
www.sos.eu

SOS Insights
Asien – vinter 2017/2018
Opdatering af “Asien - vinter 2016/2017”



1

2

3

4

5

2 / 6

2016
56%

2016
44%

2017
54%

2017
46%

2017  
21% 

2017  
17% 

2017  
43% 

2017  
19% 

2016 
22%

2016 
19%

2016 
42%

2016 
17%

Skadestatistikker  
fra Asien 2016/2017

VINTERHØJSÆSONEN FOR REJSER TIL ASIEN ER BEGYNDT

Så starter vintersæsonen for rejser til Asien igen
Det er for alvor ved at blive koldt i de nordiske lande, 
og det betyder, at mange bliver fristet til at rejse til 
varmere himmelstrøg. Asien, og især Thailand, er et 
populært rejsemål for nordiske rejsende i perioden 
fra december til marts, og det er en højsæson, der 
kan mærkes på alarmcentralen for rejseassistance 
hos SOS International.

Vi har samlet en række data fra forrige vinterhøj- 
sæson for Asien og giver her et indblik i, hvordan SOS  
International forbereder sig til den kommende sæson.

Knap 17.000 Asien-sager på alarmcentralen i 2016 
I 2016 var der knap 17.000 Asien-sager på alarmcen-
tralen, hvilket er en stigning på omkring 9 % i forhold 
til året før.* 

Højsæsonen for rejseassistance i Asien løber fra  
december til marts, og disse fire måneder udgør 
samlet set 60 % af det totale antal Asien-sager  
fordelt på hele året. 

Det er især Thailand, der udgør en stor del af skade-
anmeldelserne. Thailand udgør 59 % af det samlede 
antal sager i løbet af året og 71 % af sagerne i måne-
der december til marts. 

* Tallene repræsenterer akutte sager fra Thailand, Kina, Indonesien, Indien, Filippinerne,  
Vietnam, Malaysia, Sri Lanka og Sydkorea, Japan, Singapore, Maldiverne.
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“Vi oplever, at turisterne spreder sig mere ud over Thailand, hvilket 
betyder, at øer, som man tidligere ikke har hørt meget om, nu bliver 
besøgt af skandinaviske turister, herunder for eksempel Koh Lipe og 
Koh Talu i det sydlige Thailand. Derudover er Cambodia og Vietnam 
også begyndt at tiltrække nordiske rejsende, der vil prøve Asien, 
men har besøgt Thailand flere gange”
 
Michael Schulz, Manager, SOS Service Office Thailand.
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Som altid vil SOS International opjustere bemand- 
ingen på alarmcentralen for at imødekomme den 
stigende mængde af sager fra især Thailand.  
Det betyder:

• Mere mandskab om natten (dansk tid) til at  
modtage sager fra nordiske rejsende.

• Mere mandskab i tidsrummet kl. 05-12 (dansk tid) 
til at handle på sagerne, mens det er dag  
i Thailand.

Kompetenceudvikling 
Alarmcentralen har et kontinuerligt fokus på kom- 
petenceudvikling hos medarbejderne, især op til 
højsæsonen, hvor blandt andet opgradering af 
transportkompetencer er i fokus for at imødekomme 
vinterens mange transporter.

At dæmme op for overbehandling
Forud for sidste vinterhøjsæson iværksatte SOS 
International et pilotprojekt på alarmcentralen ved-
rørende overbehandling i Thailand. Et tæt sam- 
arbejde mellem netværksafdelingen og et dedikeret 
team på alarmcentralen skulle følge sager fra  
Thailand tættere med det formål at reducere an- 
tallet af overbehandlingssager. 

Fokus på Thailand

Pilotprojektet, der tog udgangspunkt i tre strategisk 
vigtige hospitaler i Pattaya, Hua Hin og Phuket, som 
SOS International var bekendt med havde tendens  
til overbehandling, har vist rigtig gode resultater.  

Sidste sæson opnåede SOS International betragte-
lige besparelser og projektet og de gode erfaringer 
bliver i denne sæson bredt ud til alle teams på alarm-
centralen, hvor der ligger et stort besparingspoten-
tiale. Det er forventningen at kunne tredoble bespa-
relserne ved at brede det ud på hele alarmcentralen 
og få flere læger til proaktivt at være opmærksomme 
på problematikken.

Det vurderes naturligvis altid, om der er tale om 
overbehandling, men med dette skærpede fokus 
tager vi den up-front, og i et område som Thailand 
prioriterer SOS International en ekstra forebyggende 
kontrol. Med et øget fokus i selve behandlingssitua-
tionen, er det muligt at følge sagen endnu tættere, 
mens den er aktiv, og ikke først få den i hænderne  
efterfølgende i cost control-situationen, hvor det 
kan være svært at ændre på en allerede udstedt 
faktura, på trods af overbehandling. 

VINTERHØJSÆSONEN FOR REJSER TIL ASIEN ER BEGYNDT
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Projektet har fokuseret og vil fortsat fokusere på 
følgende:

• Udvalgte kontaktlæger har ekstra fokus på sager 
på udvalgte hospitaler i Thailand. Dermed får læ-
gerne større kendskab til hospitalernes metoder, 
og sagerne kan følges tæt, så lægerne hurtigere 
kan vurdere, om der er tale om  overbehandling. 

• Assistancekoordinatorerne får intensiv træning 
i at genkende tegn på overbehandling og typiske 
procedurer hos udvalgte thailandske hospitaler. 

• SOS Internationals netværksdatabase, Providers, 
bliver på de samme udvalgte hospitaler opdateret 
med tydelig markering af, hvilke problemer SOS 
International oplever, og med hjælp til hvordan, 
sagsbehandlerne på alarmcentralen kan komme 
dette til livs gennem proaktiv sagsbehandling.

Den gode sagsbehandling
Alle medarbejdere på alarmcentralen har i efteråret 
gennemgået kurset ”Den gode sagsbehandling”, 
hvor Thailand var i fokus. SOS Internationals net-
værksafdeling vejledte assistancekoordinatorerne 
om, hvordan man med fordel kan benytte ambulante 
klinikker i stedet for hospitaler, hvor der kan være 

risiko for overbehandling, uden at gå på kompromis 
den medicinske sikkerhed for patienten, som altid er 
førsteprioritet. 

En anden medicinsk kultur
De thailandske hospitaler er generelt af relativt høj 
medicinsk standard. Der er tillige en relativt lav risiko 
for fejlbehandling, men projektet blev iværksat, 
fordi SOS International ofte oplevede eksempler på 
overbehandling.

Det er dog vigtigt at understrege, at forklaringen på 
denne tendens til overbehandling kan skyldes, at der 
er i Thailand er en mere interventionistisk medicinsk 
kultur end den vi er vant til i de nordiske lande.  
Men SOS International oplever også, at hospitaler  
og klinikker skruer priserne op, når de ser, at den 
betalende er en turist og dermed (oftest) et forsik-
ringsselskab.

Overdiagnosticering og overbehandling bunder også 
i, at private aktører ikke er vant til at sige nej til kun-
den - heller ikke når der savnes medicinsk indikation 
for en undersøgelse eller behandling. Her spiller SOS 
Internationals erfarne kontaktlæger en vigtig rolle 
ved at sikre høj standard, men også ved sige nej til 
overflødige procedurer.

Behandlingsudgifter
Behandlingsudgifter i højsæsonen i Asien udgør over 163 millioner DKK,  
hvoraf Thailand står for omkring 78 %, altså i omegnen af 127 millioner DKK. 
Herefter følger Kina med små 30 millioner eller 18 %.

Asien Thailand 78 %
127 millioner DKK

Kina 18 %
30 millioner DKK
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Rygning forbudt på stranden
De thailandske myndigheder har indført et forbud 
mod at ryge på mange af Thailands populære turist-
strande. Foranstaltningen gælder for tyve strande, 
herunder strande på den populære turistø, Phuket.

Forbuddet er trådt i kraft i november 2017 og kan 
straffes med fængsel i op til et år eller en bøde.

Øget trafiksikkerhed
De asiatiske lande, fx Thailand, er kendetegnet ved 
en anden trafikkultur end vi er vant til fra Norden med 
mange motorcykler og scootere, flere personer på 
samme køretøj og lignende.

For at dæmme op for trafiksikkerheden i landet, 
har de thailandske myndigheder indført flere tiltag, 
herunder strammere regler vedrørende overfyldte 
køretøjer, brug af seler i taxier og lignende. 

Sygdomme
SOS Internationals medicinske team overvåger kon-
stant det globale sygdomsmønster og vores Medical 
Governance holder sig løbende opdateret på den 
globale udvikling i sygdomme, sundhed og epidemier.

På den måde sikrer vi, at vi er på forkant, når sagerne 
kommer ind på alarmcentralen. Det har også stor  
effekt i forhold til vores lægers håndtering af sager 
fra bestemte regioner og det sikrer, at vi får knyttet 
det rigtige lægespeciale på sagen, fx i form af en tro-
pemediciner ved sager om myggebårne sygdomme.

Derudover giver det mulighed for den bedste råd- 
givning for de rejsende, før de tager afsted.

Find gode råd til en sikker og tryg rejse på www.sos.eu

Sikkerhed og tryghed
i Thailand

Sikkerhed og tryghed
 i Singapore

Sikkerhed og tryghed
i Indonesien

Sikkerhed og tryghed
i Kina

Sikkerhed
Ud over at kigge på rejsemønstre og seneste års ska-
destatistikker, er en del af SOS Internationals forbe-
redelser til vinterhøjsæsonen at overvåge populære 
rejselandes sikkerhedstilstand i tæt samarbejde med 
vores globale netværk og Udenrigsministeriet. 

På baggrund af de informationer justeres krisebe-
redskab og beredskab på alarmcentralen. Derudover 
benytter SOS International informationerne til at 
klæde de nordiske rejsende på i form af artikler og 
gode råd på www.sos.eu og sociale medier.

Gode råd mod myggebårne sygdomme

Gode råd mod zika-virus
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https://www.sos.eu/da/nyheder/2016/vaccination-eller-myggespray/
https://www.sos.eu/da/nyheder/2017/fakta-om-zika-virus/
https://www.sos.eu/da/nyheder/2016/sikkerhed-og-tryghed-i-thailand/
https://www.sos.eu/da/nyheder/2017/saadan-faar-du-en-sikker-og-tryg-rejse-i-singapore/
https://www.sos.eu/da/nyheder/2017/gode-raad-til-en-sikker-og-tryg-rejse-i-indonesien/
https://www.sos.eu/da/nyheder/2017/saadan-faar-du-en-sikker-og-tryg-rejse-i-kina/

