
Bemærk: Deltagelse på genopfriskningskurser i Medicinkiste 
forudsætter bestået grundkursus i mindst samme kategori.
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Se mere på 
www.fiskeriskolen.dk

Kursus Start Stop Sted
Grundkursus i søsikkerhed 16-Apr 03-May Thyborøn
Grundkursus i søsikkerhed 04-Jun 22-Jun Thyborøn
Grundkursus i søsikkerhed 13-Aug 31-Aug Thyborøn
Grundkursus i søsikkerhed 20-Aug 07-Sep Thyborøn
Grundkursus i søsikkerhed 17-Sep 05-Oct Thyborøn
Grundkursus i søsikkerhed 22-Oct 09-Nov Thyborøn
Grundkursus i søsikkerhed 19-Nov 07-Dec Thyborøn
Søsikkerhed for erfarne fiskere 07-May 11-May Thyborøn
Søsikkerhed for erfarne fiskere 25-Jun 29-Jun Thyborøn
Søsikkerhed for erfarne fiskere 08-Oct 12-Oct Thyborøn
Duelighedsprøve i sejlads 16-Apr 03-May Nakskov
Duelighedsprøve i sejlads 05-Nov 23-Nov Thyborøn
Duelighedsprøve i motorpasning 18-Jun 29-Jun Gilleleje
Medicinkiste C grund 12-Apr 13-Apr Hundested
Medicinkiste C grund 16-Apr 17-Apr Thyborøn
Medicinkiste C grund 19-Apr 20-Apr Hirtshals
Medicinkiste C grund 02-Jul 03-Jul Gilleleje
Medicinkiste C grund 27-Aug 28-Aug Thyborøn
Medicinkiste C grund 29-Oct 30-Oct Thyborøn
Medicinkiste C opf. 03-Apr 03-Apr Søby
Medicinkiste C opf. 18-Apr 18-Apr Thyborøn
Medicinkiste C opf. 19-Apr 19-Apr Hals
Medicinkiste C opf. 03-May 03-May Grenå
Medicinkiste C opf. 07-May 07-May Nakskov
Medicinkiste C opf. 08-May 08-May Nakskov
Medicinkiste C opf. 10-May 10-May Korsør
Medicinkiste C opf. 11-May 11-May Korsør
Medicinkiste C opf. 15-Aug 15-Aug Thyborøn
Medicinkiste C opf. 23-Oct 23-Oct Thyborøn
Medicinkiste C opf. 31-Oct 31-Oct Thyborøn
Medicinkiste C opf. 06-Nov 06-Nov Thyborøn
Medicinkiste B grund 13-Aug 17-Aug Thyborøn
Medicinkiste B grund 19-Nov 23-Nov Thyborøn
Medicinkiste B opf.  12-Mar 14-Mar Thyborøn
Medicinkiste B opf.  21-May 23-May Thyborøn
Medicinkiste B opf.  25-Jun 27-Jun Thyborøn
Medicinkiste B opf.  04-Jul 06-Jul Gilleleje
Medicinkiste B opf.  20-Aug 22-Aug Thyborøn
Medicinkiste B opf.  24-Sep 26-Sep Thyborøn
ROC 09-Jul 13-Jul Thyborøn
ROC 10-Dec 14-Dec Thyborøn
LRC - certifikat 30-Apr 11-May Thyborøn
LRC - certifikat 27-Aug 07-Sep Thyborøn

Af Lone HAnSen 

Nogle af marts-turisterne i Thyborøn 
fik en ekstra oplevelse i fredags. En 
af Flyvevåbnets EH-101-redningshe-
likoptere var på et kort besøg i klit-
terne bag Kystcentret, og her fik del-
tagerne i havnesikkerheds-seminaret 
både mulighed for at kigge indenfor 
i helikopteren og se den i aktion ved 
en redningsøvelse.

Det danske beredskab består af tre 
redningshelikoptere, som kan dække 
alle dele af Danmark på 30 minut-
ter. EH-101-helikopteren er knapt 23 
meter lang og 16 meter bred, og den 
vejer omkring 15 tons. Dermed er den 
både større og tungere end de gamle 
redningshelikoptere, og det blev da 
også understreget, at det gør opgaven 
anderledes, hvis der skal hoistes en 
person fra et skib eller fra vandover-
fladen.  Under helikopteren svarer 
vindstyrken til storm, så det kan give 
en del søgang. Og ofte vælger en red-
der at svømme hen til en person i 
vandet frem for at blive firet lige ned 
til personen. 

Besøget i Thyborøn var led i HSU-
seminaret, men det talte samtidig 
som en øvelsesflyvning for helikop-
terbesætningen og en læge under 
oplæring, som var med på øvelsestu-
ren. Og da det var tåge, gav det ekstra 
point i øvelsesbogen, fortalte besæt-
ningen.

Et kig ind i helikopteren afslørede 
en indretning næsten som en ambu-
lance på landjorden med udstyr til de 
fleste situationer. Men det blev kraf-
tigt frarådet at være for tæt på, når 
helikopteren satte i gang. Ikke kun på 
grund af larmen, men også fordi den 
tonstunge skabning kan hvirvle både 
sand og sten op, når den letter. Det 
var også grunden til, at den ikke var 
landet ved Fiskeriskolen midt i Thy-
borøn, men i et mere øde område tæt 
på kysten.

- Vi har brugt vores kvote for ska-
der på biler for denne måned, lød det 
lakonisk fra et af besætningsmedlem-
merne.

Til gengæld var det så muligt at se 
på tæt hold, hvordan en person bliver 
reddet op af havet. Første eksempel 
var en rigtig person, der lå i vandet og 

blev hejst op, mens andet eksempel 
var en dukke, som en redder blev fi-
ret ned til, så dukken kunne spændes 
fast på en båre, inden den blev hejst 
op sammen med redderen.

Af Lone HAnSen       

Kulde kan forværre muligheden for 
at overleve kæntringer og overbord-
fald. Nogle dør på grund af kuldepå-
virkning, kaldet hypotermi. Derfor er 
det vigtigt at vide, hvordan en reddet 
person skal behandles, understrege-
de Benedict Kjærgaard, der er stabs-
læge ved Flyvevåbnet og hjertekirurg. 

Han var inviteret til at komme med 
et oplæg om hypotermi på seminaret 
for havnesikkerhedsudvalg, og han 
tog udgangspunkt i en lang række 
konkrete eksempler fra redningsak-
tioner, men kom også med gode råd 
om påklædning og sikkerhedsudstyr. 
Blandt andet nævnte han, at det er 
vigtigt med påklædning i farver, der 
kan ses fra luften, hvis man ligger i 
vandet og ikke for eksempel grønt el-
ler blåt. Han opfordrede også til at an-

skaffe nødsendere, som sikrer, at en 
person i vandet kan registreres med 
stor præcision. Og så nævnte han 
med erfaring fra mange ulykker, at 
det er de færreste, der har overlevel-
sesdragter på. 

- Man kan ikke gå rundt i dragten 
hele tiden. Men det er en god ide at 
tage den på, hvis fartøjet for eksem-
pel tager vand ind og man er i gang 
med pumperne, sagde Benedict 
Kjærgaard.

Hvis uheldet er ude og en person 
skal reddes op af vandet i meget afkø-
let tilstand, er det vigtigt at vurdere, 
om personen er vågen, bevidstløs el-
ler ramt af svær hypotermi med hjer-
testop. 

- Er han vågen, er det i orden med et 
varmt bad og varme drikke. Bevidst-
løse skal have førstehjælp og eventu-
elt ilt, og en person med hjertestop 

skal have hjertemassage og kunstigt 
åndedræt eller eventuelt kobles til en 
hjerte-lungemaskine, forklarede Be-
nedict Kjærgaard. 

Han understregede, at man gerne 
må dække en afkølet person til, men 
ikke for eksempel varme arme og ben 
op, hvis der ikke er blodcirkulation. 

- I værste fald risikerer man, at det 
kolde blod sendes rundt i kroppen, 
forklarede han.

Samtidig fortalte Benedict Kjær-
gaard, at det også kan være kulden, 
som gør, at en person, der genoplives, 
ikke får alvorlige skader bagefter. Han 
brugte som eksempel Præstø-ulykken 
i februar 2011, hvor 15 personer kæn-
trede og lå en-to timer i det iskolde 
vand. Syv af de unge efterskoleelever 
blev fundet med hjertestop, men alle 
blev genoplivet, og kun en af dem har 
en alvorligere hjerneskade. 

Siden 2010 har dobbelte 
brændstofrør været et krav 
på danske skibe, og alle-
rede fra 2007 blev det et 
krav for nybygninger. Små 
fartøjer kan dog få dispen-
sation, hvis skipperen kan 
bevise, at der ikke er nogen 
motordele eller andre em-
ner i maskinrummet med 
en temperatur på mere end 
220 grader. I så fald skal 
der enten installeres sluk-
ningsudstyr eller laves en 
afskærmning, oplyste Erik 
Pedersen fra Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd på HSU-
seminaret.

For at hjælpe skippere 
til at dokumentere tempe-
raturen, har Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd anskaffet et 
video-termometer. Det kan 
måle overfladerne i ma-
skinrummet og registrere 

temperaturen. 
- Vi fandt ud af, at en 

termografi-undersøgelse er 
meget dyr, og derfor har vi 
foreslået Søfartsstyrelsen, 
at vi kan bruge videotermo-
metret som dokumentati-
on, nævnte Erik Pedersen. 

- Vi kommer ud til mange 
fartøjer, inden Søfartssty-
relsen laver et syn, og så 
kan vi enten dokumentere, 
at der ikke er nogen over-
flader med mere end 220 
grader, eller vi kan hjælpe 
med at finde en løsning 
med det samme, sagde han.

-lo  

Tjek på 
temperaturen i 
maskinrummet

Kulden er en ekstra risiko

Helikopterbesøg i 
Thyborøn

Deltagerne i HSu-seminaret måtte 
ud i klitterne for at se rednings-
helikopteren på tæt hold.  
foto: Lone Hansen

Det går hurtigt og effektivt, når en person i vandet skal reddes med helikopter, 
viste øvelsen. foto: Lone Hansen
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