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Rapport 
vedrørende audit af  

CARFA 
d. 29. april 2019 

 
1.0 Formål. 
 Formålet med audit er, at vurdere om CARFA afvikler kurserne i overensstemmelse med 
  

a)   formål og mål samt øvrige bestemmelser fastsat for den pågældende uddannelse, 
b)   Bekendtgørelse nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af 

maritime uddannelser, og 
c)    øvrige bestemmelser fastsat for maritim uddannelse, herunder bestemmelser for 

bedømmelse og evaluering. 
  

Audit er et førstegangsaudit for at sikre at kurset og kvalitetssystemet er i 
overensstemmelse med de gældende uddannelsesplaner og bekendtgørelser. 

    
2.0 Planlægning og forberedelse. 
 Det blev aftalt at Søfartsstyrelsen skulle afholde audit af CARFA første gang der blev 

afholdt kursus i grundlæggende søsikkerhed.   
  
 Der var ifølge aftale mellem CARFA og Søfartsstyrelsen planlagt audit til afholdelse d. 29. 

april 2019.  
 
2.1 Auditor: 
 Auditteamet bestod af auditor Klaus Frost Geertsen, skibsinspektør i Søfartsstyrelsen 

  
3.0 Udførelse. 
 
3.1 Auditprogrammet. 
 
 Der blev gennemført et audit hos CARFA i henhold til aftale mellem Søfartsstyrelsen og 

CARFA. 
 
3.2 Seneste audit. 
 Dette var det et almindeligt planlagt audit.  
 
4.0 Auditors konklusioner. 
 Auditor kunne efter audit konkludere følgende: 
 
4.1 Procedurer og kvalitetssystem. 

• CARFA har etableret et kvalitetssystem, hvor dokumentationen herunder procedurer, 
regler og vejledninger er samlet. Systemet blev præsenteret for auditor. 

• CARFAs kvalitetssystem er blandt andet bygget op omkring Søfartsstyrelsens 
kvalitetsstandard. 
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• CARFA planlægger at afholde intern audit af alle deres sikkerhedsuddannelser. Der er 
endnu ikke afholdt intern audit, men proceduren for de interne audit er gennemgået 
under audit.  
 

   
4.2 Afvikling af kursus, organisation, målsætning og politikker. 

• Under audit blev der afholdt kursus i Grundlæggende Søsikkerhed. Læringsmetoder og 
midler blev gennemgået.  

• Kurset anvender gruppearbejde og diskussioner med kursisterne. 
• Ved en gennemgang blev det konstateret at kursus-/uddannelsesbeskrivelsen indeholde 

alle de krævede målpinde.   
• Der bliver lavet en evaluering efter hvert kursus. Både kursister og instruktører laver en 

evaluering af kurset.  
• Eleverne bliver løbene evalueret under kurset og der bliver stillet krav om aktiv 

deltagelse af deltagerne.  
 

4.3 Medarbejdernes erfaring og kvalifikationer. 
• CARFA har funktionsbeskrivelser for alle stillinger. Disse indeholde beskrivelse af de 

kompetencer der er nødvendige for at varetage stillingen.  
• CARFA holder sig løbende opdateret om regelsættet osv. gennem internettet og f.eks. 

Søfartsstyrelsens hjemmeside osv.  
 
4.4 Gældende godkendelser: 

CARFA har følgende gyldige kursusgodkendelser fra Søfartsstyrelsen: 
 

Kursus 

• Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.: 
o Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1) 
o Førstehjælp (STCW A-VI/1-3) 
o Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)  

 
5.0 Observationer og afvigelsesrapporter. 
 Der blev fundet en enkelt observation. I uddannelsesplanens faneblad E, side 1 er der en 

henvisning til forældede bekendtgørelser. Hvis der er direkte henvisninger til 
bekendtgørelser, skal henvise til de gældende bekendtgørelser.  

 
 Det bekræftes, at godkendelserne som er nævnt under pkt. 4.4 fortsat er gyldige.  
   
6.0 Yderligere bemærkninger. 
 CARFA ønsker på et tidpunkt at blive godkendt til at afholde kursus i brandbekæmpelse i 

skibe og brandledelse i skibe. Søfartsstyrelsen vil tage stilling til dette, når vi har modtager 
en ansøgning om dette.   

 
Valby, d. 9. maj 2019. 

 

 
 

Skibsinspektør Klaus Frost Geertsen, Søfartsstyrelsen 


