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Skidsäsongen 2017/2018

Högsäsongen för skidsemestrar och därmed 
skidskador har börjat. Här följer en överblick över 
skidsäsongen 2016/2017 och information om för- 
beredelserna för vintersäsongen 2017/2018 på  
larmcentralen för reseassistans. 

Informationen i detta dokument omfattar skador 
relaterade till skidor, och därmed inte sjukdomar 
eller andra skador från det aktuella landet under 
vintersäsongen. 

SOS International assisterar mest i Alperna
Under vintersäsongen 2016/2017 fick SOS Interna-
tional in mer än 1 500 ärenden relaterade till skidska-
dor för de nordiska resenärerna.

Högsäsongen för skidskador var under vecka 3–11 
2017 och mer än 30 % av det totala antalet skidska-
dor inträffade under vecka 7 och 8. 

För svenskarna skedde 27 % av skidskadorna  
under vecka 7 och 8.

Majoriteten av skidskadorna som SOS International 
hjälper till med sker på de sydeuropeiska skiddesti-
nationerna, till exempel i området runt Alperna. Vi 
ser färre ärenden från utomeuropeiska destinationer 
som USA, Kanada och Japan. 

Eftersom skidskador som skett i Norden går under 
den nordiska konventionen, innebär det att SOS 
International inte ser något av dessa ärenden, såvida 
det inte handlar om särskilda omständigheter.

Läs mer: svenska män har de dyraste skidskadorna 
i Norden.

Läs mer

https://www.sos.eu/se/nyheter/2017/svenska-maen-har-de-dyraste-skidskadorna-i-norden/
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Mer än 37 % av skidskadorna för de nordiska  
resenärerna är relaterade till knäleden.

1  
Knäled 

2  
Underben, ankel, fot  

3  
Skuldra, överarm  

inkl. nyckelben 

4
Nacke, rygg, bäcken 

1. Knäled (benbrott nära knät, skador på ledband, menisk eller korsband)
2. Underben, ankel, fot (skenbensbrott, bruten eller stukad fotled, brott på foten)
3. Skuldra, överarm inkl. nyckelben (skador på skulderled, brutet nyckelben eller bruten överarm)  
4. Nacke, rygg, bäcken (bäckenbrott, sträckning i nacke, smällar i ryggen, bruten nacke/rygg)

Mer än 37 % av skidskadorna för de svenska  
resenärerna är relaterade till knäleden. 

Skidskador fördelade på kön 
Nordiska resenärer 2016/2017

Skidskador fördelade på kön 
Svenska resenärer 2016/2017

De vanligaste skidskadorna för nordiska och svenska resenärer 2016/2017
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Skidskador: Ålder och fördelning av kön
Svenska resenärer 2016/2017

Skidskador: Ålder och fördelning av kön 
Nordiska resenärer 2016/2017
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Dedikerat skidteam på larmcentralen 
Även i år har vi inrättat ett dedikerat ”skidteam” under 
vecka 3 till 11 som en del av vår utökade bemanning på 
larmcentralen för reseassistans. 

Skidteamet är ett exempel på hur vi utvärderar våra 
erfarenheter och våra data från de senaste årens 
skidsäsonger och optimerar och anpassar den opera-
tiva planeringen under den kommande högsäsongen.

Syftet med skidteamet är att hantera vinterns trans-
porter så smidigt och effektivt som möjligt, utan att 
påverka den övriga driften på larmcentralen. Teamet 
tar hand om alla transporter, alltså de ärenden där 

resenären har behov av en annan reseform än den 
som planerades ursprungligen, från Alperna, dvs. 
Italien, Frankrike, Österrike och Schweiz.

Förhandsbokning av flygstolar på trafikflygplan
I år har SOS International förhandsbokat mer än 400 
flygstolar på relevanta avgångar från flygplatser i 
närheten av de stora skiddestinationerna i Alperna: till 
exempel Innsbruck, München, Salzburg och Geneve.  

Förhandsbokningen av platser på trafikflygplan säkrar 
en smidigare ärendebehandling och hemtransport  
för resenärerna, och för våra kunder betyder det att  
vi kan styra kostnaderna för ärendena bättre. 
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Eftersom det dedikerade skidteamet har ansvaret för 
och överblicken över alla transporter till och från flyg-
platserna i närheten av skidområdena, kan skidtea-
met styra logistiken runt de förhandsbokade stolarna. 
Det innebär att stolarna utnyttjas till fullo, och att 
patienterna kommer hem snabbt och säkert.

Antalet förhandsbokade flygstolar bedöms utifrån 
data och erfarenheter från tidigare års skidsäsonger 
i förhållande till volymen och beläggningen. Bland 
annat tittar vi på hur många förhandsbokade platser 
vi hade förra året, hur de utnyttjades och vilka vecko-
dagar det sker flest skador. 

Dessutom har även den normala tidshorisonten bety-
delse, alltså från det att skadan skett tills patienten är 
”fit for flight”, alltså redo att flyga: 

”När en patient är fit for flight, är ett av SOS Internatio-
nals särskilda kompetensområden och ett ämnesom-
råde som kräver specialkunskaper, och som inte många 
läkare på sjukhus och kliniker runt om i världen har 
kännedom om”, säger Karin Tranberg, divisionschef  
på SOS International. 

Erfarenheten från de tidigare vintersäsongerna kom-
binerat med de förhandsbokade flygplatserna bidrar 
till att minska mängden biljetter som köps i sista 
stund, och det minskar utgifterna för transporterna. 
Under högsäsongen är biljetter på trafikflygplan från 
de populära skiddestinationerna dyra, och därför är 
förhandsbokningen ett viktigt verktyg för att hålla 
kostnaderna nere.  

Förhandsbokade ambulansflyg och fokus på  
samtransporter
Även i år har vi förhandsbokat ett antal ambulansflyg, 
den så kallade benexpressen, och i skidteamet foku-
serar man på att samtransportera patienter. 

Skidteamets samordnande roll och fokus på att sam-
transportera där det är meningsfullt är en stor fördel 
för våra kunder eftersom det sänker kostnaderna. 
För patienterna innebär det att de kan komma hem 
snabbare och mer flexibelt efter en skada.

Vid en samtransport utnyttjar man även den ledsa-
gande läkarens och sjuksköterskans expertis och tid 
på bästa möjliga sätt, eftersom de kan vårda flera 
patienter på samma tid. Genom att samtransportera 
utnyttjar vi alltså resurserna i högre grad. 
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”En bårplats på ett vanligt trafikflygplan är normalt sam-
ma som nio vanliga platser. En sådan bårtransport kos-
tar mellan 45 000 och 60 000 SEK per ärende, beroende 
på destination, avtal med flygbolag och så vidare. Men 
genom att använda ett ambulansflyg kan man ha upp till 
fyra bårar på ett flyg inklusive en ledsagande läkare eller 
sjuksköterska för ca 130 000 SEK per flygning,” säger 
Karin Tranberg. 

Flexibilitet i benexpressen 
Ambulansflygen är för närvarande planerade för en 
veckovis avgång under högsäsongen, samt med möj-
lighet till två eller fler avgångar under vecka 7, 8 och 9. 

Ambulansflygen har flexibla avgångs- och ankomstti-
der och destinationer. Som exempel flyger ambulans-
flygen ofta till flera avlämningsställen. 

Flexibiliteten betyder att transporterna i högre grad 
planläggs i förhållande till den enskilda patienten, tid-
punkten i veckan och destinationen, dvs. där det finns 
ett verkligt behov, än om vi använder trafikflygplan. 
Samtidigt kan vi på ett bättre sätt skräddarsy ambu-
lanstransporten till och från uppsamlingsplatsen för 
ambulansflyget. 

Nya och bättre avtal med våra leverantörer betyder 
dessutom att SOS International kan ställa in  
en flygning ända fram till 24 timmar före avgång  
utan kostnad. 

Ambulansflygen fylls
I allmänhet arbetar skidteamet på att utnyttja ambu-
lansflygen till fullo. Det innebär att de kan fyllas upp 
med andra patienter som har behov av assistans vid 
hemtransport:

”Även om en patient med ett brutet ben inte nödvän-
digtvis har behov av hemtransport i ett ambulansflyg, 
kan det vid några tillfällen vara en billigare lösning att 
fylla en annars tom plats i ambulansflyget hellre än att 
boka ett trafikflygplan med extra säte för ett ben i gips 
och en eventuell ledsagare,” säger Karin Tranberg. 

Man tar alltid hänsyn till den medicinska försvarbar-
heten för patienten och de totala kostnaderna när 
man planerar samtransporterna. Till exempel jämför 
vi alltid situationen med antal dagar på sjukhus och 
annat som i övrigt kan påverka kostnadsnivån och 
patientens komfort. 
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Sjukhus på skiddestinationer 
Generellt är sjukhusstandarden på de vanliga skidde-
stinationerna i Frankrike, Italien och Österrike av hög 
standard. 

Det kan hända att man är stressade på de offentliga 
sjukhusen i Italien eller att de är överfyllda under hög-
säsong. Är resenären inlagd på ett offentligt sjukhus 
som är överfullt, kommer SOS International därför att 
bedöma om resenären ska transporteras hem eller 
flyttas till ett privatsjukhus i närheten.

Denna bedömning kommer SOS Internationals läkare 
alltid att göra i samråd med den behandlande läkaren 
på sjukhuset och med patienten, så att allt är medi-
cinskt försvarbart.

Vårdnivån kan variera
Som resenär ska man vara uppmärksam på att vård-
nivån på sjukhus och kliniker kan variera, särskilt i 
Italien. Det innebär att man på några ställen själv ska 
ordna daglig skötsel av patienten, att få rena sängklä-
der, och att få mat och dryck medan man är inlagd – 
något nordiska resenärer kanske tar för givet ska ingå. 
På flera ställen kan man hyra privata sjuksköterskor 
för att hjälpa till med detta. 

Samarbete och priser för fastprisavtal i nätverket
Före vintersäsongen kontaktar SOS Internationals 
nätverksavdelning proaktivt assistanspartnerna och 
utvalda kliniker i högvolymområdena, t.ex. i Alperna, 
för att säkerställa kvaliteten i samarbetsavtalen och 
konkurrenskraftiga priser. 

För att minimera svängningar i priserna, fokuserar vi 
på att upprätta fastprisavtal. På så sätt är det möjligt 
att i förväg styra kostnaderna och försöka minska ett 
eventuellt överpris för en behandling.  

Var försiktig med skidanläggningens  
räddningspersonal 
Resenären bör dessutom vara uppmärksam på att 
skidanläggningens räddningspersonal, som hämtar 
upp skadade personer och kör ner dem till pistens 
slut, ofta är anställd av lokala, privata kliniker. Dessa 
tjänster är inte gratis, och man bör om möjligt fråga 
om pris, osv. innan man kliver på.

Resenären ska dessutom komma ihåg att kontakta 
SOS International för att hänvisas till en klinik eller 
läkare i vårt nätverk, samt se upp med att bara betala 
med kreditkort, utan att först kontrollera sin reseför-
säkring och höra med SOS International när det gäller 
villkor och omfattning. 


