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Confined Space - 1dag 
 

FORMÅL:  

 

Deltageren opnår forståelse for at arbejde i små lukkede rum, herunder 

evakuering og redning af kollega, i sele, ved brug af firben, rebspil, samt 

sikkerheds line eller faldblok. Deltageren skal have forståelse for at udvælge 

egnet udstyr til nedfiring og ophaling, samt anvende det korrekt, under 

supervision. Deltageren får kendskab i brug af detekterings udstyr, samt fuld 

åndedræts beskyttelse, og kendskab til flugtapparater 

 

MÅL: 

 

Efter endt kursus vil kursisten være i stand til at: 

  

 Have forståelse for Confined Space og de risici der kan være. 

 Have forståelse for risici og minimere dem. 

 Kunne gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, med 

korrekt redningsudstyr. 

 Kunne udvælge egnet sikkerheds udstyr til brug for entring af Confined 

Space, og anvende det korrekt. 

 Kunne vise sikker adfærd ved brug af fuld åndedrætsbeskyttelse 

 Have forståelse for at arbejde i Confined Space med brug af fuld 

åndedrætsbeskyttelsesudstyr. 

 Kunne påvise åndedrætsgifte i Confined Space. 

 Have kendskab til flugtapparater  

 

Forudsætninger: Ingen 

 

Varighed: 1 dag 
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Program for Confined Space - 1dag 

 

Dag 1: 

0800 - 0815 Teori  Velkomst & Introduktion 

0815 - 1000 Teori  Confined Space teori 

 Risikovurderinger ved arbejde i lukkede rum 

 Fysiske og sundhedsmæssige forhold 

 Førstehjælp 

 Sikkerhedsudstyr og brugerkontrol 

 Detekteringsudstyr 

1000 - 1015 Kaffe  Kaffepause 

1015 - 1200 Praktik Fuldt åndedrætsbeskyttelsesudstyr 

 Udstyrets opbygning og virkemåde 

 Tilvænningstur 

 Brug af flugtapparater 

1200 - 1230 Frokost Frokost 

1230 - 1515 Praktik Praktisk træning 

 Arbejde i lukkede rum 

 Firben 

 Rebspil 

 Åndedrætsudstyr 

 Detektering 

1515 - 1530 Teori  Afslutning & Evaluering 

     


