
UDDANNELSER
i højden

Arbejde i højden
 - faldsikring

- redning og evakuering
 &

erhvervsklatring (rope access)



Sikkerhed ved arbejde i højden.
Arbejde i højden kan være farligt. 
Således sker de fleste arbejdsulykker i forbindelse med fald.
Alle virksomheder, der har ansatte, som arbejder i højden skal have en effektiv og 
afprøvet arbejds- og redningplan (APV) for alle medarbejdere i alle arbejdssituationer. 
Ved professionelt arbejde i højden gælder der særlige regler, der både er regulerede 
internationalt i diverse EU-direktiver og nationalt, bl.a. i:..:
- Bekendtgørelse 1109 nok anvendelse af Tekniske Hjælpemidler med bilag
- Bekendtgørelse 612 om Indretning af Tekniske Hjælpemidler
- Bekendtgørelse 1706 om Personlige Værnemidler
- Bekendtgærelse 683 om Indretning af Personlige Værnemidler
- Bekendtgørelse 589 om Indretning af Byggepladser.
- Bekendtgørelse 518 om Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
- AT-vejledning 2.42 af marts, 2014 om Fald fra højden.
- AT-vejledning D.5.5-2 af 2007 om Faldsikring, opdateret, oktober 2014.

I AT-vejledning D.5.5 understreger ArbejdsTilsynet bl.a. kravet om egentlig oplæring 
(undervisning) i sikker brug af  faldsikringsudstyr:
”Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug 
af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. 
Brugeren skal desuden oplæres, og 
– hvis det er nødvendigt – trænes jævnligt 
i at bruge det”.

Endvidere fremgår det, at: 
"Brugeren skal instrueres i plan for redning efter et 
fald, herunder redningsudstyr, da der hurtigt kan 
opstå skader på en hængende person."

Vore uddannelser er gennemarbejdede og bygger 
bl.a. på mere end 25 års professionelt arbejde 
med uddannelser indenfor sikkerhed i højden.
Derudover er vi bl.a. godkendt til at 
uddanne og certificere i både PRAT®- og SPRAT.

Dette er med til at sikre, at du/I får den bedste 
adgang til opdateret viden om og erfaringer med 
sikkert arbejde i højden.

- Vi ser frem til at arbejde med jer...



Uddannelser
A. Faldsikring. Grunduddannelse, 2 dage. 
En intensiv uddannelse, der sikrer medarbejderne målrettet, effektiv, motiverende og 
praktisk baseret indlæring af de grundlæggende sikringskrav for arbejde i højden, 
herunder sikker brug af faldsikringsudstyr.
Uddannelsen indeholder bl.a viden om samt gennemgang og afprøvning af: 
- gældende regler og krav på området
- faldfaktor og dens betydning
- suspension trauma, årsager, prævention og afhjælpning
- praktisk anvendelse af faldsikringsudstyr, fordele, ulemper og risici
- identifikation, udvælgelse og anvendelse af sikre ankerpunkter
- sikring af arbejde i forskellige arbejdsmiljøer med faldrisiko
- klatring på strukturer og master mv. med brug af faldsikringsudstyr
- makkerkontrol
- kontrol af personlig udrustning
Vi kan tage udgangspunkt i jeres arbejdsplads og nuværende faldsikringsudrustning, 
eller vi kan benytte vores udstyr og uddannelsescenter.
Efter tilfredsstillende uddannelse udstedes 
uddannelsesbevis.

Pris for særlig uddannelse aftales og afhænger bl.a. af 
antallet deltagere og af lokalitet.
Pris for åben uddannelse på vores uddannelsescenter: 
kr. 4.450,-/delt.

B. Rednings og evakueringsuddannelse, 1-2 dage.
Hvis du eller din kollega falder i jeres faldsikringsudstyr, er det vigtigt, at dine 
kolleger kan redde dig. Efter et fald kan den faldne både være stærkt 
tilskadekommen og bevidstløs.
Da almindelige redningstjenster ofte ikke har viden om eller udrustning til at 
gennemgøre komplicerede redninger i højden, er det vigtigt, at du og dine kolleger 
kan redde den faldne og tilskadekomne kollega ned igen.
På udddannelsen gennemgår vi både viden om og konkrete teknikker til at redde en 
tilskadekomne kollega både op og ned efter et fald i faldsikringsudrustningen.
Forudsætninger:
Bestået Faldsikringsuddannelse (se ovenfor).
Gokendt grundlæggende førstehjælpskursus (min 6 timer).

Pris for særlig uddannelse aftales og afhænger bl.a. af  lokalitet og antal deltagere.
Pris for åben uddannelse på vores uddannelsescenter: kr. 3.200,-/dag/delt.



Uddannelse og certificering i Erhvervsklatring / rope access. 5 eller 7 dage.
ScanRope er godkendt til at måtte uddanne og certificere i både PRAT®- og SPRAT.
PRAT®-er primært skandinavisk og den mest omfattende rope access uddannelse,
Den er opdelt i en Worker-uddannelse og en Supervisor-uddannelse, 
der hver tager 7 dage inkl. certificering.
www.prat.cc
Pris for PRAT®-Worker: Kr. 10.900,- inkl. international certificering.
SPRAT er en verdensomspændende uddannelse, 
der er opdelt i tre niveauer, der hver tager 5 dage.
www.sprat.org
Pris for SPRAT, level I: kr. 8.800,- inkl. international certificering.

Som noget enestående tilbyder vi, at du kan tage PRAT®-Worker-uddannelsen og få 
SPRAT level I certificeringen med uden at bruge ekstra tid på det.
Kun certificeringsafgiften til SPRAT, kr. 2.800,- tilkommer.

Vore uddannelser afholdes i udgangspunktet i vores særligt indrettede skandinaviske 
uddannelsecenter, men vi kan selvfølgelig også tilbyde at afholde uddannelserne på 
andre steder efter ønske og aftale.


