for vurderingen
Metoden som velges for å vurdere kompetanse må være relevant i forhold til å kunne avgjøre om kandidaten har den kompetanse de skal ha i
henhold til STCW konvensjonens krav.

2. Opplæringens mål, omfang og innhold.
2.1 Opplæringens hensikt:
Sikre at opplæringen blir gjennomført i henhold til STCW konvensjonens krav.

2.2 Læringsmål:
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW regel A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1

2.3 Omfang:
En time i emneplanen er på 45 minutter. Kursets lengde må minimum være på 80 timer over minimum 10 dager.
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2.4 Endringslogg:
Lagt til 1.7.1 Krav til forkunnskaper.
Lagt til 1.7.1 Krav til forkunnskap endret til «grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk» 21.10.15
Endring i tekst på 2.3 Omfang.
Endring i 1.7.1 Krav til forkunnskap 06.02.2017
Endring i 1.7.1 Krav til forkunnskap 10.02.2017

2.5 Innhold introduksjon, eksamen og avslutning:
Emne

Introduksjon, eksamen og avslutning– 2 timer

Hensikt/Læremål

Innhold

Krav til utførelse

Informasjon om regler ved
opphold på skolens område

•
•

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

•

Timeplan.

Presentasjon av instruktører
Informasjon om regler for
oppmøte, fravær
HMS, Informasjon om
opphold på skolens område
inkludert øvelsesfelter

Presentasjon av kursets timeplan

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

Eksempel på
metode
Samtale
PP presentasjon

Eksempel på
læremiljø
Klasserom

Referanse i
STCW/IMO/ILO

PP presentasjon

Klasserom

STCW Tabell AVI/2-1, A-VI/3, AVI/4-1

Utlevering av
kursdokumenter
Informasjon om kontroll av
læremål

Praktisk og teoretisk vurdering av
deltakere

Teoretisk eksamen
Observasjon av fagforståelse beslutninger og handlinger under øvelser.

Klasserom
Øvelsesfelt
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2.6 Innhold modul A-VI/2-1: Redningsfarkost
Emne

1. Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting. Teori – 5 timer

Hensikt/Læremål

Innhold

Krav til utførelse

1.1
Konstruksjon og utrustning
for redningsfarkoster og
mann-over-bord-båter

Særskilte karakteristika ved og
anordninger for redningsfarkoster
og mann-over-bord-båter

Gå gjennom konstruksjon av følgende redningsfarkoster:
• Konvensjonell livbåt.
• Sliske livbåt.
• MOB båter som benyttes som redningsfarkost.
• Evakueringssystemer for ferge og passasjerskip.
• Redningsflåter (davitflåter og kast over bord).

Tolke merkingen på
redningsfarkosten med hensyn til
hvor mange personer den er
beregnet på
1.2
Daviter, kraner og annet
utsettingsutstyr

Forskjellige typer innretninger for
utsetting av redningsfarkoster og
mann-over-bord-båter
Produsentens anvisninger for
frigjøring og tilbakestilling

1.3
Kjennskap til
vedlikeholdsrutiner for

Vedlikeholdsrutiner som skal
følges

Hvordan fylle redningsfarkoster med passasjerer for sikker utsetting/
evakuering.
• Forklare forskjellige utsettings systemer/ daviter for konvensjonelle og
sliskelivbåter.
• Flåtekran. Utsettingsprosedyrer.
• Sette ut livbåt med opp til 20 grader slagside.

Eksempel på
metode

Eksempel på
læremiljø

Referanse i
STCW/IMO/LSA

Video
PP presentasjoner

Klasserom

STCW A-VI/2-1
LSA

Teori

Klasserom

STCW A-VI/2-1
LSA

Produsentenes
manualer og
anvisninger.

Klasserom

STCW A-VI/2-1
LSA

Utfordringer ved utsetting av redningsfarkoster i høy sjø.
Hvordan komme klar av skutesiden.
Marine evakueringssystemer/ slisker, strømper.
• Produsentens anvisninger for vedlikeholdsrutiner på båt og motor.
• Etterfylling av diesel.
• Datostempling på vann og proviant, pyroteknisk utstyr.
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utsettingsarrangement og
båter med utstyr.
1.4
Kjennskap til utstyr i
redningsfarkoster

Utstyrscontainere i flåte og livbåt

Farer knyttet til
løseanordninger med last.

Løst utstyr om bord ved utsetting
og hardt vær

1.5
Hva som skal gjøres etter å
ha forlatt skipet

De første handlingene etter at
skipet er forlatt, minimaliserer
trusler mot overlevelse

Sjekke hydrostat utløsere på redningsflåter.
Kjenne til regelverk for flåteservice.
• Utstyret i redningsflåte. Alt utstyr i container skal demonstreres.
Forklare datostempling på pyroteknisk og førstehjelpsutstyr.

Praktisk
demonstrasjon

Klasserom eller
demo rom.

STCW A-VI/2-1
LSA

•

Kunne identifisere plassering av utstyr om bord finne frem utstyr i
livbåt i mørke.
Sikre løst utstyr før sjøsetting. Passe på at ikke løse gjenstander kan skade
personer om bord under hardt vær.
Prosedyrer etter redningsfarkost er sjøsatt, hvordan bruke av drivanker både på
flåte og livbåter.
Fordeling av vann og proviant. Sjøsyketabletter
Innhenting av personer i vannet og inn i redningsfarkost

Praktisk
demonstrasjon

Emne

2. Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting. Øvelser – 9 timer

Hensikt/Læremål

Innhold

Krav til utførelse

2.1
Demonstrere og
bedømmelse av prestasjoner
fra praktisk demonstrasjon
av ferdighet i å operere
redningsflåter.

Praktiske øvelser i ferdigheter til å
operere redningsflåter.

Sette ut davitflåte og kast over bord flåte.
Lede og plassere pax in i en flåte.
Entre en redningsflåte fra vannet.

2.2
Kunne gi riktige
kommandoer for utsetting
av og om bordstigning i
redningsfarkosten, tømming
av skipet

Praktiske øvelser i ferdigheter til å
sette ut livbåter på en sikker måte.
Sikre passasjerer ved utsetting.

Snu en kantret redningsflåte iført redningsvest eller redningsdrakt
•
Hvordan reagere inne i en redningsflåte som kantrer, prosedyrer
for å ta seg ut av flåten og entre flåtebunnen.
•
Riktige prosedyrer for å snu en kantret redningsflåte.
Konvensjonell to-arm davit system
Øvelse med prosedyrer for å klargjøre og sikkert sette ut redningsfarkost og
komme klar av skipssiden raskt.
•
Hvordan fylle en redningsfarkost korrekt med antall pax den er
sertifisert for.
•
Hvordan på en sikker måte operere davitsystemer inkludert ved
«dødt» skip
•
Hvordan operere tracing gir, frigjøring fra krok, utløsing av
skates.

STCW A-VI/2-1
LSA

Teori

Eksempel på
metode

Eksempel på
læremiljø

Praktiske øvelser

Basseng eller sjø

Praktiske øvelser

Evakueringsstasjoner

Referanse i
STCW/IMO/ILO

Sliskestup systemer. (Dersom utstyret er tilgjengelig)
•
Hvordan klargjøre båt til stup.
•
Hvordan fylle en sliskestup livbåt med pax i henhold til hva den er
sertifisert for.
•
Kontroll av firepunktsseler riktig festet før stup.
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•

2.3
Metoder for å få fatt i
redningsfarkost igjen
2.4
Metoder for utsetting av
mann-over-bord båter og få
fatt i dem igjen i høy sjø

Kontrollrutiner og klargjøring av område før dropp.

Tilbakeføring av redningsfarkoster
til daviter

Tilbakeføring av redningsfarkoster til posisjon for innkopling av kroker.
Sikring.

Metoder ved utsetting av mannover-bord båter med ett punkt
oppheng.

Prosedyrer ved utsetting av konvensjonell livbåt, faremomenter ved høy sjø,
riktig utløsing av krokene. Kjøre klar av skutesiden. Tilbakeføring, bruk av
fangline.

Metoder for utsetting av mannover-bord båter med davit/ to
punkt oppheng.

Prosedyrer for utsetting av mann over bord båter i ett punkt oppheng i høy
sjø. Komme klar av skutesiden raskt.
Mannskapets fordeling av oppgaver.
Bruk av fangline.
Utløsing av krok, resetting av krok for tilbakeføring.

Emne

3. Betjene motor på en redningsfarkost, 1 timer. Teori og praktisk demonstrasjon

Hensikt/Læremål

Innhold

3.1
Metoder for å starte og
betjene motor med tilbehør
på redningsfarkost

Starte motor
Kontrollpanel
Re-fylling av diesel
Enkle vedlikeholds prosedyrer

3.2
Utløse og bruke livbåtens
brannslokkingsapparat.
Kapasitet, begrensninger.

Bruk av farkostens
brannslokkingsapparat

Krav til utførelse
Bruk motorprodusentens servicebok for aktuelle motorer.
Vedlikeholdsprosedyrer, sjekklister.
Start av motor ved batterifeil.

Praktiske øvelser

Praktisk
demonstrasjon

Evakueringsstasjoner

Evakueringsstasjoner
Øvelsesområde

Praktiske øvelser

Eksempel på
metode
Praktisk
demonstrasjon av
motorens
funksjon

Eksempel på
læremiljø

Vise og illustrere
bruk av
brannapparatet.

Om bord i
Livbåten

Klasserom

Referanse i
STCW/IMO/ILO
Motorprodusentens
service manual

Om bord i livbåt

Kontroll av batteri.
Gjennomgang og bruk av båtens kontrollpanel.

Demonstrer livbåtens brannslukkingsapparat. Vis hvordan det utløses og
brukes i et branntilløp om bord.
Overrislingsanlegg med pumpe.
Lufttilførsel inne i båten.
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Emne

4. Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet. 8 timer. Teori, praktisk demonstrasjon og øvelser

Hensikt/Læremål

Innhold

4.1
Håndtering av
redningsfarkost i dårlig vær

Kjøring av båten i varierende
værforhold.

•
•

Kjøre livbåt etter kompass.

•

Bruk av fangline, drivanker
og alt annet utstyr

Krav til utførelse

•

Håndtering av redningsflåte

4.2
Fordeling av mat og vann i
redningsfarkost

Mat og vann som finnes i
nødpakninger om bord

4.3
Bruk av mann-overbordbåter og motorlivbåter for å
arrangere redningsflåter og
for redning av overlevende
og personer i sjøen

Redning av forulykkede fra sjø til
livbåt og flåte.

Manøvrering
Kjør etter kompassanvisninger, foreta kursendring ved bruk av
kompass.
Sett ut drivanker, la livbåten ligge etter drivanker for å demonstrere
effekten av dette.
Håndtere konvensjonell livbåt uten motorkraft. Ro og styre livbåter
som er utstyrt for dette.

Redningsflåte
• Riktig plassering for å opprettholde stabilitet.
• Utsetting og bruk drivanker fra redningsflåte.
Demonstrere A og B pakninger.
Vise innholdet med mat og vann for de forskjellige flåtestørrelser.
Fordeling av vann og mat etter behov.
Bruk av vannsamlepose ved regn.

Livbåter kan måtte brukes til å slepe redningsflåter klar av skuteside.
Demonstrer og gjennomfør sleping av flåte.
Livbåtfører gir ordrer til mannskap om innhenting av flåte og sikring av
slepetau.
•

Eksempel på
metode
Øvelser

Eksempel på
læremiljø

Praktisk
demonstrasjon

Klasserom

Referanse i
STCW/IMO/ILO

Område for
praktisk
demonstrasjon

Redningsfarkoster

Øvelsesområde

Demonstrere redningsteknikker med inntak av markør gjennom
sideåpning på konvensjonell livbåt.
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4.4
Metoder for helikopter
redning

Prosedyrer for helikopter pick up
fra livbåt og redningsflåter

•

Fra sliske stup livbåt må markører tas inn akterut, pass på propell, kople
fri mens markør tas om bord.

•

Demonstrere redning av personer fra sjøen inn i redningsflåte. Bruk av
hypotermi poser.

•

Prosedyrer for mottak av redningsmann fra helikopter.
Bruk av guideline.

•

Prosedyrer for helikopterredning fra flåte. Drivanker er vesentlig.
Sikre god stabilitet i flåten.

•

Redning av bevisstløs person med bruk av båre.

Video
Klasserom
Praktisk
demonstrasjon
Bruk av rednings
sele

Om bord
redningsflåte
Om bord i livbåt

Emne

5. Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler. 2 timer. Teori og praktisk demo.

Hensikt/Læremål

Innhold

Krav til utførelse

5.1
Tiltak som treffes for å
maksimalisere muligheten
for å oppdage og lokalisere
redningsfarkost

Tiltak som iverksettes umiddelbart
etter sjøsetting av redningsfarkost

For å lokalisere livbåten må det raskest mulig sette opp radar reflektor og
aktivisere SART og EPIRB.

5.2
Kjennskap til og bruk av nød
radioutstyr

Radio-redningsredskaper som føres
i redningsfarkoster, herunder
satellitt-nødpeilesendere og
radartranspondere

5.3
Lys- og røyksignaler til bruk
i nødssituasjoner

Redningsfarkostenes pakning med
pyroteknisk utstyr.

•

EPIRB
(emergency position-indicating radio beacons).

•

SART (Search and Radar Transponder).

•

VHF radio
To veis kommunikasjon. Rekkevidde.
Forklare innhold i en nødmelding. Kanalbruk.

Lys og røyksignaler
•
Nødraketter.
•
Bluss.
•
Røyksignal.

Eksempel på
metode

Eksempel på
læremiljø

Presentasjoner

Klasserom

Teoretisk
gjennomgang

Klasserom

Referanse i
STCW/IMO/ILO

Praktiske
demonstrasjoner
med bruk av
”dummy” utstyr

Teori

Klasserom

Praktisk
demonstrasjon

Øvelsesområde

Forklar det finnes en rekke produsenter med forskjellige utløsermekanismer.
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Faremomenter ved bruk av pyroteknisk utstyr, hvor er beste plassering ved
bruk fra redningsflåte og livbåt.

Emne

6. Gi førstehjelp til overlevende. 2 timer. Teori og praktiske øvelser

Hensikt/Læremål

Innhold

6.1
Bruk av medisinkiste og
gjenopplivingsteknikker

Vise og bruk medisinkistens
innhold.

Krav til utførelse
•
•
•

Innholdet i medisinbeholderen som finnes om bord i livbåter og flåter.
Transport av skadde til livbåter og flåte.
Hjerte lungeredning.

Hjerte, lungeredning
Bedømmelse av prestasjoner fra praktisk demonstrasjon av ferdighet i å
behandle skadde personer både under evakueringen av skipet og seinere ved
bruk av medisinkiste og gjenopplivingsteknikker.

Eksempel på
metode

Eksempel på
læremiljø

Teoretisk
undervisning
følges opp med
praktiske øvelser

Klasserom

6.2
Behandling av skadde
personer, herunder å stanse
blødninger og behandle
sjokk

Prioritering og rekkefølge ved
behandling minimaliserer enhver
trussel mot menneskeliv

Stans av blødninger og sjokkbehandling. Bruk av bandasjer som finnes i
medisinbeholderen.
Kjenne igjen symptomer på sirkulasjonssvikt.

Teoretisk
undervisning
følges opp med
praktiske øvelser

6.3
Hypotermi, nedkjøling etter
opphold i vannet.

Virkninger av nedkjøling, hvordan
hindre nedkjøling, bruk av
beskyttende trekk og klesplagg,
herunder redningsdrakter og
termiske beskyttelsesmidler

Hypotermi, mild, moderat og dyp.
Redning av personer fra vannet.
Unngå ytterlig varmetap, bruk av redningsposer. Beskyttende klesplagg.

Teoretisk
undervisning
følges opp med
praktiske øvelser

Akuttbehandling.

Referanse i
STCW/IMO/ILO

Innendørs
øvelseslokale med
muligheter for
praktiske
førstehjelpsøvelser
Klasserom
Innendørs
øvelseslokale med
muligheter for
praktiske
førstehjelpsøvelser
Klasserom
Innendørs
øvelseslokale med
muligheter for
praktiske
førstehjelpsøvelser
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2.7 Innhold modul A-VI/3: Brannslokking
Emne

1. Lede brannslokkings -operasjoner om bord på skip. 13 timer

Hensikt/Læremål

Innhold

Krav til utførelse

1.1
Rutiner for brannslukking til
havs og i havn med særlig
vekt på organisering, taktikk
og kommando

Alarmplanens oppbygging,
brannlagenes oppgaver. Ledelse

Tiltak som treffes for å kontrollere branner baseres på en helhetlig og nøyaktig
vurdering av hendelsen ved bruk av alle tilgjengelige informasjonskilder.

Særlig vekt på områder om bord
som er mer utsatt for brann eller
hvor en brann får større
konsekvenser

Prioriteringen av, tidspunktet for og rekkefølgen av tiltakene er tilpasset
hendelsens totale krav og nødvendigheten av å minimalisere skade og
potensiell skade på skipet, personskader og svekkelse av skipets driftsklare
tilstand.

Eksempel på
metode
Praktiske øvelser
og instruksjoner
gjennomført
under godkjente
og virkelig
realistiske
opplæringsforhold

Eksempel på
læremiljø

Referanse i
STCW/IMO/ILO

Klasserom

STCW-AI/3

Teori

Klasserom

Praktiske øvelser

Øvelsesfelt

Teori

Klasserom

Praktiske øvelser

Øvelsesfelt

Hvordan utarbeide taktikk for brannbekjempelse med tanke på bruk av skipets
resurser.
1.2
Kommunikasjon og
samordning under
brannslokkingsoperasjoner

Rutiner for kommunikasjon av
taktiske beslutninger og bruk av
brannlag.
Kommunikasjon internt og eksternt.

Personlig sikkerhet ved brannkontrollaktiviteter ivaretas til alle tider
Kommunikasjon i henhold til alarminstruksen og brannrulle.

1.3
Ventilasjonskontroll,
herunder fra luftvifte for
røyk

Forklare viktigheten ved riktig bruk
av ventilasjon.

Ventilering for å holde mønstringsstasjoner røkfri. Stenge ventilasjon der
hensiktsmessig. Bruk av røyk ekstraktor.

Øvelsesfelt
Bordøvelser med
bruk av
alarmplaner og
skipsplaner

Ekstern kommunikasjon til HRS, rederi etc.
Radiodisiplin.

Brannsoner, fysiske avstengsler som branndører, vanntette dører.
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1.4
Faremomenter ved
brannslokkingsprosessen
(tørrdestillasjon, kjemiske
reaksjoner, branner i
avtrekksrør i kjeler)

Forklar problemstillinger omkring
pyrolyse / tørrdestillasjon.
Nedstenging og kjøling av kjele
Utfordringer ved
maskinromsbranner, tilkomst,
tilførsel av oksygen,
varmeutvikling

Eksempel som kan benyttes er:
I en brann i lukket rom vil alt brennbart matreale denne en prosess som starter
produksjon av brennbare gasser.
Irreversibel kjemisk spalting av et materiale under påvirkning av varme.

Teori

Klasserom

Teori

Klasserom

Teori

Klasserom

Praktiske
demonstrasjoner

Øvelsesfelt

Solas
IMDG koden

Skillet mellom en branngassantennelse og branngasseksplosjon kan være
vanskelig bedømme i noen tilfeller, fordi mye kan ha skjedd før
brannbekjempelse kan starte opp.
Brann i eksosrør.

1.5
Bruk av vann ved
brannslokking, virkningen
på skipets stabilitet,
forholdsregler og
korrigerende rutiner

Skipets stabilitet ved fri
veskeoverflate.

Lensing av vann ved store vannansamlinger.
Vann i tørrlast.
Fri veskeoverflate i store dekksareal som for eksempel bildekk på passasjer
ferge.

1.6
Brannslokking som
involverer farlig gods

Brann i last
Lasteplan. Lastemanifest

Betydningen av å kjenne til lastens innhold og faremomenter ved brann.
Skipets brannutstyr dekker behovet for sikker brannbekjempelse i last definert i
lastemanifest.

IMDG koden

1.7
Kontroll av drivstoff og
elektriske anlegg

Lekkasjer
Avstengingsprosedyrer

Avstenging av drivstofftilførsler.
Fyllingsstasjoner for drivstoff.
Ventilering ved bunkring.

Teori

Klasserom

1.8
Brannsikring og brannfarer
knyttet til lagring og
håndtering av materialer
(maling o.a.)

Farer ved malingslager, gassflasker
etc.
Lufting.

Regler for lagring av andre brennbare stoff i malingslager. Krav til automatisk
slokkesystem.
Viktigheten av å holde et slikt lager rent, ingen kjemikalier kommer i kontakt
med hverandre. Bruk av produkt datablad.

Teori

Klasserom

Praktiske
demonstrasjoner

Øvelsesfelt

1.9
Ansvar for og håndtering av
skadde personer
1.10
Rutiner for samordning med
brannslokkingsmannskaper i
land.

Evakuering av skadde personer fra
brannsoner.

Bårelag, førstehjelpslag.

Teori, øvelser

Klasserom
Øvelsesfelt

RITS (redningsinnsats til sjøs)
(Norsk)

Ekstern brannkompetanse, brannslokkelag fra land, transport med helikopter
andre fartøy, etc.

Teori

Klasserom
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Emne

2. Organisere og lære opp brannlag. 10 timer

Hensikt/Læremål

Innhold

Krav til utførelse

Eksempel på metode

2.1
Utarbeidelse av
beredskapsplaner

Sammensetning og organisering av
brannlag sikrer umiddelbar og
effektiv gjennomføring av
beredskapsplaner og rutiner

Forberede beredskapsplan til taktisk brannangrep.
Brannledelse.

Praktiske øvelser og
instruksjon
gjennomført under
godkjente og virkelig
realistiske
opplæringsbetingelser,
for eksempel ved
simulering av
forholdene om
bord på skip

Eksempel på
læremiljø
Klasserom/
øvelsesområder.
Simulator.
Tabletop exercise

2.2
Sammensetning og
fordeling av personell til
brannlag

Brannlag om bord

Sammensetning og fordeling av personell til brannlag
Plassering av brannlag for innsats.
Oppgaver.
Taktikk.

Tabletop exercise

2.3
Strategier og taktikker for
kontroll av branner i ulike
deler av skipet

Slokkestrategier ut fra skipets
oppdeling i brannsoner

Beredskapsplaner må dekke alle deler av skipet, taktikk ved innsats.
Ventilasjon, stenging ab branndører. Brannsoner.

Tabletop exercise.

Øvelse i branntaktikk.

Referanse i
STCW/IMO/ILO

Alternativt taktisk
øvelse i realistiske
omgivelser.
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Emne

3. Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking. 2 timer

Hensikt/Læremål

Innhold

Krav til utførelse

3.1
Inspisere og vedlikehold av
anlegg og utstyr for
branndeteksjon

Krav til driftsklar tilstand for alle
anlegg og alt utstyr.

Branndeteksjonssystemer
•
Varmedetektor systemer
•
Røykdetektorsystemer
•
Gassdetektor systemer
•
Optisk detektor systemer
Krav om lovbestemte besiktigelser og besiktigelser for klassifikasjon

3.2
Inspisere og vedlikehold av
anlegg for brannslokking

Driftsklar tilstand for alle faste
brannslokkeanlegg samt bærbart og
mobilt brannslokkingsutstyr.
Verne- og sambandsutstyr

Faste brannslokkingsanlegg, bærbart og mobilt brannslokkingsutstyr, herunder
anordninger, pumper og utstyr for redning og berging, livsnødvendig utstyr,
personlig verne- og sambandsutstyr.
•
CO2.
•
Inergen.
•
Hi-fog.
•
Sprinkler.
Brannmannsutstyr, redningsutstyr.

Eksempel på
metode
Teori

Eksempel på
læremiljø
Klasserom

Referanse i
STCW/IMO/ILO

Praktiske
demonstrasjoner

Teori

IMO Resolution
A.800(19)

Praktiske
demonstrasjoner

IMDG koden

Øvelser

SOLAS
IBC/ BHC koden

Brannslokkeanlegg som er tilpasset fartøy som fører farlig last i henhold til
IMDG koden.
Brannslokkeanlegg for fartøy med særskilte anordninger som helikopterdekk,
etc.
Inspisere og vedlikehold brannbekledning, beskyttelsesutstyr.
Inspisere og teste sambandsutstyr. Oppbevaring og laderutiner for
sambandsutstyr.
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Krav om lovbestemte besiktigelser og besiktigelser for klassifikasjon.

Emne

4. Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse. 4 timer

Hensikt/Læremål

Innhold

Krav til utførelse

4.1
Undersøke hendelser som
involverer brann og
utarbeide rapporter om disse

Brannårsaker identifiseres og
virkningskraften i mottiltak
evalueres

Vurdering av årsak til hendelser som involverer brann.
Legg frem et utvalg av dokumenterte hendelser der brann på skip som
involverer brann. Kartlegg forhold som
•
Brannårsaker.
•
Hendelsesforløp, brannspredning.
•
Mannskapets innsats, brannslokking.
•
Konsekvenser av hendelsene.
Utarbeid alternativ rapport, gjennomgang.

Eksempel på
metode

Eksempel på
læremiljø

Gruppearbeid der
behandling av
hendelser og
alternative
rapporter blir
utarbeidet

Klasserom

Referanse i
STCW/IMO/ILO

Grupperom
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2.8 Innhold modul A-VI/4-1: Førstehjelp
Emne

1.

Hensikt/Læremål

Innhold

1.1 Repetisjon av viktige
punkt fra grunnleggende
kurs

•
•
•
•
•
•

Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord – 22 timer

Sideleie
HLR
Sirkulasjonsskader
Brannskader
Transport/leiring
Bandasjering

Krav til utførelse
Legge en skadd person i riktig stilling.
Anvende gjenopplivningsteknikker.

Eksempel på
metode
Samtale
PP presentasjon

Eksempel på
læremiljø
Klasserom

Referanse

Samtale
PP presentasjon
Praktisk
gjennomgang

Klasserom/hospital

Forskrift om
skipsmedisin

Tabell A-VI/1-3

Iverksette egnede tiltak for grunnleggende behandling av sjokk.
Iverksette egnede tiltak i tilfelle av brannsår og skåldsår, herunder ulykker
forårsaket av elektrisk strøm.
Redde og transportere en skadet person.
Improvisere bandasjer og bruke materialer i medisinkisten.

1.2 Medisinkiste.
Kjennskap til innhold,
plassering og bruk av
innholdet i medisinkisten

•
•
•
•

Beskrive og gjennomgå
innholdet i medisinkisten
Passering av utstyr om bord
Gjennomgang av utstyr for
flåte/livbåt
Bruk av innholdet i
medisinkisten

Gjennomgang av innholdet i medisinkisten, gjennomgang av innkjøpsrutiner
for medisinkisten, oppbevaring/lagring, merking, bruk og rutiner.
Vise hvor en finner førstehjelpsutstyr og medisinsk utstyr om bord.
Vise hvilket medisinsk utstyr som er om bord i flåte/livbåt.
Demonstrere bruk av utstyr i forskjellige situasjoner der det kreves medisinsk
assistanse.
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1.3 Kroppens oppbygging
og funksjoner.
Beskrive og vise på
plansjer/modeller kroppens
oppbygning, og funksjonen
av viktige organer og
systemer

•
•
•
•
•

Skjelettet
Musklene
Sirkulasjonssystemet
Respirasjon
Fordøyelsessystemet og
abdomen

Forklare skjelettets hoveddeler, forskjellige bentyper, skjelettets funksjon og
betydning.

Samtale
PP presentasjon

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Samtale
PP presentasjon

Klasserom/hospital

IMO/IMDG Code
MFAG

Samtale
PP presentasjon
Praktisk
gjennomføring

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Samtale
PP presentasjon
Praktisk
gjennomføring

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Samtale
PP presentasjon

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Plasseringen av de største og viktigste musklene, musklenes virkemåte og
funksjon.
Hjertets plassering i brystet, arterienes og venenes funksjoner, blodets
funksjoner, hjertets anatomi og pumpefunksjon, sirkulasjonssystemets
funksjon og betydning, trykksetting av arterier.
Lungenes plassering og funksjon, gassutvekslingen, respirasjonsfrekvens og
hva den forteller oss, gassinnholdet i inhalasjons- og ekspirasjonsluften.
Fordøyelsessystemet og dets funksjoner, bukorganer og deres
funksjon/betydning.

1.4 Toksikologiske farer om
bord, herunder bruk av
«Medical First Aid Guide» MFAG (Veiledning for
medisinsk førstehjelp til
bruk i ulykker med farlig
gods) eller tilsvarende
nasjonal veiledning

•
•
•
•

Transport av farlig gods
Forgiftninger
Gjenkjenne symptomer og
kliniske virkninger
Resuscitator

1.5 Undersøkelse av skadd
person eller pasient

•

Gjøre detaljerte
observasjoner av pasienten

1.6 Ryggskader
Symptomer, behandling og
mulige konsekvenser av
ryggskader

•
•
•
•
•
•
•

Symptomer
Mulige komplikasjoner
Forhåndsregler
Konsekvenser
Undersøkelse
Transport
Hodeskader

1.7 Brannsår, skåldsår,
virkninger av varme og
kulde, og strømskader

•
•
•

Symptomer
Forskjeller
Gradering

Viktigheten av regler for transport av farlig gods om bord på skip.
Førstehjelpstiltak ved forgiftninger i henhold til, og ved hjelp av Medical First
Aid Guide (MFAG).
Kunne bruke MFAG til å gjenkjenne symptomer og kliniske virkninger ved
forgiftninger.
Tiltak mot forgiftninger gjennom inntak/inhalasjon/hudkontakt.
Tiltak ved inntak av syre eller base.
Symptomer og behandling av brann/etseskader som følge av syre/base.
Lungenes plassering og funksjon, gassutvekslingen, respirasjonsfrekvens og
hva den forteller oss, gassinnholdet i inhalasjons- og ekspirasjonsluften.
Kunne bruke resuscitator med og uten oksygentilkobling. Kjenne til delene i
en resuscitator og vedlikeholdet av den. Kunne skifte bag og gjennomføre HLR
med resuscitator.
Stille en diagnose basert på:
Sykehistorie.
Tilstand.
Svar på spesifikke spørsmål.
Undersøkelse.
Symptomer på ryggskade/blærekontroll.
Komplikasjoner som kan oppstå hos bevistløs pasient med ryggskade.
Forhåndsregler ved behandling av pasient med
Ryggskade.
Nevrologiske konsekvenser ved ryggskade.
Undersøkelse av følelser i ekstremiteter.
Hensiktsmessig transport og behandling ved mistanke om ryggskade.
Hodeskader og grader av bevissthet.
Kjenne symptomene ved:
Brannskader.
Skåldeskader.
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Behandling av brannskader,
skåldeskader, virkninger av
varme og kulde, og
strømskader

•
•
•

Tiltak
Bandasjering
Virkningen av
varmeeksponering

Heteslag.
Strømskader.
Hypotermi.
Frostskader.
Vite forskjellen på brann og skåldeskader.
Grader av brannskader.
1.
Grad – Overhudskade.
2.
Grad – Underhudskade.
3.
Grad – Fullhudskade.
Korrekte tiltak ved brannskader, skåldeskader og strømskader, inklusiv
gjenkjennelse/definisjon av, komplikasjoner ved, og behandling av skader.
Forstå viktigheten av, og bruken av sterile bandasjer.
Virkningen av varmeeksponering, viktigheten av å
plassere pasienten i skyggen, tilfredsstille det økte
væskebehovet, og forsiktig nedkjøling.

1.8 Lukkede brudd,
forvridninger og
muskelskader
Behandling av brudd,
forvridninger og
muskelskader

•
•
•
•
•
•

Diagnostisering
Bruddtyper
Behandling
Spesielle tiltak
Symptomer
Metoder

Metoder for diagnostisering og behandling av brudd, forvridninger og
muskelskader.
Forskjellige bruddtyper: Lukket brudd, åpent brudd, komplisert brudd.

Samtale
PP presentasjon
Praktisk
gjennomgang

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Samtale
PP presentasjon
Praktisk
gjennomgang

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Behandling av brudd, og viktigheten av immobilisering av den skadde delen.
Spesielle tiltak ved brudd i bekken eller rygg.
Symptomer og behandling av brudd, ledd og muskelskader.
Demonstrere ulike behandlingsmetoder, immobiliseringsmetoder og
hjelpemidler, nedkjøling.

1.9 Medisinsk behandling av
reddede personer

•
•
•
•
•

Grunnleggende ferdigheter
Hypotermi
Sjøsyke
Solforbrenning
Uttørking og underernæring

Bruk av vakuumspjelk på en sikker måte.
Grunnleggende ferdigheter i behandlingen av reddede personer .
Spesielle problemer i forbindelse med.
Hypotermi, inkludert korrekt behandling, forholdsregler mot ytterligere
varmetap og effekten av vind og fuktighet.
Forfrysninger/frostskader, årsaker og behandling.
Sjøsyke, årsak og behandling.
Solforbrenning, årsak, behandling og forebygging.
Uttørking og underernæring, farer og komplikasjoner.
Gjenoppvarming av nedkjølt person.

Side 18 av 19

1.10 Medisinsk rådgivning
over radio

•
•
•

Bruk av Radio Medico
Metoder
Tolking

Forklare bruk av Radio Medico ved bruk av GMDSS (Skipets radiostasjon).
Beskrive metoder for å oppnå medisinsk rådgivning.
Tolke råd og veiledning fra eksterne kilder.

1.11 Farmakologi

•
•
•
•

Generelt
Typer og bruk
Behandling
Virkemåter

Generell farmakologi.
Liste opp medikamenter om bord: Bruk, dosering, injeksjonsmetoder sc/im,
testdose for penicillin.

1.12 Sterilisering

1.13 Hjertestans, drukning
og kvelning

1.14 Psykologi

•
•
•
•
•

Forskjell
Utførelse
Når er det behov
Årsaker
Utførelse HLR

•
•

Årsaker
Konsekvenser

Samtale
PP presentasjon
Praktisk
gjennomgang
Samtale
PP presentasjon

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Samtale
PP presentasjon

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Samtale
PP presentasjon
praktisk
gjennomføring

Klasserom/hospital

IMO modellkurs
1.14

Samtale
PP presentasjon
praktisk
gjennomføring

Klasserom/hospital

Forskrift om
skipsmedisin.

Når og hvordan benytte medikamenter i behandlingen.
Grunnleggende virkemåter for: Antibiotika, antiseptika, analgetika,
kjemoterapi.
Forskjellen på sterilisering og desinfisering.
Hvordan utføre sterilisering/desinfisering.
Under hvilke forhold er sterilisering/desinfisering nødvendig.
Årsaker til, og behandling for hjertestans, drukning og kvelning.
Hjerte/Lungeredning. Teknikk, utførelse, og viktigheten av hurtig reaksjon.
Under hvilke forhold kan munn til munn metoden ikke
benyttes(forgiftninger/ansiktsskader).
Forklare at situasjonsoppfatning kan påvirkes av: Sjøfolks spesielle
utfordringer og psykologiske konsekvenser av separasjon.
Forklare at punktene over kan bidra til psykisk ubalanse.
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Vedlegg 3

TRONDHEIM FAGSKOLE

Dok.id.: PRO.19

Prosedyre

EVALUERING AV LEVERANDØRER
Utgave:

Skrevet av:

14.02

Gjelder fra:

SØJS

16.03.2016

Godkjent av:

Sidenr:

BRAR

1 av 1

1. Formål og omfang
Målsetningen er å sikre at kurs som kjøpes fra leverandører utenom skolen har en til strekkelig
høy standard og følger STCW-konvensjonens krav, samt gjeldende krav for de andre
linjene ved Trondheim fagskole.
2. Målgruppe
Personell som blir utpekt av rektor til å koordinere skolens kontakt med aktuelle
leverandører.
3. Beskrivelse
Utpekt representant fra Trondheim fagskole skal:
1. Arrangere et møte minst hvert 5 år med daglig leder hos leverandøren og sammen med ham
gjennomgå kursplanen for å sikre at den følger skolens og myndighetenes krav.
2. Hvis kurset arrangeres i leverandørens lokaler skal det gjennomføres
en befaring for å se klasserom og studieressurser for brannslukking,
livbåthåndtering etc.
3. Daglig leder hos leverandøren skal orientere skolen (TF) om leverandørens
kvalitetssikringssystem. Dersom det finnes nødvendig skal skolens kvalitetsansvarlig
gjennomgå kvalitetssikringssystemet sammen med leverandøren.
4. Daglig leder hos leverandøren skal sikre at leverandørens instruktører
er kvalifisert til å undervise i henhold til STCW-konvensjonens krav og andre relevante
krav som gjelder for Trondheim fagskole med referanse til STCW koden A-1/6.
5. Registreringer fra vurdering og oppfølging av leverandører skal arkiveres i skolens
arkivsystem, ”Elark 360”. Oppbevaringstid gjelder som for registreringer,
jfr. Dok.id.: 1.6 – Registreringer.

4. Endring og godkjenning av prosedyren
Viser til ”prosedyre for endring og godkjenning av prosedyrer”
5. Systemforbindelse
KS-system – DEL B.
Kryssreferanse:

Rullerende kompetanseplan for Trondheim fagskole.

Kryssreferanser
1.6
1.7
PRO.2

MTP-2014 - REGISTRERINGER
MTP-2014 - INNKJØP
ENDRING OG GODKJENNING AV PROSEDYRER

Eksterne referanser

Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato - 15.10.2018

Trondheim fagskole – videregående sikkerhetsopplæring

Vedlegg 4: Prisskjema

Samlet pristilbud
Herunder oppgis samlet pris for tilbud på videregående sikkerhetskurs for Trondheim fagskole. Pristilbudet vil danne grunnlag for
evaluering av kriteriet pris.
Priser skal oppgis i NOK eksklusive merverdiavgift.
Pristilbudet skal innbefatte alle utgifter til leveransen og dersom sikkerhetskurset tilbys utenfor Trondheim må reise og opphold for
studentene inngå i pristilbudet.

Sum pr. student:
Videregående sikkerhetsopplæring jamfør vedlegg 1.
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