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Højsæsonen for skiferie og dermed skiskader er 
i gang. Her følger et overblik over skisæsonen 
2016/2017 samt information om forberedelserne  
til vintersæsonen 2017/2018 på alarmcentralen  
for rejseassistance. 

Data i denne SOS Insights dækker over skader 
relateret til ski i sæsonen 2016/2017, og dermed ikke 
sygdom eller anden tilskadekomst i de pågældende 
lande i samme periode. 

SOS International assisterer mest i Alperne
I vintersæsonen 2016/2017 havde SOS International 
mere end 1500 sager relateret til skiskader for 
nordiske rejsende.

Højsæsonen for skiskader lå i uge 3-11 2017, og mere 
end 30% af de samlede skiskader skete i uge 7 og 8. 

For danskerne skete 28% af skiskaderne i uge 7.

Langt de fleste skiskader, som SOS International 
assisterer på, sker på de sydeuropæiske skidestina-
tioner, fx i området omkring Alperne. Vi ser i mindre 
omfang sager fra oversøiske destinationer som USA, 
Canada og Japan. 

Da skiskader sket i Norden går under nordisk konven-
tion, betyder det, at SOS International ikke ser noget 
til disse sager, med mindre der er tale om særlige 
omstændigheder.

Læs mere: Svenske mænd har de dyreste skiskader 
i Norden

Klik her

https://www.sos.eu/se/nyheter/2017/svenska-maen-har-de-dyraste-skidskadorna-i-norden/
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Mere end 37% af skiskader for nordiske rejsende 
relaterer til knæleddet.

1  
Knæled  

2  
Underben, ankel, fod  

3  
Skulder, overarm,  

inkl. kraveben  

4
Nakke, ryg, bækken 

1. Knæled (knoglebrud nær knæet, skader på ledbånd, menisk eller korsbånd)
2. Underben, ankel, fod (skinnebensbrud, brækket eller forstuvet ankel, brud på foden)
3. Skulder, overarm, inkl. kraveben (skade på skulderled, brækket kraveben eller overarm) 
4. Nakke, ryg, bækken (bækkenbrud, forstuvet nakke, slået ryg, brækket nakke/ryg)

Mere end 30% af skiskader for danske rejsende rela-
terer til knæleddet.

Skiskader fordelt på køn
Nordiske rejsende 2016/2017

Skiskader fordelt på køn
Danske rejsende 2016/2017

De hyppigste skiskader for nordiske og danske rejsende 2016/2017
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Skiskader: Alder og fordeling af køn
Danske rejsende 2016/2017

Skiskader: Alder og fordeling af køn 
Nordiske rejsende 2016/2017
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Dedikeret skiteam på alarmcentralen 
Igen i år er der i ugerne 3-11 etableret et dedikeret 
”skiteam” som en del af vores opjusterede be- 
mandingsplan på alarmcentralen for rejseassistance. 

Skiteamet er et eksempel på, hvordan vi evaluerer på 
erfaringer og data fra de senere års skisæsoner og 
optimerer og tilpasser det operationelle setup i den 
efterfølgende højsæson.

Formålet med skiteamet er, at vinterens transporter 
håndteres så smidigt og effektivt som muligt uden at 
påvirke den øvrige drift på alarmcentralen. Teamet 
tager sig af alle transporter, dvs. de sager, hvor den 

rejsende har behov for en anden rejseform end den 
oprindeligt planlagt, fra Alperne, dvs. Italien, Frank-
rig, Østrig og Schweiz.

Forhåndsbooking af flysæder på rutefly
SOS International har i år forhåndsbooket flere end 
400 flysæder på relevante afgange fra lufthavne  
i nærheden af de store skidestinationer i Alperne:  
Fx Innsbruck, München, Salzburg og Geneve.  

Forhåndsbookingen af pladser på rutefly sikrer en 
smidigere sagsbehandling og hjemtransport for de 
rejsende, og for vores kunder betyder det, at vi bedre 
kan styre sagsomkostningerne. 
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Da det dedikerede skiteam har ansvaret og over-
blikket over alle transporter til og fra lufthavnene 
i nærheden af skiområderne, kan skiteamet styre 
logistikken omkring de forhåndsbookede sæder.  
Det betyder, at sæderne bliver udnyttet til fulde,  
og at patienterne kommer hurtigt og sikkert hjem.

Antallet af forhåndsbookede flypladser bliver vurde-
ret ud fra data og erfaringer fra de forrige års ski-
sæsoner i forhold til volumen og belægning. Blandt 
andet bliver der set på, hvor mange forhåndsbookede 
pladser der var sidste år, hvordan de blev udnyttet  
og hvilke ugedage, der sker flest skader. 

Derudover spiller den typiske tidshorisont, der er 
fra skaden sker, til det tidspunkt, hvor patienten er 
såkaldt ’fit for flight’, dvs. klar til at flyve, også ind: 

”Hvornår en patient er fit for flight, er et af  
SOS Internationals særlige kompetenceområder  
og et fagområde, der kræver specialviden, som de 
færreste læger på hospitaler og klinikker rundt om  
i verden har kendskab til,” fortæller Karin Tranberg, 
Direktør i Medical Division. 

Erfaringen fra de forrige vintersæsoner kombineret 
med de forhåndsbookede flypladser er med til at  
reducere omfanget af flybilletter, der købes i sidste 
øjeblik, og det mindsker udgifterne til transporterne. 
Billetter til rutefly i højsæsonen fra de populære ski- 
destinationer er dyre, og derfor er forhåndsbookingen 
et vigtigt værktøj til at holde omkostningerne nede.  

Forhåndsbookede ambulancefly og fokus  
på samtransporter
I år er der også forhåndsbooket en række ambulance-
fly, den såkaldte knogleekspres, og der er i skiteamet 
fokus på at samtransportere patienter. 

Skiteamets koordinerende rolle og fokus på at sam- 
transportere, hvor det giver mening, er til stor fordel 
for vores kunder, da det sænker omkostningerne.  
For patienterne betyder det, at de kan komme hurtig- 
ere og mere fleksibelt hjem efter deres skade.

Ved en samtransport bliver også de ledsagende 
læger og sygeplejerskers ekspertise og tid udnyttet 
bedst muligt, da de kan varetage plejen af flere 
patienter på samme tid. Ved at samtransportere 
udnytter vi altså i højere grad ressourcerne. 
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”En båreplads på et almindelige rutefly er typisk lig 
med ni almindelige pladser. En sådan båretransport 
koster mellem 35.000 og 45.000 DKK pr. sag afhængig 
af destination, aftale med flyselskab osv. Men ved at 
bruge et ambulancefly kan der være op til fire bårer 
 på én flyver inkl. ledsagende læge eller sygeplejerske 
til ca. 100.000 DKK pr. flyvning,” siger Karin Tranberg, 
Direktør i Medical Division.

Fleksibilitet i knogleekspressen 
Ambulanceflyene er pt planlagt til en ugentlig afgang 
i højsæsonen samt mulighed for to eller flere afgange 
i ugerne 7, 8 og 9. 

Ambulanceflyene har fleksible afgangs- og ankomst-
tidspunkter og -destinationer. Fx flyver ambulance-
flyene ofte til flere afsætningssteder. 

Fleksibiliteten betyder, at transporterne i højere grad 
planlægges i forhold til den enkelte patient, tidspunkt 
på ugen og destination, dvs. hvor der er det reelle 
behov, end hvis vi benytter rutefly. Samtidig kan vi 
bedre skræddersy ambulancetransporten til og fra 
opsamlingsstedet for ambulancefly. 

Nye og bedre aftaler med vores leverandører betyder 
desuden, at SOS International kan aflyse en flyvning 
helt op til 24 timer før afgang uden beregning. 

Ambulanceflyene fyldes op
Generelt arbejder skiteamet med at udnytte ambu-
lanceflyene til fulde. Det betyder, at de kan blive fyldt 
op af andre patienter, der har brug for assistance til 
hjemtransport:

”Selvom en patient med et brækket ben ikke nødven-
digvis har behov for hjemtransport i et ambulancefly, 
kan det i nogle tilfælde være en billigere løsning at 
udfylde en ellers tom plads i ambulanceflyet fremfor at 
booke et rutefly med ekstra sæde til et ben i gips og en 
eventuel ledsager,” fortæller Karin Tranberg. 

I planlægningen af samtransporterne tages der altid 
hensyn til den medicinske forsvarlighed overfor pa-
tienten og de samlede omkostninger. For eksempel 
sammenholder vi situationen med antal liggedage på 
hospitalet og andet, der i øvrigt kan påvirke omkost-
ningsniveauet og patientens komfort. 
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Hospitaler på skidestinationer 
Generelt er hospitalsstandarden på de typiske 
skidestinationer i Frankrig, Italien og Østrig af 
høj standard. 

Det kan ske, at de offentlige hospitaler i Italien kan 
være fortravlede eller overfyldt i højsæsonen.  
Er den rejsende indlagt på et offentligt hospital, der 
er overfyldt, vil SOS International derfor vurdere, 
hvorvidt den rejsende skal hjemtransporteres eller 
flyttes til et privathospital i nærheden.

Denne vurdering vil SOS Internationals læge altid 
lave i samråd med den behandlende læge på hospi-
talet og med patienten, således at alt foregår medi-
cinsk forsvarligt.

Plejeniveauet kan variere
Som rejsende skal man være opmærksom på, at 
plejeniveauet på hospitaler og klinikker i især Italien 
kan variere. Det betyder, at man nogle steder selv 
skal sørge for daglig pleje af patienten, at få rent 
linned på sengen, ligesom man selv skal sørge for 
mad og drikke under en indlæggelse – noget nordiske 
rejsende måske tager for givet er inkluderet. Der kan 
flere steder hyres private sygeplejersker til at hjælpe 
med dette. 

Samarbejde og fastprisaftaler priser i netværket
Forud for vinterhøjsæsonen kontakter SOS Interna-
tionals netværksafdeling proaktivt assistancepart-
nerne og udvalgte klinikker i højvolumenområderne, 
fx i Alperne, for at sikre kvalitet i samarbejdsaftalerne 
og konkurrencedygtige priser. 

For at minimere udsving i priserne, er der blandt 
andet fokus på at etablere fastprisaftaler. På den 
måde er det muligt på forkant at styre omkostninger 
og forsøge at reducere en eventuel overpris for en 
behandling.  

Opmærksom på skianlæggets redningspersonale 
Rejsende bør desuden være opmærksom på, at 
skianlæggets redningspersonale, der samler skade-
de personer op og kører dem ned for enden af pist- 
erne, ofte er ansat af lokale, private klinikker. Disse 
tjenester er ikke gratis, og man bør så vidt muligt 
rådføre sig om pris osv., før man stiger på.

Rejsende skal desuden huske at kontakte SOS  
International for at blive henvist til en klinik eller læge 
i vores netværk, samt være opmærksom på ikke bare 
at betale med kreditkort, uden først at sørge for at 
tjekke deres rejseforsikring og SOS International ift. 
vilkår og dækning. 


