Politikken medfører nedenstående procedurer:
Procedurer for alle FSB udsendelser
§ 19. Sikkerhedsgodkendelse
Alle FSB’ere skal sikkerhedsgodkendes på HEM niveau (EU SECRET). Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse
kan tage op mod tre måneder. Sikkerhedsgodkendelse er et krav for deltagelse på CAC kurset.
§ 20. Personligt sikkerhedskursus HEAT + CAC kursus
1. Alle FSB’ere skal gennemføre et 4 dages personligt sikkerhedskursus HEAT (Hostile Environment
Awareness Training), der inkluderer udvidet førstehjælp samt en fysisk screening.
2. FSB´ere skal gennemføre et endags CAC kursus (best practice før/under/efter kidnapning - Conduct
After Capture).
3. HEAT refresher kursus skal gennemføres hvert 5. år.
§ 21. Obligatoriske fysiske screeninger
Alle FSB’ere skal gennemføre en fysisk screening. Screeningen er en integreret del af det obligatoriske
personlige sikkerhedskursus HEAT (Hostile Environment Awareness Training) og HEAT Refresher. Der kan
læses mere om HEAT på Udenrigsministeriets hjemmeside for FSB. Bestås den fysiske screening ikke, kan
FSB´eren kun blive udsendt til lande, hvor UM ikke kræver bestået HEAT kursus.
§ 22. Udvidet helbredserklæring
Helbredserklæring (max 1 år gammel) skal fremvises ved optag i FSB og ved hver udsendelse (både til
krisestyringsmissioner og valgobservationsmissioner). FSB formater for helbredserklæringer skal benyttes.
Udgiften for helbredserklæringen refunderes ikke ved optag, men ved hver udsendelse.
a. Der kræves en udvidet helbredserklæring for udsendelser til krisestyringsmissioner og for
langtidsobservatører (LTO) til valgobservationsmissioner.
b. Der kræves en alm. helbredserklæring for korttidsobservatører (STO) (inklusiv EKG for FSB´ere
over 45 år).
Procedurer for alle udsendelser til krisestyringsmissioner
§ 23. Opfordring til udfærdigelse af Min Sidste Vilje erklæring
Udenrigsministeriet opfordrer til, at den udsendte udarbejder en Sidste Vilje erklæring. FSB anbefaler det
format, som er udarbejdet af Landsforeningen Liv&Død. Denne kan enten printes og følges punkt for punkt,
eller den kan benyttes til inspiration. Erklæringen opbevares ved egen foranstaltning.
§ 24. Proof of life
Det er et krav at udfylde et Proof of Life dokument inden udsendelse. Dette opbevares fortroligt hos
sikkerhedskontoret i Udenrigsministeriet. Formålet er at kunne bekræfte den udsendtes identitet ved en
evt. kidnapning. Der skal udfyldes et nyt Proof of life dokument, hvis oplysningerne ændrer sig under
udsendelse.

§ 25. Udenrigsministeriets danskerliste
Det er obligatorisk at notere sig på Udenrigsministeriets danskerliste under udsendelse.
Procedurer for poster med et sikkerhedsmæssigt trusselsniveau af kategorierne 5 + 4.1 + 4.2
§ 26. Obligatorisk psykologisk screening samt psykologisk debriefing
1) Ved udsendelse til poster med et sikkerhedsmæssigt trusselniveau af kategorierne 5, 4.1, 4.2 er det
obligatorisk at gennemføre en psykologisk screening som forberedelse til udsendelsen. Screeningen
foretages af en ekstern psykolog, som er tilknyttet Udenrigsministeriet. Formålet er dels at forbedre
Udenrigsministeriets udsendelser og dels at beskytte den udsendte, så denne får en ekstern vurdering
af, hvilke faktorer i baggrund og aktuel livssituation, der påvirker den udsendtes psykiske robusthed her
og nu.
2) Ved forlængelse af kontrakt efter et år ved 5, 4.1, 4.2 poster, kræves en fornyet psykologisk screening.
3) Det er ligeledes et krav, at den udsendte ca. en måned efter hjemkomst gennemfører en psykologisk
debriefing ligeledes med en ekstern psykolog. Det er aldrig den samme psykolog, der udfører
screeningen og debriefingen.
§ 27. Obligatorisk fysisk screening
Ud over den fysiske evakueringstest, der indgår som en del af det personlige sikkerhedskursus, HEAT, er det
obligatorisk at gennemgå en fysisk test hos Sundhedsdoktor med henblik på at sikre, at den udsendte har
den fornødne fysik til at varetage posten, herunder en fysisk form, der muliggør hurtig evakuering f.eks. i
tilfælde af terroranslag.
§ 28. Udsendelsesperiode
En FSB´er kan ikke rykke fra en 2 årig udsendelse ved en vanskelig post til en anden uden en pause på min 1
år (hjemme, eller på en ikke-vanskelig post).
Procedurer for poster med et højt sikkerhedsmæssigt trusselsniveau af SIK kategorierne 5 + 4.1 + 4.2 +
4.3 (alle 4 kategorier)
§ 29. Tilbud om personlig samtale med krise- og familierådgiver i forbindelse med udsendelse
Som udsendt gennem FSB har den udsendte og dennes evt. partner mulighed for at bede om en samtale
med en ekstern krise- og familierådgiver gennem Udenrigsministeriet, både inden udsendelse som
forberedelse til udsendelse til en vanskelig post med henblik på rådgivning om håndtering af potentiel
belastning i forbindelse med udsendelse samt som debriefing efter hjemkomst. Tilbuddet kan også
benyttes under udsendelsen efter ønske/behov. Samtalerne er ikke obligatoriske, men ment som et tilbud.
§ 30. Tilbud om rådgivning vedrørende indkvartering
Hvis udsendelsen kræver, at udsendte selv skal sørge for indkvartering (missionen vil orientere herom), kan
Sikkerhedskontoret i Udenrigsministeriet spørges til råds i forbindelse med valg af sikker bolig. Udsendte
har også mulighed for at kontakte den danske kontingentleder i missionen med henblik på spørgsmål
angående bolig samt andre praktiske forhold.

Procedurer for poster med et sikkerhedsmæssigt trusselsniveau af SIK kategorierne 5 + 4.1 + 4.2 + 4.3
samt sundhedsmæssigt vanskelige poster (alle 4 kategorier + sundhed)
§ 31. Helbredsundersøgelse/undersøgelse for tropiske sygdomme
Udsendte har mulighed for at få foretaget en helbredsundersøgelse for tropiske sygdomme hos en dansk
læge i op til 6 måneder efter hjemkomst. Udlæg kan refunderes af Udenrigsministeriet.
§ 32. Tilbud om dialog om sundhedsforhold på posten
Udsendte har mulighed for direkte dialog med SOS International A/S om forhold vedr.
behandlingsmuligheder i/uden for beskæftigelseslandet. Udsendte skal kontakte SOS International direkte,
hvis dette ønskes.
§ 33. Tilbud om adgang til lægefaglig rådgivning
Udsendte har mulighed for via SOS International A/S at søge lægefaglig rådgivning samt orientering om
generelle og specielle forholdsregler og sundhedsrisici i forbindelse med udsendelsen (herunder vedr.
malariaprofylakse). Udsendte skal kontakte SOS International direkte, hvis dette ønskes.
Kontaktinformation på SOS International A/S.

