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• Kort om Radio Medico Norway 
 

• Telemedisinløsningen 
– Organisering 
– Teknikk 

 



Norges offisielle legevakt  
for skip og sjømenn 

 
• Norge er gjennom internasjonale avtaler 

forpliktet til å levere legevaktstjenester til 
skip. 

• Radio Medico Norge leverer tjenesten. 



På vakt for sjømenn hver dag 
siden 1949 

 
• Radio Medico Norway er tilgjengelig 24 

timer i døgnet hele året. 
• Vi har vært kontinuerlig på vakt for 

norske Sjømenn siden 1949. 



 
Integrert med redningstjenesten 
• Radio Medico Norway samarbeider med 

Hovedredningssentralen og 
Kystradiokjeden. 

• Kystradiokjeden er «Single point of 
contact», og gir enkel og rask kontakt med 
Radio Medico Norway eller Hovedrednings 
sentralen. 



Operatør ved HRS på jobb 
Bilde fra politi.no 



Hvem kan bruke Radio Medico Norway 

 
• Alle skip uavhengig av flaggstat, størrelse, 

eierskap, over hele verden. 
• Andre som ferdes på havet, slik som 

plattformer og andre installasjoner etter 
avtale. 



Brukerne av tjenesten er fra alle deler av maritim næring 



Hva koster det 

 
• Radio Medico Norway er en offentlig 

tjeneste som er gratis for alle skip. 
• Andre deler av maritim næring kan benytte 

tjenesten etter avtale. 



Hvordan kontakte Radio Medico Norway 

• Den første kontakten skal alltid være på 
Voice/telefon, via kystradiotjenesten. 

• Satellite dialing number 32 via Eik earth 
station  

• Telephone : +47 51683601  
• VHF or HF (Norwegian waters only) PAN-

PAN-Medico 
 



Hvordan kontakte Radio Medico Norway 

• Kontakt via mail eller videokonferanse, 
med oversendelse av bilder, streaming av 
data etc. er mulig, avhengig av utstyret 
som finnes om bord. 

• Radio Medico vaktlegen avgjør sammen 
med fartøyet om mail, videokonferanse 
eller annet skal brukes. 



Hvordan kontakte Radio Medico Norway 

• Inmarsat : Satellite dialing number 32 via 
Eik earth station for contact on telex or 
telephone / Telephone : +47 51683601 / 
Telefax : +47 51683620 

• E-Mail : advice@radiomedico.no / VHF or 
HF (Norwegian waters only) PAN-PAN-
Medico 
 



Vaktlege på jobb på Radio Medico Norway sentralen 



• 24/7 medisinske råd og veiledning til alle 
skip. 

• Tjenesten omfatter medisinske 
nødstilfeller, allmennmedisinske tjenester, 
spesialisthelsetjenester og forebyggende 
veiledning. 
 

Hva omfatter Radio Medico Norway 



• Spesialisthelsetjenester etter behov. Over 
30 spesialiteter tilgjengelig via Radio 
Medico Norway til enhver tid. 

• Årlig 1000-1200 henvendelser. 90% 
allmennmedisin som håndteres av 
vaktlegen. 
 

Hva omfatter Radio Medico Norway 



Slide på vaktoversikt 

 



Slide på statistikk for 2011? 

 



Hva omfatter Radio Medico Norway 

• Pdd basert på hjemmevaktordning.  
 

• Vaktlegen har telefon, mail video-
konferanse og kommunikasjonsmuligheter 
med HRS og spesialistene på sykehuset 
tilgjengelig på mobil løsning. 



• Utrykning til sentralen senest i løpet av en 
time, hvis behov ut over mobil løsning. 

• Henvendelser av mindre alvorlig karakter, 
ønsker vi fortrinnsvis på dag og 
ettermiddag norsk tid. 
 

Hva omfatter Radio Medico Norway 



Hvem er vi 

• Radio Medico Norway er en del av den 
operative driften ved Norsk Senter for 
Sjøfartsmedisin. 
 

• En del av Yrkesmedisinsk avdeling på 
Haukeland Universitetssykehus. 



Hvem er vi 

• «blant alle spesialistene på 
universitetssykehuset, er 
yrkesmedisinerne spesialistene på 
arbeidslivet, her finner en Norsk Senter for 
maritim medisin som er eksperter på helse 
i maritim sektor. Radio Medico legene er 
spesialistene på å ivareta skadde og 
syke langt fra land» 
 







http://www.tu.no/








 



Det viktigste – the Basics !! 

 
• Telefon 

 
• Mail 

• Informasjonssikkerhet 

 



SARA 

• Beslutningsstøtte 
• Kommunikasjonslogg 
• Dokumentasjonsverktøy 
• Kommunikasjonsverktøy 
• Pasientjournal 



Videokonferanse 

• Standard protokoll 
• Innholdsinformasjon 

deles som 
presentasjoner 

• Konferansemuligheter 
– Brannmur 

 



 
 

Videostudio – adresser og plassering. 
Sist oppdatert: 2012-09-10 av Agnar Tveten 

 
Initial kontakt med spesialister opprettes ved behov av vaktlege Radio Medico 
Norway (RMN). Oversikt over vaktfunksjoner og calling nummer til den enkelte 
vaktlege/vaktfunksjon ligger i oppdatert versjon tilgjengelig på «Innsiden». 
 
Hvis RMN videokonferanse skal benyttes kobles konferansen med 
spesialistavdelinger opp av Rogaland Radio. Spesialisten skal kun oppsøke 
nærmeste RMN videokonferanseenhet, og trykke «accept incomming call» når 
konferansen startes. 
 
Rogaland radio :  advice@radiomedico.no    62.92.71.50 
 
RMN Vaktlege : Nås individuelt på mobil videokonferanse løsning (jabber) via Rogaland 

Radio avhengig av hvem som er på vakt. Ring telefon 51683601 for å 
opprette kontakt. 

 
RMN Sentralen :   rmn.sentralen.ex90@hbhf.nhn.no     10.145.163.214.906010  
   Gamle Med. B. – 3047 
 
RMN Demorom :  rmn.sentralen.c60@hbhf.nhn.no     10.145.163.213.906009 
   Gamle Med B. – 3039 
 
Rtg avdelingen :  rmn.rtg.avdelingen@hbhf.nhn.no     10.145.167.146 
   Hovedblokka H112 
 
Ortopeden :    
   Hovedblokken H8003 
 
Nevrokir :   
   Hovedblokken H8003 
 
Kirurgen :  
   Hovedblokken H5?? 
 
Øye :  

Møterom/fagbibliotek 
 
 
 



Hva skjer når du ringer? 



Radio Medico Norway henvendelse 

Nødvendig 
behandling 

eller 
evakuering 

Behandler om bord 
undersøker pasienten og 
iverksetter evt. behandling 
eller kontakter Radio Medico 
Norway (RMN). 

Rogaland Radio 
Registrerer informasjon om 
hendelsen og 
videreformidler kontakt til 
RMN. Ved behov for 
redningsaksjoner/Medevac i 
norsk ansvarsområde holdes  
Hovedrednings-
sentralen 
løpende oppdatert. 

Radio Medico Norway 
vaktlege 
diagnostiserer, iverksetter 
og følger opp behandling, 
evt. evakueringen.  
Veiledning underveis i 
behandlingen eller under 
evakuering er ofte 
nødvendig. 
Ved behov innhentes 
spesialistråd. 

Legespesialisten 
hjelper vaktlegen med 
diagnostikk, å foreskrive 
behandling og hvis nødvendig 
også veiledning av personell 
ombord. 
Alle funksjoner med 
vaktordninger 
på Haukeland er tilgjengelige 
for RMN på lik linje med 
andre avdelinger i sykehuset. 

Situasjon 
ombord 

med skadet 
eller syk 
Sjømann 

Fartøyet kan kontakte Kystradiokjeden 
med en rekke ulike systemer så som 
Radio (VHF/HF) eller telefon 
(GSM/Satellitt). 
1. Den første kommunikasjonen er alltid 

voice eller “telefon” om en vil. Andre 
kommunikasjonsformer som e-mail og 
videokonferanse kommer i tillegg. 
Foreløpig er det kun få enkeltfartøy 
som kan benytte videokonferanse, ei 
heller alle har mulighet for å bruke e-
mail. 

 

Rogaland Radio formidler kontakt med RMN 
vaktlegen pr telefon. 
Situasjons data (fartøyets posisjon, 
destinasjon, fartøysnavn og type, ansvarlig 
behandler ombord etc.) deles via SARA som er 
RMN sitt journalsystem, men som også er 
beslutningsstøtte og dokumentasjons-verktøy 
for hovedredningssentralene og 
kystradiokjeden. 
Ved behov for telefon eller videokonferanser 
settes disse opp av Rogaland radio. 
 

RMN vaktlegen kontakter spesialist på vakt. 
Den første kontakten skjer alltid pr telefon. 
Oversendelse av dokumentasjon fra RMN 
vaktlege kan skje på internmail, ved at 
spesialisten får tilgang på journalen i SARA, 
eller på annen måte.  
RMN vaktlegen er ansvarlig for oppfølgning 
og kontakt med fartøyet. Han kan i tillegg 
avtale konferanser eller direktekontakt med 
spesialister og/eller behandlere ombord eller 
i evakueringskjeden. 
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Hva skjer når du ringer? 

ncmm.no 



Hva gjør Radio Medico Norways løsning spesiell? 

• Organisasjon 
• Tilgjengelig for alle og 

gratis 
• Integrert med 

skipsfartens 
”sambandssentral” og 
redningstjenesten 

• Tilgang på spesialist 
helsetjeneste 

• Teknisk 
• Kombinasjon av ulike 

teknologier 
• Kun ikke proprietære 

løsninger 
• Basert på hyllevare 
• Må ikke forberedes 

(selv om det er en 
fordel) 

 





Vite mer? 

• ncmm.no 
• Kontakt : admin@radiomedico.no 

 
 
 
 

• agnar.tveten@helse-bergen.no 
• Leder, Radio Medico Norway 

mailto:admin@radiomedico.no
mailto:agnar.tveten@helse-bergen.no
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