
 

TEST DIN VIDEN 
RADIO MEDICAL 
OPTEGNELSE 
Pjecens opbygning 

Test din egen viden omkring emnet RADIO MEDICAL 

OPTEGNELSE (RMO) ved at løse et par opgaver.  

Baggrundsviden kan du finde i ”Lægebog for Søfarende” s. 21 – 27 

og i de videoer, som hører til bogen. 

De rigtige svar finder du på bagsiden af pjecen. Men vent med at 

læse dem til du har prøvet din viden af. 

 

 

Hold din viden ajour 

____ 

Du kan finde alle 

opgaverne på vores 

hjemmeside 

www.sfs.dk 

____ 

Du er altid 

velkommen til at 

stille os spørgsmål 

på cms@dma.dk 

____ 

Du kan også ringe til 

os på 7219 6004 

____ 

 

SØFARTSSTYRELSEN 

Center for det Maritime 
Sundhedsvæsen 

Vestervejen 1 
6720 Fanø 

Marts 2020 

 

 



Læs eventuelt først kapitel 3 i 
”Lægebog for Søfarende”. 

Opgave 1 

Hvor kan du downloade ”Radio Medical 

Optegnelsen”? 

________________________________

________________________________ 

Opgave 2 

Hvornår skal sygdomsbehandleren føre 

en ”Radio Medical Optegnelse”? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
Opgave 3 

Hvorfor skal Radio Medical kende jeres 

position, når du kontakter dem? 

________________________________

________________________________ 

Opgave 4 

I hvilke situationer har du pligt til at 
spørge Radio Medical til råds? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Opgave 5 

Er det nødvendigt at udfylde ”Radio 

Medical Optegnelsen”, hvis du kontakter 

Radio Medical telefonisk? 

________________________________

________________________________ 

Opgave 6:  
 
Hvor skriver du hvad? 

 

På hvilken side skal du anføre, hvilken 

medicinkiste du sejler med og din 

position?  

________________________________ 

På hvilken side kan du markere, hvor 

patienten har smerter / skader? 

________________________________ 

På hvilken side skal du dokumentere 

Radio Medicals ordinationer, og hvornår 

du har udført dem? 

________________________________ 

På hvilken side dokumenterer du 

patientens værdier? 

________________________________ 

På hvilken side vil du dokumentere, hvor 

meget patienten drikker og tisser? 

________________________________ 

På hvilken side skal du anføre, hvis du 

har givet patienten medicin INDEN 

kontakt med Radio Medical? 

________________________________  



      

 

 

Radio Medical lægerne kan kontaktes på mail el. 
telefon: 

Mailadresse: RMD@RSYD.DK 

Telefon: +45 7545 6766 / +45 7545 6750   

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vidste du 

Indtastede værdier fra 

side 1 og 2 føres 

automatisk om i skemaet 

side 4.  

Når du skriver patientens 

navn og fødselsdato på 

side1, føres det 

automatisk ind på alle 

sider i Radio Medical 

Optegnelsen. 

 

HUSK 

Jo bedre du er til at 

beskrive situationen, jo 

lettere er det for Radio 

Medical at hjælpe dig 

hurtigt. 

 

 

mailto:RMD@RSYD.DK


Svar på opgaven 

Opgave 1 

Hvor kan du downloade ”Radio Medical 
Optegnelsen”? 

Søfartsstyrelsens hjemmeside: 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/soefarende-

and-bemanding/sygdomsbehandler/radio-

medical-optegnelse  

Opgave 2 

Hvornår skal sygdomsbehandleren føre 
en ”Radio Medical optegnelse”? 

 Ved enhver undersøgelse 
 Ved enhver ordination fra Radio Medical 
 Ved enhver behandling 
 Ved enhver udlevering af lægemidler 
 Ved de i den af Søfartsstyrelsen 

autoriserede lægebog beskrevne 
tilfælde 

”Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe”, regel 

9.2 

Opgave 3 

Hvorfor skal Radio Medical kende jeres 
position, når du kontakter dem? 

Oplysningen indgår i lægens overvejelser om 
eventuel evakuering. 

 ”Lægebog for Søfarende” side 21 

Opgave 4 

I hvilke situationer har du pligt til at spørge 
Radio Medical til råds? 

 Enhver unormal sindstilstand 
 En hver unormal tilstand, der påvirker 

bevidstheden, åndedrættet, pulsen eller 
blodtrykket. 

 Feber på eller over 39 0C (målt i 
munden) 

 Feber, der har varet i mere end 2 til 3 
døgn 

 Enhver tilstand med bryst- eller 
mavesmerter 

 Før der gives medicin (hvis der i 
brugervejledningen står ”søg samråd”) 

 Før der udføres en af følgende 
procedurer: Injektioner med medicin, 
infusion af væsker, syning af sår, 
behandling af brud, behandling af større 
sår og blødninger samt tømning af 
urinblæren 

”Lægebog for Søfarende” side 19 

Opgave 5 

Er det nødvendigt at udfylde ”Radio Medical 
Optegnelsen”, hvis du kontakter Radio Medical 
telefonisk? 

Ja, ”Radio Medical Optegnelsen” skal udfyldes 
og indsendes. Både Radio Medical og 
sygdomsbehandleren har pligt til at føre 
journal.  

”Lægebog for Søfarende” side 18. 

Opgave 6 

Hvor skriver du hvad? 

Side 1 

Side 5 

Side 3 

Side 4 

Side 6 

Side 2 
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