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Hermed foreligger Radio Medical Danmarks årsrapport for det 20. år på Sydvestjysk 

Sygehus. 

Vi håber fortsat at kunne levere denne vigtige assistance til alle søfarende i årene 

fremover og videreudvikle den i takt med de forbedrede og nye kontaktmuligheder der 

måtte byde sig. 

I 2014 blev der registreret i alt 1452 patientforløb, sv t 4 patienter i døgnet. Efter den 

digitale registrering er kommet systematisk i gang, kan man nu i stedet for antal 

henvendelser, registrere antal CPR-nr(med brug af særligt CPR for udlændinge) med 

kontakter. Dette giver mulighed for at finde tilbage til alle henvendelser på fødselsdag og 

hermed lettere at finde forløbene.  

2012 og 2013 korrigeret for denne forskel viser at der fortsat er langsom stigning i totalt 

antal patientforløb. 

Det er nu også blevet nemmere at opdele henvendelserne i forhold til både nationalitet og 

titel på patienterne. Det viser at vi har behandlet 40 forskellige nationaliteter, hvor kun 2/5 

er danskere, grønlændere og færinger. 1/5 kommer fra øvrige Europa, 1/5 fra Filippinerne 

og knapt 1/7 indere. 

Kaptajner, 1. og 2. officerer udgør 1/5, knapt 1/6 er AB/skibsassistenter og passagerer 1/7. 

1/5 er dog uden registreret kategori. 

 

Sygdomsmønsteret for 2014 adskiller sig ikke væsentligt fra foregående år med 1/5 skader 

og 4/5 sygdom. Rådgivning udgør 3 %.. Hudsygdomme udgør fortsat mange 

henvendelser, ca 1/6,  infektioner, hvoraf ½ er i luftvejene udgør 1/7, mens både 

bevægeapparatsproblemer, tarmkanalsproblemer og tand/ mund symptomer er faldende. 

 

Der blev i 2014 i alt evakueret 49 og ilandsat 29.Passagerer udgjorde 18 af 

evakueringerne og 8 ilandsætninger ved planlagt havn.Af de 23 besætningsmedlemmer, 

der blev evakueret, var årsagen i 7 tilfælde skader, 5 tilfælde tarmlidelser(akutte 

mavesmerter), 4 kredsløbslidelser. Resten fordelte sig på infektioner, blødning, feber, 

bevidsthedsproblemer og øjensygdom. 

De 18 blev ilandsat pgra 7 skader, 4 infektioner, 2 bevægeapparat-problemer og 2 

psykiske forstyrrelser. Resten kredsløbsproblem, nyresygdom og hudsygdom.  

Ved at sammenholde antal evakueringer og ilandsætninger i forhold til antal henvendelser 

for hver fartøjsgruppe ligger andelen af besætningsmedlemmer på 2- 2,5 % for både 

handelsskibe, supplierskibe og færger, mens det for fiskerflåden er 7 uf af 59 

henvendelser, altså godt 1/8. Disse andele er nærmest uændret fra forrige år. 

Det skønnes den højere relative andel af fiskere først og fremmest skyldes, at fiskere ikke 

henvender sig før de synes det er alvorligt nok til at kontakte lægen. 6 ud af 7 

evakueringer + ilandsætninger omhandlede skader. 



 

Alt i alt ligner henvendelses mønsteret forrige års opgørelser.  

Radio Medical Danmark deltager fortsat i undervisningen i samarbejde med Center for 

Maritim Sundhedsvæsen og det forgår fortsat i telemedicinsk regi via Skype. 

Siden efteråret 2013 har Radio Medical Danmark desuden fortsat deltaget aktivt i 

forskningsprojekt omkring evakueringer sammen med Center for Maritim Sundhed og 

Sikkerhed under SDU og ser frem til hvad projektet kan bringe af ny viden til forbedring af 

både uddannelsen af sygdomsbehandlere og telemedicinske læger, samt sikring af den 

rigtige patient evakueres på det rigtige tidspunkt og til det rigtige sted. 

 

Marie Bohn Hamming 

Specialeansvarlig overlæge, MPM 

Søfartslæge og leder af RMD 

SVS Juli 2015 
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Årsrapport 2014 er udsendt til:  

Center for Maritim Sundhed og Samfund 

Center for Maritime Sundhedsvæsen 

Dansk Selskab for Maritim Medicin 

Radiotelegrafistforeningen af 1917 

Direktionen Sydvestjysk Sygehus 

Søværnets Operative Kommando 

Dampskibselskabet Torm A/S 

Rederiet A.P.Møller-Mærsk 

Handelsflådens Velfærdsråd 

Den danske Maritime Fond 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

Danmarks Fiskeriforening 

Danmarks Rederiforening 

Søfart Maritim Bulletin 

Sømændenes Forbund 

Rederiet J. Lauritzen 

Havne og Skibsfart 

Jyske Vestkysten 

Søfartens Ledere 

Søfartsstyrelsen 

JRCC Danmark 

Rederiet Esvagt 

Rederiet DFDS 

Lyngby Radio 

Radio Syd 

CO Søfart 

 

Samt til 

Professor emeritus Ole Winding 

Professor Jørgen Riis Jepsen 

Regionsrådsformand Carl Holst 

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen 

Embedslæge Carl Hugod 

Embedslæge Henrik L. Hansen 

Kontorcjef Jan Gabrielsen, SFS 

Jurist Alexander Milan, SFS 

Søfartslægerne Erik Ove Haarløv, Mette Gabriel, Jørn Brix, Margit Smidemann. 


