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RADIO MEDICAL DANMARK
Telefon +45 7545 6766 - rmd@rsyd.dk

Personale pr. 31.3.2019

LÆGER:
Jan Vork: Leder af Radio Medical Danmark. Overlæge i Fælles Akut Modtagelse, søfartslæge,
speciallæge i Akutmedicin og speciallæge i Almen Medicin.
Marie Hamming: Overlæge og Kvalitetsforbedringsekspert, autoriseret dansk søfartslæge,
speciallæge i almen medicin og fagområdespecialist i Akutmedicin, MPM.
Søren Kristensen: Overlæge Øre-Næse-Hals Afdeling, Speciallæge Oto-Rhino-Laryngologi, Ekspert
medicinsk Neuro-Audiologi, Speciallæge Almen Medicin, Autoriseret dansk Dykkerlæge,
autoriseret dansk Søfartslæge, Autorisert norsk Petroleumslege.
Lise Mondrup: Specialeansvarlig overlæge Palliativt team, søfartslæge, speciallæge i almen
medicin og fagområdespecialist i Palliativ Medicin.
Ole Nyvad: Overlæge, Speciallæge i Kardiologi og Intern Medicin, Søfartslæge, Autoriseret
Erhvervsdykkerlæge, Specialist i Hyperbar medicin og Dykkermedicin
Kenneth Nielsen: Overlæge Nyremedicinsk afdeling, søfartslæge og speciallæge i nefrologi.

SEKRETÆR OG IT:
Dorte Østergaard: Lægesekretær i Fælles Akut Modtagelsen Sydvestjysk Sygehus.
Carina Betzer Eg: Ledende lægesekretær i Fælles Akut Modtagelsen Sydvestjysk Sygehus.
Ida Nielsen: IT konsulent – Sydvestjysk Sygehus.
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Indledning:
Radio Medical Danmark er en telemedicinsk specialenhed som døgnet rundt har til opgave at tilbyde
lægefaglig rådgivning til dansk indregistrerede skibe i primært handelsflåden og fiskeflåden. Udenlandske
flagstaters skibe kan også kontakte Dansk Radio Medical jvf. ILO´s Maritime Labour Convention (MLC2006).
Radio Medical Danmarks lægebesætning per 31.3.2019 består af 6 speciallæger som alle er tilknyttet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.
Skibene kontakter lægerne enten ved hjælp af telefon eller mail. Ved akutte tilstande telefonkontakt, og
ved mindre hastende tilstande elektronisk ved hjælp af mail.
I samarbejde med forsvaret iværksættes evakueringer af akut syge patienter primært med helikopter. Ved
nogle tilstande kan man klare sig med at skibet ilandsætter patienten ved at skibet søger nærmeste havn og
derved foretager en deviation fra den oprindelige rute.
I det følgende kan man orientere sig nærmere om Radio Medical Danmarks arbejde i 2018.
Desuden er der i år i årsrapporten medtaget resultatet af en brugerundersøgelse som blev gennemført i
2018.
I 2018 har der været 1828 registrerede kontakter til Radio Medical Danmark. Tallet er status quo
sammenlignet med 2016(1840) og 2017(1823)
I 2018 blev der i samråd med Radio Medical Danmark foretaget 63 evakueringer og 134 ilandsætninger.
Antallet af sager per måned er jævnt fordelt over hele året og udsvingene er små.
Kontaktformen viser en uændret fordeling 2/3 på e-mail og 1/3 med telefon som primære kontaktform.
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Fordeling af sager i 2018 fordelt på måneder i 2018 fig. 1
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Fordeling på farvande viser at den danske handelsflåde er repræsenteret over hele kloden.
En stor andel af sagerne stammer fra områder langt væk fra Danmark. Stillehavet(18%) , Det Indiske
Ocean(14%) og Det sydlige Atlanterhav(6%).

Fordeling af sager i procent i forhold til farvand fig. 2
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Fordelingen af kontakter i forhold til skibstype. Godt halvdelen er fra Handelsflåden (62 %),
passagerskibe/færger udgør 16 % og supplierskibe 18 %. Sager fra fiskerflåden udgør kun 3 % af det
samlede antal sager.
Fordeling af kontakter i procent på skibstype fig. 3
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Danskere (inkl. grønlændere og Færinger) udgør 35 % af sagerne. Herudover er der en del sager med
sømænd fra Filippinerne (21 %) og Indien (21 %). Dette er stort set uændret i forhold til de senere år og
afspejler den store andel af disse nationaliteter i besætningerne på danske skibe.
Patienters nationalitet fig. 4
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Sygdoms og skadesmønsteret i 2018
Det samlede sygdoms og skademønsteret adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år. Skader,
hudsygdomme, mave-tarmkanalssymptomer og bevægeapparatsymptomer udgør halvdelen af sagerne.
Procentvis fordeling af sygdom- og skademønster fig. 6
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Sygdoms og Skadesmønster opdelt på skibstyper.
Følgende figurer er en opgørelse over hvor hyppigt forskellige sygdomme er repræsenteret på de
forskellige skibstyper henholdsvis Handelsskibe, Supplierskibe, Fiskerskibe og Færger/passagerskibe (fig.710)
Handelsskibe fig. 7:
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Supplierskibe fig. 8:
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Fiskerskibe fig. 9:

1%
7%

7%
11%

Hjertekredsløb

13%

Luftveje
14%
39%

Øjne/ører
Hud

7%

Skader
Tænder
Psykisk
Øvrige

Færger og passagerskibe fig. 10:
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Når man ser på henvendelsesårsagerne er der forskel på skibstyperne.
Skader udgør 39% af henvendelserne fra fiskere, hvilket er langt over niveauet fra de øvrige skibstyper. Hos
færger/passagerskibe udgør skader 20% og for handelsflåden kun 10%.
Tandproblemer er en relativ hyppig henvendelsesårsag fra fiskere (11%), hvorimod hjertekredsløbslidelser
er sjældent årsag (1%) til henvendelse fra fiskere.
Hudproblemer (udslæt, bylder m.m) er en hyppig henvendelseårsag fra handelsflåden med 19%, som også
sejler i mere eksotiske områder.
Øjne og ører er en hyppig henvendelse fra handelsflåden med 16%, fiskere 14%, supplierskibe 13%. Hos
færgerne udgør det kun 8%.
Generelt kan man konkludere at henvendelsesårsagerne synes forskellig fra skibstype til skibstype. Man kan
dog ikke med sikkerhed fastslå en sikker årsagssammenhæng. Mere forskning på dette område kunne
måske hjælpe med at identificere områder med potentiale for forebyggelse.
Man kan også bruge henvendelsesårsagerne til at fokusere undervisning af sygdomsbehandlere og
søfartslæger mod de hyppigste henvendelsesårsager.
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Evakueringer og ilandsætninger
Antal evakueringer fordelt på skibstyper (antal)
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Årsager til evakuering af passagerer (antal)
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I 2018 blev i alt 64 evakueret og 134 ilandsat. Evakueringer er defineret som akutte ilandsætninger fra
skibene med assistance af helikopter eller fartøj fra JRCC eller via borerigge. Ilandsætninger er defineret
som besætningsmedlem, der sygeafmønstrer før planlagt afmønstring til videre behandling ved næste
mulige havneanløb. Tallene udgør ca. 11% af det samlede antal henvendelser til Radio Medical Danmark.
Selvom fiskeflåden kun udgør 3 % af alle henvendelser til Radio Medical Danmark, så er ca. 10 % af alle
evakueringer og ilandsætninger fra fiskeflåden. Det kunne indikere, at henvendelserne fra fiskeflåden er
mere alvorlige end fra de øvrige skibstyper.
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Årsagen til evakueringen fordeler sig på forskellig vis for besætningsmedlemmer og passagerer.
Besætningsmedlemmer bliver oftere evakueret efter skader 27% (10/37 hvorimod hjertekredsløbslidelser
står for 24% /9/37).
Hos passagerer udgør hjertekredsløbslidelser 35% (9/26) af alle evakueringer. Skaderne er indeholdt i
gruppen ”andet” og udgør mellem 0- 19%.
Det er nok ikke så overraskende, at kredsløbslidelser fylder mere hos passagerer end hos professionelle
sømænd, som sundhedstjekkes regelmæssigt og er underlagt helbredsmæssige krav.
Radio Medical Danmark overgår fra 1/1-2019 til en forbedret registreringsmetode, som i fremtiden skulle
give bedre mulighed for at se nærmere på de forskellige evakueringsårsager både blandt passagerer og
besætningsmedlemmer.
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Brugertilfredshedsundersøgelse Radio Medical 2018:
Metode:
Der blev i perioden 21. august 2018 til 12. september 2018 udsendt 100 spørgeskemaer til de skibe som
havde haft e-mailkontakt til Radio Medical.
Spørgeskemaet er udformet på både dansk og engelsk og skibene har fået det tilsendt på det sprog de har
henvendt sig på oprindeligt.
Vi har valgt at brugerundersøgelsen foregår digitalt, da det skønnes at give den største svarprocent.
Af de 100 spørgeskemaer har vi fået 78 svar retur, svarend til en svarprocent på 78. Dette vurderes at være
tilfredsstillende.

Fremsendte spørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Fik i løst det problem i henvendte jer med til Radio Medical?
Fik I svar indenfor tilfredsstillende tid?
Hvis ikke fik I så en forklaring på hvorfor svaret var forsinket?
Har I forslag til forbedringer:

Resultat:
Af de 78 besvarede spørgeskemaer angiver 76 at de fik løst det problem de henvendte sig med, 2 angiver at
de ikke gjorde. Alle 78 angiver at de fik svar indenfor tilfredsstillende tid hvorfor spørgsmål 3 ikke er
relevant.
Man kan ikke forvente, at alle problemer kan løses umiddelbart om bord, fx kræver tandproblemer
behandlingsmetoder der ikke er tilstede.
Vi har fået mange gode forslag til forbedringer, også fra tilfredse respondenter.
Eksempler:





Brug af Skype eller et andet kommunikations apps hvor man kan se hinanden, ligesom
videokonferencer.
Nej ikke fra jeres side af. Men Rederierne burde installere bedre telefoner ombord. Det er til tider
svært at høre hvad der siges selv om vi bruger håndfri telefoner. Måske det var noget I kunne
påtale videre op i systemet
Medicinkiste specifikt til passagerskibe (medicin og udstyr til børn er mangelfuld)

Derudover har vi fået mange positive tilkendegivelser i forhold til vores service.
Eksempler:


We were very satisfied with the service. Thank you 
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Jeg synes I er ret gode. Jeg er glad for I er nemme at tale med over telefonen. Det forenkler tit
problemstillingerne en del.
Very good service – the best in the world. We who are working around the world see that the
Danish systems are top of class on many areas. No wonder that so many ship owners like to
associate their names with the Danish Flag.

Konklusionen er at der er stor tilfredshed med ordningen. De forslag til forbedringer der er foreslået vil vi
arbejde videre med i samarbejde med CMS på Fanø.
Vi vil fortsat sende spørgeskemaer ud x 1 årligt.
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Konklusion
Alt i alt fraviger henvendelsesmønsteret i 2018 ikke væsentligt fra tidligere år og det totale antal af sager er
uændret i forhold til de senere år. Sygdomme og skader fordeler sig indbyrdes i alt væsentligt på samme
måde.
Brugerundersøgelsen viste stor tilfredshed med Radio Medical Danmark og kan bidrage til at generere nye
ideer til samarbejdet.
På grund af problemer med at trække kvalitetsdata fra databasen (MyClinic), har Radio Medical Danmark
fra 1.januar 2019 startet med en ny måde at indtaste data i eget system. Vi forventer at øge kvaliteten af
data og mulighederne for forskning forbedres betydeligt. Forhåbentlig kan det bidrage til nyttig viden til
gavn for fremtidens sømænd.
Radio Medical Danmark ser frem til at fortsætte endnu et år med telemedicinsk rådgivning til sømænd.
Fortsat godt samarbejde med Søfartsstyrelsen, herunder især Center for Maritim Sundhedsvæsen på Fanø
med hensyn til undervisning af kursister på suppleringskursus m.m.
Radio Medical Danmark håber også i 2019 at deltage i forskningsprojekter om maritime relevante emner i
samarbejde med Center for Maritim Sundhed og Samfund – Syddansk Universitet.

Jan Vork, overlæge og leder af Radio Medical Danmark.
SVS marts 2019
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