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Om Radio Medical Danmark  

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 31.3.2021 består af 7 speciallæger som alle er 

tilknyttet Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. 

Skibene kontakter lægerne enten ved hjælp af telefon eller mail. Ved akutte tilstande anvendes 

oftest telefonkontakt. Ved mindre hastende tilstande kommunikeres der elektronisk ved hjælp 

af mail. 

I samarbejde med forsvaret iværksættes evakueringer af akut syge patienter primært med 

helikopter. Ved nogle tilstande kan situationen klares ved, at skibet ilandsætter patienten ved at 

skibet søger nærmeste havn, og derved foretager en deviation fra den oprindelige rute. 

Behandling af sygdomme og ulykker til søs er ofte udfordrende på grund af vanskellige forhold som 

f.eks.  afstand til land, vejr og vind samt udstyr. Ombord på skibene er der nogle særligt uddannede 

sygdomsbehandlere, som agerer som Radio Medical lægens ”øjne, ører og hænder”.  

Dette teamwork mellem skibet og lægen er helt essentielt for den syge eller tilskadekomne søfarende. 

Radio Medical Danamarks læger har derfor en helt naturlig interesse i at deltage og bidrage til 

undervisningen af sygdomsbehandlere på de danske skibe. På den måde kan vi vedvarende udvikle og 

forbedre forholdene for de søfarende.   

I det følgende kan man orientere sig nærmere om Radio Medical Danmarks arbejde i 2020. 
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Radio Medical Danmark 2020 

2020 har været et anderledes år for alle – også for Radio Medical Danmark. 

COVID-19 pandemien har haft stor indflydelse på både antallet og typen af henvendelser til 

Radio Medical Danmark. Vi har haft flere henvendelser end nogensinde i vores historie.  

Vores 25 års jubilæum hos Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg 1.september 2020 blev på grund af 

COVID-19 markeret i en meget reduceret udgave – ikke helt hvad vi havde håbet på. 

I 2020 har der været 2606 registrerede kontakter fra 40 forskellige lande til Radio Medical 

Danmark. Tallet er en stigning på næsten 20% sammenlignet med 2019 samt en stigning 

på godt 42 % i forhold til perioden 2016-2018. 

 
Figur 1. Udviklingen i antal henvendelser fra 2015 til 2020 

 

Stigningen i 2020 er hovedsagelig drevet af mange henvendelser fra handelsskibene. En 

sandsynlig forklaring på dette er den verdensomspændende pandemi med COVID-19. 

Handelsskibene har siden udbruddet af COVID-19 haft store udfordringer med hensyn til 

lægeundersøgelser i havne og mange sømændene har haft længere perioder på skibene. 

Der har også en del henvendelser omkring håndtering af mulige tilfælde med COVID-19.  

I 2020 blev der i samråd med Radio Medical Danmark foretaget 46 evakueringer og 132 

ilandsætninger. Dette er et fald på knap 20 % evakueringer i forhold til 2019. For 

ilandssætninger er faldet på knap 30 % i forhold til 2019. Faldet i evakueringer skyldes at 

antallet af evakueringer fra færger/passagerskibe er reduceret betydeligt i 2020.  

Kontaktformen viser i 2020, at 86% af kontakterne er foregået via e-mail og 13% via telefon.  
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Internationale møder:  

Radio Medical Danmark har i 2020 været repræsenteret i et internationalt samarbejde 

mellem maritime TMAS (Tele Medical Assistance Services) fra Norge, Finland, Tyskland, 

Holland og Italien. Målet for samarbejdet er bl.a. at samle epidemiologiske sammenlignelige 

data landende imellem, for derigennem at samle viden til gavn for sømænd i hele verden.  

Mange af landene anvender diagnosekodningssystemet ICPC-2, og derfor har vi skiftet til 

vores diagnosekodningssystem til ICPC-2 i stedet for ICD-10.   

Forskning: 

Radio Medical har i samarbejde med SDU Syddansk Universitet bidraget til en artikel 

omkring samfundserhvervet lungebetændelse hos sømænd. Vi forventer, at artiklen bliver 

publiceret i et internationalt tidsskrift inden for de nærmeste måneder.  
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Antal kontakter i 2020 

Fordelingen af kontakter i forhold til skibstype 

I 2020 har der været 1838 kontakter til Radio Medical fra Handelsflåden, svarende til 71 % 

af de samlede kontakter, se Tabel 1 og Figur 2. Supplyskibe stod for 484 kontakter (19 %), 

mens passagerskibe/færger havde 161 kontakter (6 %). Fiskerflåden havde kun 86 kontakter 

svarende til 3 % af de samlede antal kontakter til Radio Medical. 

I forhold til 2019 ses der i 2020 en stigning på næsten 600 kontakter fra handelsskibene (53 

%). Anderledes ser det dog ud for færge/passagerskibe, der har haft en fald på 61 % i 2020. 

Dette fald skyldes formodentligt, at mange sejladser med færger/passagerskibe har været 

aflyst grundet COVID-19.  

Der har været en mindre stigning i antallet af kontakter fra fiskerskibe og supplyskibe i 2020. 

 

Tabel 1. Antal kontakter fordelt på skibstype i 2020 og 2019 

 

Figur 2. Fordelingen af kontakter på skibstype i % i 2020. 
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FORDELING AF KONTAKTER PÅ SKIBSTYPE I PROCENT

Skibstype 2020 2019 

Fiskerskib 86 71 

Færge/passagerskib 161 415 

Handelsskib 1838 1201 

Skoleskib 17 12 

Supply skib 484 459 

Andet 19 29 

Total 2604  2188 
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Akutte evakueringer og ilandsætninger 

I 2020 blev i alt 46 personer evakueret og 132 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. Evakueringer og ilandssætninger udgør knap 

7% af de samlede antal henvendelser til Radio Medical Danmark. 

Til trods for, at handelsflåden har haft 71 % af kontakterne til Radio Medical er ”kun” 43 % af 

evakueringerne fra denne skibstype, se tabel 2. Fiskerskibene har derimod haft 13% af 

evakueringerne og alene 3 % af henvendelserne til Radio Medical. På tilsvarende måde har færger 

stået for 17 % af evakueringerne til trods for, at de har haft alene 6 % af kontakterne.  

Bemærkes kan, at størstedelen af evakueringerne fra færger (63 %) har været af passagerer. 

Passagerer har dermed udgjort 11 % af de samlede evakueringer i 2020. Dette tal er markant 

lavere end i 2019, hvor passagerer udgjorde 39% af de samlede evakueringer. Årsagen til det 

markante fald formodes at skyldes begrænsninger for færgedriften grundet COVID-19. 

 

 

 Tabel 2. Antal evakueringer i 2020 fordelt på skibstype 

 
Handelsskibe er ligeledes den skibstype, der hyppigst har foretaget ilandsætninger. Handelsskibene har 
i 2020 haft 54 % af ilandsætningerne. Herefter kommer færger og supply skibe med henholdsvis 17 % 
og 16 % af ilandsætningerne.  

 
Skibstype 

Antal % 

Fiskerskib 12 9% 

Færge/passagerskib 23 17% 

Handelsskib 71 54% 

Skoleskib 5 4% 

Supply skib 21 16% 

Total 132 100% 

Tabel 3. Ilandsætninger i 2020 fordelt på skibstype 

 

 

Skibstype Antal % 

Andet 1 2% 

Fiskerskib 6 13% 

Færge/passagerskib 8 17% 

Handelsskib 20 43% 

Skoleskib 1 2% 

Supplyskib 9 20% 

”Ikke oplyst” 1 2 % 

Total 46 100% 
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Patienternes nationalitet 

Størstedelen af kontakterne i 2020 omhandlede Filippinske patienter (32%), se tabel 4. 

Herudover har en stor del af kontakterne omhandlet danske patienter (24 %) og indiske 

patienter (18%). Patienter fra Polen, Storbritannien, Ukraine og Rumænien har som sidste år 

hver især udgjort omkring 2- 4 % af kontakterne. Patienter fra ”øvrige lande” har udgjort 14 %. 

Patienterne her kommer fra 40 forskellige lande. 

Land Kontakter % 

Filippinerne 839 32% 

Danmark 615 24% 

Indien 463 18% 

Polen 110 4% 

Rumænien 72 3% 

Storbritannien 84 3% 

Ukraine 67 3% 

Andre  356 14% 

Total 2606 100% 

Tabel 4. Patienternes nationalitet 
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Fordeling af kontakter på farvand  

Fordeling af kontakter på farvande viser fortsat, at den danske handelsflåde er repræsenteret over 

hele kloden, se figur 3. En stor andel af kontakterne stammer fra områder langt væk fra Danmark. 

Stillehavet 22%, Det Indiske Ocean 14% og Det sydlige Atlanterhav 5%. 

 

Sammenholdes tallene med 2019 ses der et fald i antal kontakter fra Nordsøen på 27 %. Som tidligere 

beskrevet forventes dette at skyldes COVID-19 situationen. 

 

 

Figur 3. Fordeling af kontakter på farvand i procent  
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Fordeling af kontakter over året 

Nedenstående figur viser antal kontakter fordelt på måneder i 2020. Som det fremgår af figuren 

ligger antallet af kontakter lidt lavere i januar, februar, november og december. Som i 2019 

ligger august måned også her på et højere niveau end de øvrige måneder. 

 

 

Figur 4. Fordeling af kontakter på måneder 2020 
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Sygdoms- og skadesmønster i 2020 

Muskel- og skeletlidelser er den hyppigste henvendelsesårsag i 2020 med knap 600 henvendelser 

(22%) efterfulgt af hudlidelser, der udgjorde 19 % af henvendelserne, jf. figur 5. Sygdomme eller skader 

i fordøjelsessystemet, øjne, tænder og andet står hver isæt for omkring 10 % af henvendelserne til 

Radio Medical i 2020. 

 

 

Figur 5. Sygdoms- og skademønstre i 2020 

 

I Tabel 5 ses fordeling af sygdomme/skader på de forskellige skibstyper. Som det fremgår af tabellen er 

der nogen forskel på henvendelsesårsagerne for de enkelte skibstyper. Muskelskeletlidelser udgør en 

tredjedel af henvendelserne fra fiskerskibe, hvilket er en smule over niveauet for de andre skibstyper, 

hvor det udgør omkring en femtedel.  

Hudproblemer udgør også på samtlige skibe en stor andel af henvendelserne. 21 % af henvendelserne 

fra handelsskibene har omhandlet denne problemstilling.  

Andre sygdomme (fx infektioner, besvimelse, feber mv) har ligeledes stået for en større andel af 

henvendelserne til Radio Medical. 25 % af henvendelserne fra færgerne har omhandlet disse tilstande. 

Tandsygdomme har på både fiskerskibe, handelsskibe og supplyskibe stået for knap 10 % af 

henvendelserne. 
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Fiskerskibe Færge/passagerskib Handelsskib Supplyskib Anden 

skibstype 

Fordøjelsessystem 6% 8% 10% 8% 12% 

Øje 3% 8% 9% 8% 0% 

Øre 1% 2% 3% 2% 3% 

Hjertekar 2% 2% 2% 2% 3% 

Muskel- og skelet 33% 22% 22% 23% 21% 

Nervesystem 2% 2% 1% 1% 0% 

Psykisk 2% 3% 2% 1% 0% 

Luftveje 8% 9% 5% 9% 3% 

Hud 14% 13% 21% 12% 15% 

Tænder 8% 2% 9% 9% 3% 

Urinveje 5% 5% 3% 5% 9% 

Andet 15% 25% 13% 21% 32% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabel 5. Sygdomme og skader fordelt på skibstype i procent 
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Ordinerede lægemidler 

Ved 1704 af kontakterne (65 %) er der ordineret medicin til patienterne. Som det fremgår af tabel 6 er 

smertestillende den hyppigst anvendte lægemiddelgruppe i 2020 med 41 % af ordinationerne. Herefter kommer 

midler mod infektioner, der udgør 19 %. Øjen- og øremidler samt hudmidler er ordineret i hvert tiende 

ordination, hvorimod midler mod allergi, shock og søsyge kun er anvendt i hvert 20 tilfælde. 

Lægemiddelgruppe Antal % 

Ilt 1 0% 

Lokalbedøvelse 12 1% 

Smertestillende 702 41% 

Midler mod allergi, shock og søsyge  81 5% 

Antidoter  1 0% 

Midler mod psykiske lidelser og kramper  32 2% 

Midler mod infektioner  328 19% 

Malaria - forebyggende 3 0% 

Hjertemedicin 17 1% 

Hudmidler 168 10% 

Desinficerende midler  11 1% 

Midler mod mave- og tarmsygdomme  108 6% 

Øjen- og øremidler  193 11% 

Gynækologiske midler  31 2% 

Ikke korrekt oplyst 16 1% 

Total 1704 100% 

Tabel 6. Lægemiddelgrupper og forbrug i 2020 

Som det fremgår af figur 6 er det handelsflåden, der hyppigst har fået ordineret lægemidler. Handelsflåde står 

for knap to tredjedele af de ordinerede lægemidler. Næstefter kommer supplyskibene, som står for knap 20% af 

de ordinerede lægemidler. Dette er helt sammenstemmende med fordelingen af kontakter pr skibstype i figur 1. 

Der ses således den helt sammen fordeling af kontakter og andel ordineret lægemidler. 

 
Figur 6.  Ordinerede lægemidler fordelt på skibstype i procent 
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Brugertilfredshedsundersøgelse Radio Medical 2020 

Der blev i september 2020 udsendt 100 spørgeskemaer til de skibe som havde haft e-

mailkontakt til Radio Medical i løbet af 2020. 

Spørgeskemaet var udformet på både dansk og engelsk. Skibene fik spørgeskemaet tilsendt på det 

sprog, de havde henvendt sig på til Radio Medical oprindeligt. 

Af de 100 spørgeskemaer fik vi 64 svar retur.  

Der var generelt stor tilfredshed med Radio Medical. 98% svarede, at de fik løst det problem som 

de henvendte sig med. Alle 64 respondenter (100%) gav udtryk for, at de følte sig trygge ved den 

behandling, som de modtog. 

57 % af respondenterne gav udtryk for, at det har betydning for dem, hvilket sprog de 

kommunikerer med Radio Medical på. Flere respondenter gav udtryk for, at det er en stor fordel at 

kunne kommunikere på dansk: 

”For at undgå sproglige hindringer mht. lægefaglige termer, behandlingsforløb osv. Det giver os en tryghed og 

sikkerhed at eventuelle fejl kan opklares”….  

”Ja det er af stor betydning, at kommunikationen er på det samme sprog som de lægebøger vi har ombord. For 

at sikre hurtig behandling og forståelse, er det meget vigtigt at der ikke er en sprogbarriere.” 

”Flere af mine ældre kolleger I fiskeriet ville have svært ved at kommunikere på engelsk.” 

”Det er sommetider ganske rart at snakke dansk med lægen. Godt nok er jeg god til Engelsk, men medicinsk 

engelsk er ikke det jeg taler mest, så der er en del begreber jeg ikke kan” 

”Det er nemmere at forstå behandlingen når vi kommunikerer på dansk”  

Nødvendigheden af, at der også kan kommunikeres på engelsk fremstår dog også tydeligt i 

besvarelserne: 

“As we have “mixed” crew it matters for us to use English language.“ 

“It shall possible to receive the messages both English and Danish. Personally I Prefer Danish so I can avoid 

misunderstandings. However many of the officer do not understand Danish. I consider it as an advantage that 

we can have both languages.“ 

“Ad there are no Danish speaking crewmembers on board, English prefers.” 

“Company language is English and so any official communication should be using that language only. “ 

Kun 4 ud af 64 gav udtryk for, at de havde forslag til forbedringer. Adskillige tilføjede, at de var godt 

tilfredse med behandlingen: 

”Har kun haft gode oplevelser ved henvendelse til RMD både telefonisk og elektronisk. Altid god og saglig hjælp.”  

“I think responding doctors have been of great assistance and I believe the system, as designed, works. Not only 

as intended but it provides great support for persons in charge of medical care. This allows us to feel safe and 

confident in the role.“ 

“The current RM systent and procedure are easy to follow and the response is quick. “ 
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Af forslagene til forbedringer indkom, at Radio Medical i højere grad skal 

undgå at anvende latinske betegnelser i kontakten. Endvidere blev der 

rejst forslag om brug af teleudstyr. 
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Konklusion 

Der er sket en stigning i antallet af henvendelse på næsten 20 % i forhold til 2019. Handelsflåden 

har haft en stigning på over 50 % i forhold til 2019 og står i 2020 for størstedelen af 

henvendelserne med 70 %. Flere andre skibstyper har i 2020 haft et fald i kontakterne, hvilket 

formodes at skyldes COVID-19. Antallet af kontakter til Radio Medical er i 2020 på 2606. Dette 

svarer til godt 7 henvendelse pr døgn.  

Størstedelen af kontakterne kan fortsat håndteres om bord på skibene. Kun 7 % af henvendelserne 

resulterede i evakuering eller ilandsætning.  

Som noget nyt i år er der medtaget data omkring ordinerede lægemidler. Data viser, at der er 

ordineret lægemidler i 65 % af kontakterne. De hyppigst ordinerede lægemidler er smertestillende 

(41%) efterfulgt af midler mod infektioner (21%).  

Brugerundersøgelsen viste stor tilfredshed med og tryghed ved behandling fra Radio Medical 

Danmark. 57 % af respondenter gav i undersøgelsen udtryk for, at det har betydning for dem 

hvilket sprog, der kommunikeres med Radio Medical på.  

Radio Medical Danmark arbejder tæt sammen med Søfartsstyrelsen, herunder især Center for det 

Maritime Sundhedsvæsen CMS på Fanø.  Samarbejdet vedrører bl.a. undervisning af 

sygdomsbehandlere på danske skibe og løbende revidering af undervisningen. Desuden har vi 

samarbejdet omkring guidelines vedr. COVID-19 og revision af medicinkisterne.  

I 2020 har Radio Medical funktionen også været i EU-udbud. Udbuddet er siden trukket 

tilbage, men forventes genudbudt i løbet af 2021.  

Radio Medical Danmark håber også i fremtiden at deltage i forskningsprojekter om maritime 

relevante emner i samarbejde med Center for Maritim Sundhed og Samfund – Syddansk 

Universitet. 

 

Jan Vork 

Jan Vork, Overlæge og leder af Radio Medical Danmark 

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, marts 2021 
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RADIO MEDICAL DANMARK 

 

 

Personale pr. 31.3.2021 

 

 

LÆGER: 

 

Jan Vork: Leder af Radio Medical Danmark. Overlæge Fælles Akutmodtagelse, 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, Autoriseret norsk Petroleumslege. 

Lise Mondrup: Specialeansvarlig overlæge Palliativt team, speciallæge i almen medicin og 

fagområdespecialist i Palliativ Medicin. 

Carsten Hertz: Afdelingslæge Øre-Næse-Hals afdelingen, speciallæge i oto-rhino-laryngologi. 

Thomas Kjeld: Overlæge Kardiologisk afdeling, speciallæge i kardiologi. 

Allan Thimsen Pedersen: Ledende overlæge Neurologisk afdeling, speciallæge i neurologi. 

SEKRETÆR og IT 

Carina Betzer Eg: Ledende lægesekretær i Fælles Akutmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus. 

Dorte Østergaard: Lægesekretær i Fælles Akutmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus. 

Ida Nielsen: IT konsulent, Sydvestjysk Sygehus. 

Helene Schaldemose Billeschou: Specialkonsulent i Fælles Akutmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus 
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