
1 
 

 

Radio Medical Danmark 
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 

 

Årsrapport 

2021 
Telefon +45 7545 6766 - rmd@rsyd.dk 

www.radio-medical.dk 

mailto:rmd@rsyd.dk
http://www.radio-medical.eu/


2 
 

 

Indholdsfortegnelse          Side 

 

Om Radio Medical Danmark          3 

Radio Medical Danmark 2021           4 

Antal kontakter i 2021           6 

Akutte evakueringer og ilandsætninger 2021        7 

Patienterne nationalitet           8 

Fordeling af kontakter på farvand          9 

Fordeling af kontakter over året          10 

Sygdoms og skadesmønster 2021         11 

Ordinerede lægemidler          13 

Konklusion            15 

Personale per 31.3.2022          16 

 

 

 

 



3 
 

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 31.3.2022 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 2021. 
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Radio Medical Danmark 2021 

2021 har ligesom 2020 været præget af COVID-19 pandemien, som har haft stor indflydelse 

på både antallet og typen af henvendelser til Radio Medical Danmark. Vi har siden 

pandemiens start haft flere henvendelser end nogensinde i vores historie.  

I 2021 har der været 2505 registrerede kontakter fra over 50 forskellige lande til Radio 

Medical Danmark. Tallet er en stigning på næsten på niveau med rekordåret 2020.  Det 

kunne tyde på, at der er sket en stabilisering på et markant højere niveau end tidligere.  

De kommende år vil vise om denne udvikling udelukkende er drevet af COVID-19 eller om 

der er andre årsager.  

 
Figur 1. Udviklingen i antal henvendelser fra 2015 til 2021 

 

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 været mange henvendelser omkring håndtering af mistanke om og bekræftede 

tilfælde med COVID-19.  

I gennemsnit 1 evakuering og 2,5 ilandsætninger om ugen 

I 2021 blev der i samråd med Radio Medical Danmark foretaget 52 evakueringer og 136 

ilandsætninger. Det er niveau med 2020. Det vil sige at 7,5% af alle henvendelser 

resulterer i en akut evakuering f.eks. med helikopter eller en ilandsætning. Det vil også 
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sige, at 92,5% af alle henvendelser håndteres ombord.  

 

Nationale og Internationale møder:  

Det har været et roligt år med få internationale møder i den maritime verden. Radio 

Medical Danmark har ikke været specielt aktiv i 2021, men forventer at være en aktiv 

medspiller i det internationale samarbejde i de kommende år  

Nationalt, har Radio Medical Danmark også i 2021 deltaget i den Operative Kontaktgruppe 

for søredningstjenesten, Danmark (OKD). OKD er underlagt Redningsrådet, og behandler 

operative anliggender vedrørende koordinering, effektivisering og optimering af SAR-

indsatsen, samt specifikke opgaver pålagt af Redningsrådet. 

 

Forskning: 

Syddansk Universitet og Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS) har publiceret 2 

artikler i internationale tidsskrifter hvor Radio Medical Danmark har bidraget: 

Associations of age, occupation and nationality of seafarers with risk of evacuations at 

sea: A register-based study on Danish-flagged merchant ships 

Herttua, K., Vork, J. & Nielsen, J. B., Aug 2021, In: Marine Policy. 130, 103989. 

Does seafarers’ limited access to health care increase risk for community-acquired 

pneumonia requiring hospital care? A longitudinal register-based analysis 

Herttua, K., Vork, J. & Paljarvi, T., Jul 2021, In: American Journal of Industrial 

Medicine. 64, 7, p. 639-645 

 

Ny 5 årig kontrakt med Søfartsstyrelsen 

Det bliver fortsat Region Syddanmark og lægerne på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, som 

varetager Radio Medical funktionen de kommende minimum 5 år. Det blev resultatet af det 

udbud som blev afsluttet i 2021.  

 

 

 

  

https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/associations-of-age-occupation-and-nationality-of-seafarers-with-
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/associations-of-age-occupation-and-nationality-of-seafarers-with-
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/kherttua
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/janvork
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/JBNielsen
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/organisations/center-for-maritim-sundhed-og-samfund-cmss/publications/
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/does-seafarers-limited-access-to-health-care-increase-risk-for-co
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/does-seafarers-limited-access-to-health-care-increase-risk-for-co
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/kherttua
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/janvork
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/organisations/center-for-maritim-sundhed-og-samfund-cmss/publications/
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/organisations/center-for-maritim-sundhed-og-samfund-cmss/publications/
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Antal kontakter i 2021 

Fordelingen af kontakter i forhold til skibstype 

I 2021 har der været 1677 kontakter til Radio Medical fra Handelsflåden, svarende til 67 % 

af de samlede kontakter, se Tabel 1 og Figur 2. Supply-skibe stod for 478 kontakter (19 %), 

mens passagerskibe/færger havde 179 kontakter (7 %). Fiskerflåden havde kun 83 kontakter 

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

Den store sigtning i kontakter fra handelsflåden i 2020 har stabiliseret sig på et højt niveau, 

men 2021 var ligesom 2020 præget af COVID-19. Færgetrafikken har også i 2021 været på 

nedsat aktivitet, hvilket tallene også afspejler.   

 

Tabel 1. Antal kontakter fordelt på skibstype i 2020 og 2021 

 

 

Figur 2. Fordelingen af kontakter på skibstype i % i 2021. 

 

Skibstype 2019 2020 2021 

Fiskerskib 71 86 83 

Færge/passagerskib 415 161 179 

Handelsskib 1201 1838 1677 

Skoleskib 12 17 26 

Supply skib 459 484 478 

Lystfartøj   1 

Andet 29 19 61 

Total 2188 2605  2505 
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Akutte evakueringer og ilandsætninger 

I 2021 blev i alt 52 personer evakueret og 136 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 67 % af kontakterne til Radio Medical er ”kun” 31 % af 

evakueringerne fra denne skibstype, se tabel 2. Fiskerskibene har derimod haft 19% 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 7 % af kontakterne.  

 

 

 Tabel 2. Antal evakueringer i 2021 fordelt på skibstype 

 
Handelsskibe er ligeledes den skibstype, der hyppigst har foretaget ilandsætninger. Handelsskibene har 
i 2021 haft 49 % af ilandsætningerne. Herefter kommer færger og supply skibe med henholdsvis 19 % 
og 20 % af ilandsætningerne.  
 

Skibstype Antal % 

Andet 6 4% 

Fiskerskib 6 4% 

Færge/passagerskib 26 19% 

Handelsskib 66 49% 

Lystfartøj 1 1% 

Skoleskib 2 1,5% 

Supply skib 27 20% 

”Ikke oplyst” 2 1,5% 

Total 136 100% 

Tabel 3. Ilandsætninger i 2021 fordelt på skibstype 

 

Skibstype Antal % 

Andet 2 4% 

Fiskerskib 10 19% 

Færge/passagerskib 9 17% 

Handelsskib 16 31% 

Lystfartøj  0% 

Skoleskib 
 

0% 

Supplyskib 11 21% 

”Ikke oplyst” 4 8% 

Total 52 100% 
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Patienternes nationalitet 

Størstedelen af kontakterne i 2021 omhandlede Filippinske patienter (28%), se tabel 4. 

Herudover har en stor del af kontakterne omhandlet danske patienter (28 %) og indiske 

patienter (19%). Patienter fra Polen, Storbritannien, Rumænien og Ukraine har som de senere 

år hver især udgjort omkring 2- 4 % af kontakterne.  

Patienterne her kommer fra over 50 forskellige lande. 

Land Kontakter % 

Filippinerne 689 28,4% 

Danmark 679 28% 

Indien 475 19,5% 

Polen 116 4,8% 

Storbritannien 72 3% 

Rumænien 70 2,9% 

Ukraine 39 1,6% 

Andre  385 11,8% 

Total 2505 100% 

Tabel 4. Patienternes nationalitet i 2021 



9 
 

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 11% og Det sydlige Atlanterhav 8%. 

 

 

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 2021. Som det fremgår af figuren 

ligger antallet af kontakter nogenlunde konstant hen over året. Lidt lavere i starten af året, og 

lidt højere i slutningen af året, men forskellene er minimale.  

 

 

Figur 4. Fordeling af kontakter på måneder 2021 
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Sygdoms- og skadesmønster i 2021 

Muskel- og skeletlidelser er den hyppigste henvendelsesårsag i 2021 med 21% efterfulgt af hudlidelser, 

der udgjorde 19 % af henvendelserne, tabel 5.  

Sygdomme eller skader i fordøjelsessystemet, øjne, tænder og andet står hver især for omkring 10 % af 

henvendelserne til Radio Medical i 2021. 

 

 

Figur 5. Sygdoms- og skademønstre i 2021 

 

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

der forskel på henvendelsesårsagerne for de enkelte skibstyper. 

Det er naturligt, at skibe som er væk i længere tid, har en anden henvendelsesprofil, end skibe der er 

væk fra land i kortere tid.  

Tandproblemer er således sjældent en henvendelsesårsag fra færger (2%) hvor det fylder mere i 

handelsflåden (11%).  

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

fra handelsskibene har omhandlet denne problemstilling.  
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Sygdomme/ 

skader 

Alle  Fisker 

skibe 

Færge/ 

Passager 

skib 

Handels 

skib 

Supply 

skib 

Lyst 

fartøj 

Skole 

skib 

Anden  

skibstype 

Fordøjelses-
system 

12% 13% 
 

13% 12% 11% 0% 8% 13% 

Tænder og 
tandkød 

10% 8% 2% 11% 9% 0% 8% 15% 

Øje 11% 11% 10% 11% 10% 0% 4% 18% 

Øre 3% 1% 2% 3% 3% 0% 0% 7% 

Hjertekar 2% 3% 5% 2% 4% 0% 0% 0% 

Muskel- og 
skeletsystem 

21% 25% 20% 21% 22% 100% 25% 13% 

Nervesystem 2% 4% 5% 2% 1% 0% 4% 7% 

Psykisk 1% 3% 1% 1% 1% 0% 4% 0% 

Luftveje 6% 5% 5% 5% 8% 0% 13% 5% 

Hud 19% 16% 16% 21% 13% 0% 21% 10% 

Urinveje 3% 5% 5% 3% 4% 0% 0% 2% 

Blod- lymfe og 
immunsystem 

0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Andet 9% 4% 15% 7% 12% 0% 13% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabel 5. Sygdomme og skader fordelt på skibstype i procent i 2021 
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Ordinerede lægemidler 

Der er ordineret 1985 lægemidler til kontakterne i 2021. 

Som det fremgår af tabel 6 er smertestillende den hyppigst anvendte lægemiddelgruppe i 2021 med 43,8 % af 

ordinationerne. Herefter kommer midler mod infektioner, der udgør 16 % og øjen- og øremidler i 11,8%. 

 

Lægemiddelgruppe Antal % 

Ilt 0 0% 

Lokalbedøvelse 17 0,9% 

Smertestillende 869 43,8% 

Midler mod allergi, shock og søsyge  95 4,8% 

Antidoter  0 0% 

Midler mod psykiske lidelser og kramper  26 1,3% 

Midler mod infektioner  320 16,0% 

Malaria - forebyggende 3 0,2% 

Hjertemedicin 28 1,0% 

Hudmidler 122 6,1% 

Desinficerende midler  18 0,9% 

Midler mod mave- og tarmsygdomme  128 6,4% 

Øjen- og øremidler  235 11,8% 

Gynækologiske midler  1 0,1% 

Andet 123 6,2% 

Total 1985 100% 

Tabel 6. Lægemiddelgrupper og forbrug i 2021 

 

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

for over 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 

samme fordeling af kontakter og andel ordineret lægemidler.  
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Figur 6.  Ordinerede lægemidler fordelt på skibstype i procent 
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Konklusion 

Ligesom i rekordåret 2020 er der i 2021 et fortsat højt antal henvendelser til Radio Medical 

Danmark, når man sammenligner med årene forinden. Igen over 2500 henvendelser per år. 

Størstedelen af kontakterne kan fortsat håndteres om bord på skibene. Kun 7,5 % af 

henvendelserne resulterede i evakuering eller ilandsætning.  

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. 

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, april 2022 
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RADIO MEDICAL DANMARK 

 

 

Personale pr. 31.3.2022 

 

 

 

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: Overlæge 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. 

 

Forsidefoto: Maria Tuxen Hedegaard 


