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Brug Radio Medical  

Kun 13% af alle henvendelser til Radio Medical kommer fra fiskeriet. Det er for lidt, 
mener Radio Medicals daglige leder. 

- Fra fiskerne er der stadig kun sporadiske og akutte kontakter ved ulykker, selvom 
Søfartsstyrelsen og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd til stadighed anbefaler tidlig kontakt til Radio 
Medical. 
 
Sådan konkluderer Søren Kristensen om fiskeriets brug af Radio Medical i årsrapporten for 
2001. Han er ledende overlæge og daglig leder af Radio Medical. 
 
Han siger videre, at Radio Medical: 
 
- stadig langt overvejende og bedst afvikles med handelsflåden.  
Dette tilskriver han, at handelsflåden ”har haft den største bevågenhed hos Søfartsstyrelsen”. 
 
Han beklager dog samtidig, at officererne på passagerfærgerne ”ofte ikke har den fornødne tid 
til at varetage Radio Medical-funktionen optimalt”.  

Ønsker forståelse 

Radio Medical-lægerne ønsker ikke kun flere fiskere blandt deres patienter. De efterlyser også 
forståelse for, at de har pligt til at føre journal. Sundhedsstyrelsen har nemlig pålagt dem som 
minimum at registrere navn og fødselsdato. 
 
Lægerne efterlyser også forståelse for, at rådgivning om ikke-akutte tilstande eller 
”banaliteter” og ved generelle forespørgsler sker mellem kl. 8 og 15 dansk tid. 

 
KUN HVER 8. PATIENT ER FISKER 

Handelsflåden står for næsten halvdelen af alle de patienter, som Radio Medical 
havde sidste år, og krydstogtskibene står for lidt over en fjerdel. Den sidste fjerdel 
deles af forsyningsskibene, fiskeriet, og lystbådene. 

Radio Medicals årsrapport viser, at kun 138 ud af de 1.055 patienter, som Radio Medical havde 
sidste år, er fiskere. Det er handelsskibene, der topper med 455 patienter. Det svarer til 42% 
af alle patienter. Dernæst står krydstogtskibene med 274 patienter for lidt over en fjerdedel. 
Herefter følger forsyningsskibene med 153 patienter, dvs. 15%. 
 
Først herefter kommer fiskeriet, der tegner sig for 13% med 138 patienter. Lystbådene står 
med 14 patienter for 1%, mens skoleskibene ingen patienter havde hos Radio Medical sidste 
år. 
 
Samlet for hele søfarten er der ingen nævneværdige forskelle fra måned til måned. Og 
fordelingen af diagnoser ”giver heller ikke umiddelbart anledning til kommentarer”, hedder det 
i rapporten. Antallet af patienter er dog steget en anelse. 



 
INGEN DIAGNOSER FOR FISKERIET 

Radio Medicals årsrapport viser ikke, hvad de 138 fiskere var blevet syge eller skadet 
af. Men konklusionen nævner dog, at det skyldes akutte ulykker.  

Årsrapporten tegner det samlede billede af sygdomme og ulykker til søs. Det vil sige, at tallene 
ikke kun står for fiskeriet, men også inkluderer skoleskibe, handelsskibe, forsyningsskibe, 
krydstogtskibe og lystbåde. 
 
Og her kan det ses, at en skadet skulder eller overarm er den diagnose, der oftest bliver stillet. 
Alt i alt var der 124 patienter med den diagnose. Herefter har Radio Medical fået 74 
henvendelser, hvor de skulle vejlede den sundhedsansvarlige om bord.  

Flest opkald pga. sygdom 

Radio Medical bliver oftest kontaktet i tilfælde af sygdom. Det blev de fx 71 gange, hvor det 
drejede sig om hudinfektioner. Desuden havde de 57 patienter med huller i tænderne, 52 med 
akut øvre luftvejsinfektion, 46 med ondt i maven eller underlivet, 44 med problemer med 
nerve- og bevægelsessystemet og 43 med blærebetændelse. 
 
Herefter følger 38 patienter, der havde skadet hovedet, 30 med brystkrampe, 30 med sygdom 
i øjet, 29 med seksuelt overførte sygdomme, 28 der havde problemer med 
fordøjelsessystemet og 24 med nældefeber. 
 
Nederst på Radio Medicals liste over diagnoser er der 20 patienter med diaré, 20 der havde 
fået noget i øjet, 17 med en akut infektion i de nedre luftveje og 16 med psykiske lidelser og 
alkoholbetingede adfærdsforstyrrelser.  

60 evakueringer  

Sidste år blev der foretaget 60 evakueringer – men igen er der ingen særskilt opgørelse for 
fiskeriet. 
 
Det nævnes kun, at der for hele søfarten var 4 i januar, 1 i februar, 3 i marts, 4 i april, 9 i maj, 
5 i juni, 5 i juli, 9 i august, 9 i september, 3 i oktober og 8 i november. Der var ingen 
evakueringer i december. 
 
De 60 evakueringer giver en evakueringsprocent på 5,6. Det er et fald fra året før, hvor tallet 
lå på 11,9%. 
 
Radio Medical betegner faldet som ”bemærkelsesværdig” og tilskriver det to ting. For det 
første at sø-officererne får en bedre uddannelse, og for det andet at Radio Medical nu 
udelukkende bliver varetaget af erfarne og beslutnings-kompetente speciallæger. Desuden er 
nogle af lægerne uddannet i søværnet, og de har en stor personlig interesse for arbejdet.  

Russerne volder problemer 
 
I konklusionen nævner Radio Medicals daglige leder Søren Kristensen også, at en del af 
evakueringerne sker fra russiske skibe. Han siger: 
 
- De russiske skibsbesætninger volder en del problemer, idet stort set alle henvendelser fra 
russiske skibe fører til meningsløse/overflødige evakueringer af mishandlede, svært ebrierede 
(dvs. at de er døddrukne, red.), hjertesyge eller døde søfolk. 



 
Søren Kristensen understreger, at det er Radio Medicals læger, der har det lægefaglige ansvar. 
Men om bord er det kaptajnen, der er skibets suveræne chef og ham, der afgør, hvad der skal 
ske i det konkrete tilfælde. Han slutter af med at nævne: 
 
- Vi kan i sagens natur ikke stille eksakte diagnoser, og i telemedicin vil der altid være tvivl. 

  

FAKTABOKS 
 
Så mange patienter havde Radio Medical i 2001: 

• Handelsskibene: 445 patienter = 42% 

• Krydstogtskibe: 274 patienter = 26% 

• Forsyningsskibe: 153 patienter = 15% 

• Fiskefartøjer: 138 patienter = 13% 

• Ikke angivet: 26 patienter = 2% 

• Lystbåde: 14 patienter = 1% 

• Skoleskibe: 0 patienter = 0% 

  

FAKTABOKS 
 
Hyppigste diagnoser for år 2001 

• Beskadigelser af skulder, overarme mm.: 124 = 11,8% 

• Vejledning: 74 = 7% 

• Hudinfektioner: 71 = 6,7% 

• Huller i tænder: 57 = 5,4% 

• Akut øvre luftvejsinfektion: 52 = 4,9% 

• Smerter i mave og underliv: 46 = 4,4% 

• Nerve- og bevægelsessystemet: 44 = 4,2% 

• Blærebetændelse: 43 = 4,1% 

• Beskadigelser af hoved: 38 = 3,6% 

• Brystkrampe: 30 = 2,8% 

• Sygdomme i øje: 30 = 2,8% 

• Seksuelt overførte sygdomme: 29 = 2,7% 

• Fordøjelsessystemet: 28 = 2,7% 

• Nældefeber: 24 = 2,3% 

• Diaré: 20 = 1,9% 

• Fremmedlegeme i øjet: 20 = 1,9% 

• Akut infektion i nedre luftveje: 17 = 1,6% 

• Psykiske lidelser og alkohol: 16 = 1,5% 

  

Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"  

 


