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Forår er lig med storbyrejser
London
s.5

New York
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Gå til

Gå til

Dubai
s. 10
Gå til

Barcelona
s. 3

Rom
s. 7

Gå til

Gå til

Foråret er højsæson for storbyrejser. Når sneen smelter og temperaturerne langsomt stiger i de nordiske
lande, bliver mange fristet til at rejse på en forlænget
weekend til et lunere sted. Hvem drømmer ikke om en
café au lait på en parisisk fortovscafé eller en picnic
i Central Park i New York, når de første tegn på forår
melder sig?

Ifølge en undersøgelse foretaget af rejsesøgemaskinen Momondo i 2017 var storbyferie danskernes
foretrukne ferieform i 2017. Hele 39 % tilkendegav, at
de i løbet af 2017 ville tage på storbyferie.

Storbyferie er en populær rejseform, ikke mindst fordi
det er blevet meget nemmere og billigere for nordiske
rejsende at tage på en direkte smuttur til mange storbyer både i og udenfor Europa. Flyselskaberne sætter
løbende flere ruter ind, og flybilletterne udbydes til en
lavere pris - særligt ført frem af lavprisselskaberne, som
har mange ruter fra de nordiske hovedstæder til både
europæiske og transatlantiske storbydestinationer.
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I Europa er favoritdestinationerne London, Barcelona
og Rom, og udenfor Europa er det Dubai og New York,
der topper listen. Disse fem destinationer befinder sig
alle på top 10 over de mest populære storbydestinationer for nordiske rejsende, og vi har samlet en række
informationer om sikkerhed, sundhedsvæsen og
andet forud for forårets storbyferierejser.
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Europa: Barcelona

Behandlingsudgifter i Spanien
Samlet set udgør Spanien 32 % af SOS Internationals
samlede behandlingsudgifter på verdensplan, og da
Spanien er et højvolumenland har SOS International
stor fokus på løbende at forhandle priser med klinikker
og hospitaler med henblik på at sænke omkostningerne for vores kunder og ikke mindst sikre den bedste
kvalitet i behandlingen for de rejsende.

Spanien har gennem flere år været et af SOS Internationals absolut største skadelande. Det skyldes,
at Spanien er en meget populær rejsedestination for
nordiske rejsende i sommerhalvåret, men også udenfor sommersæsonen.

Fordeling af sager i Spanien 2017

20%
finske
sager

31%
norske
sager

SOS International har desuden et eksklusivt SOS
Service Office i Spanien, netop for at imødekomme
den høje volumen og sikre, at vi altid har de mest
fordelagtige priser, de bedste behandlingssteder og
at vi er til stede lokalt, dér hvor størstedelen af vores
brugere er.

15%
danske
sager

Hospitalsvæsnet i Spanien
I de større spanske byer er hospitalsstandarden på
offentlige såvel som private hospitaler høj, og de store
hospitalskæder er ofte strategisk placeret i turistområderne.

34%
svenske
sager

* Sagsvolumen stammer primært fra andre
dele af Spanien end Barcelona.

Man skal dog være klar over, at man ikke kan forvente
en standard på skandinavisk niveau udenfor de største
byer og turistområderne.
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Sikkerhedssituationen i Barcelona
Selvom det generelle kriminalitetsniveau er lavt
i Barcelona, er der i områder, hvor der er mange
mennesker samlet (ofte turister) en forhøjet risiko for
lommetyveri, tasketyveri og gaderøverier.

Terror
• Der er som i andre europæiske storbyer en
underliggende terrortrussel i Barcelona.
• Følg lokale myndigheders anvisninger.
• I tilfælde af terrorangreb, så brug den metode
der hedder ”run - hide - tell”: Løb hurtigt fra
stedet, hvis det kan ske nogenlunde sikkert. Hvis
ikke det er sikkert, så gem dig, sæt mobiltelefonen
på lydløs, lås døren, barrikader dig om muligt eller
brug massive genstande til at gemme dig bag.
Ring til politiet og fortæl, hvad der er sket.

• Især Plaza d’Espanya, den sydlige del af La Rambla
og i særdeleshed Ciutat Vella (den gamle by) er
steder med forhøjet risiko for tyverier eller
gaderøverier.
• Andre steder med forhøjet risiko er som i mange
andre storbyer området omkring hovedbanegården, metroen og på strandene, hvor turister er
samlet.
Tricktyveri og anden tyveri
• Det er en god idé at holde øje med sine
værdigenstande.
• Medbring ikke flere kontanter eller værdier end du
kan ’tåle’ at miste.
• Sørg for at gå flere sammen.
• Tricktyverier, hvor en mindre gruppe samler sig
om et udset offer og foregiver hjælpsomhed,
hjælp til at finde vej eller lignende, er ikke unormalt
særligt i turistområderne.

Nødnumre i Barcelona
Alle services: 112
Politi: 091
Ambulance: 061
Brand: 080

Læs mere: Sikkerhed og tryghed på din rejse
i Spanien
Klik her
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Europa: London

London er en favoritdestination for alle nordiske
rejsende, og det er en storby, der besøges året rundt.
Det er hurtigt, nemt og billigt at komme til London
fra alle de nordiske hovedstæder, og mange rejsende
er også glade for at tage steder hen, hvor de taler det
lokale sprog, hvilket gør sig gældende for langt de
fleste nordeuropæere.

Fordeling af sager i Storbritannien i 2017

7%
finske
sager

Med briternes ja til afstemningen om at udtræde af den
Europæiske Union tilbage i juni 2016 faldt kursen på
britiske pund, og det medførte en stigning i antallet af
turister til Storbritannien, der fik mere for deres penge.

33%
norske
sager

Hvad betyder ”Brexit” for turisterne?
Briternes beslutning om at forlade EU kan på sigt ændre vilkårene for rejsende og turister i Storbritannien.
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26%
danske
sager

34%
svenske
sager
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Hvad Storbritanniens ”Brexit-aftale” kommer til at
indeholde og hvor lang en udfasning, der vil være tale
om, er endnu ikke fastlagt.

Disse områder omfatter blandt andet East End, området omkring Olympic Park, West End primært omkring
Picadilly Circus, Regent Street, Oxford Street, Covent
Garden, Bond Street, og Leicester Square.

Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvilke konkrete
ændringer, der vil ske i forhold til de regler, der gælder
for EU-statsborgere på tværs af EU-landene, herunder den europæiske rejsesygesikring (EHIC), men en
mulighed er, at den får lov til at bestå efter Storbritannien forlader EU, under samme vilkår som fx Schweiz
deltager i dag, men intet er besluttet endnu. Det
forventes, at Storbritannien forlader EU i marts 2019.

Terror
Der er som i andre europæiske storbyer en underliggende terrortrussel.
• Følg lokale myndigheders anvisninger.
• I tilfælde af terrorangreb, så brug den metode
der hedder ”run - hide - tell”: Løb hurtigt fra
stedet, hvis det kan ske nogenlunde sikkert. Hvis
ikke det er sikkert, så gem dig, sæt mobiltelefonen
på lydløs, lås døren, barrikader dig om muligt eller
brug massive genstande til at gemme dig bag.
Ring til politiet og fortæl, hvad der er sket.

SOS International anbefaler, at man udover at medbringe det europæiske sygesikringskort, sørger for at
tegne en rejseforsikring, så man er sikker på at være
dækket, hvis uheldet er ude.
Hospitalsvæsnet i Storbritannien
I Storbritannien er hospitalsstandarden på offentlige
såvel som private hospitaler høj, og i London kan man
forvente en standard på skandinavisk niveau – også i
offentligt regi.

Nødnumre i London
Alle services: 112 / 999
Anti-terrorist Hotline: 0800 789 321
Ikke akut: 101

Sikkerhedssituationen i London
Selvom det generelle kriminalitetsniveau i London er
lavt, er der i områder med mange mennesker samlet
(ofte turister) en forhøjet risiko for lommetyveri,
tasketyveri og gaderøverier.
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Europa: Rom

Rom er en klassiker, når det kommer til storbyrejser og
er fortsat en af favoritterne for nordiske rejsende, der
ønsker at tage på en forlænget weekend under lunere
himmelstrøg. Der er typisk en del varmere i foråret
end i de nordiske hovedstæder, og det tager ikke ret
lang tid at komme dertil.

Fordeling af sager i Italien 2017
6%
finske
sager

Hospitalsvæsnet i Italien
Standarden på hospitalerne i Rom er høj på såvel
offentlige som private hospitaler. Rejsende skal dog
være særligt opmærksom på, at niveauet for pleje
under en indlæggelse i Italien ikke nødvendigvis svarer
til den, de er vant til hjemmefra.

16%
norske
sager
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41%
danske
sager

37%
svenske
sager
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Pas på drug rapes
Der er særligt i turisthøjsæsoner rapporteret om flere
såkaldte drug rapes/drugging, hvor gerningsmanden
putter euforiserende stoffer i offerets drink.

Nordiske rejsende bør være særligt omhyggelige, hvis
de modtager hjælp på hotellet eller en rejsearrangør
i forbindelse med sygdom eller andet. De vil ofte
forsikre dem om, at de kan få refunderet alt, hvad de
lægger ud, men de henviser til privat rejseforsikring og
ikke den behandling, der gives under EU-sygesikringskortet, som er udgangspunktet, når man har brug for
lægehjælp i et andet EU-land.

Det er derfor en god idé at kunne holde øje med sin
drink, når man er på pub, natklub, diskotek og lignende.
Terror
Der er som i andre europæiske storbyer en underliggende terrortrussel i Rom.

Sikkerhedssituationen i Rom
Selvom det generelle kriminalitetsniveau er lavt i Rom,
er der i områder, hvor mange mennesker er samlet
(ofte turister) en forhøjet risiko for lommetyveri,
tasketyveri og gaderøverier.

• Sørg for at holde dig orienteret og følg lokale
myndigheders anvisninger.
• I tilfælde af terrorangreb, så brug den metode
der hedder ”run - hide - tell”: Løb hurtigt fra
stedet, hvis det kan ske nogenlunde sikkert. Hvis
ikke det er sikkert, så gem dig, sæt mobiltelefonen
på lydløs, lås døren, barrikader dig om muligt eller
brug massive genstande til at gemme dig bag.
Ring til politiet og fortæl, hvad der er sket.

Andre steder med forhøjet risiko er, som i mange
andre storbyer, området omkring Termini banegård
samt steder, hvor mange turister er samlet.
Tricktyverier
Tricktyverier, hvor en mindre gruppe samler sig om
et udset offer og foregiver hjælpsomhed, hjælp til
at finde vej eller lignende er ikke unormalt særligt i
turistområderne.

Nødnumre i Rom
Alle services: 112
General Emergency: 113
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Husk Det blå EUsygesikringskort i Europa
Bad
Rent
sengelinned

Mad og drikke

”Vi råder alle til at tegne en
rejseforsikring, også selvom turen
går til et land, hvor den offentlige
hospitalsstandard er høj, for det
kan være svært at styre, hvor man
havner, hvis uheldet er ude. I Spanien
er der fx private afdelinger på de
offentlige hospitaler, hvor turisterne
indlægges helt automatisk. Og så
står man med hele regningen selv”

Det blå EU-sygesikringskort giver nordiske rejsende
inden for EU samt Norge, Island, Liechtenstein eller
Schweiz ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, der rejses i. Det er derfor vigtigt, at
man som rejsende altid sørger for at rekvirere et EU
sygesikringskort, inden man tager på ferie i landene
nævnt ovenfor.
Der kan dog være stor forskel på, hvad det vil sige at
”blive behandlet på lige fod med borgere i det pågældende land”. I for eksempel Italien og Grækenland
skal man selv sørge for daglig pleje af patienten, at få
rent linned på sengen, lige som man selv skal sørge for
mad og drikke under en indlæggelse – noget nordiske
rejsende måske tager for givet er inkluderet under en
indlæggelse.
Det er derfor vigtigt, at man som rejsende altid sørger
for at tegne en rejseforsikring i tillæg. Alarmcentralen
hos SOS International oplever jævnligt, at selv meget
rejsevante personer mister overblikket, og der kan det
være guld værd at have danske læger og sygeplejersker,
der kan tage over og sikre at alt forløber, som det skal.

— Karin Tranberg, direktør for
den medicinske division i SOS
International.

Læs mere: Det blå EU-sygesikringskort
Klik her
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Udenfor Europa: Dubai

Dubai er en af de nyere destinationer, der topper
listerne og det skyldes, at nordiske rejsende på en
relativt kort flyvetur kan komme ned til varmen på alle
tidspunkter af året.

for særlige behandlinger kan medicinske evakueringer
til EU blive nødvendige.

SOS International har historisk ikke haft en ret stor
sagsvolumen i dette område, men det er en destination, der bliver mere og mere populær blandt nordiske
rejsende.

SOS International oplever, at der kan være udfordringer med lokale forsikringsagenter i området. Hospitalerne samarbejder tæt med lokale forsikringsagenter
og vil ikke altid acceptere internationale forsikringer
og betalingsgarantier fra SOS International og beder
de rejsende betale for behandlingen up front.

Hospitalsvæsnet i Dubai
Standarden på hospitalerne i Dubai og resten af de
Forende Arabiske Emirater er generelt set høj og tilsvarer den i andre internationale storbyer. Ved behov

Det er derfor i særdeleshed vigtigt, at den rejsende
altid kontakter SOS International, inden der søges
lægehjælp i Dubai, især når det drejer sig om ambulante behandlinger.
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Fordeling af sager i De Forenede
Arabiske Emirater

Fordeling af sager i Dubai 2017
12%
finske
sager

17%
norske
sager

32%
danske
sager

24%
Andre

39%
svenske
sager

76%
Dubai

I takt med at sagsvolumen stiger i dette område,
arbejder SOS International på at etablere et samarbejde med nationale forsikringsagenter for at sikre,
at en behandlingssituation og betalingen af denne
bliver så smidig som muligt for både den rejsende og
forsikringsselskaberne.

Det anbefales at følge lokale skikke og traditioner, så
man ikke påkalder sig uønsket opmærksomhed.
Terror
Selvom terrortruslen er lav er der som i de øvrige
Golfstater en generel trussel. Politi og andre sikkerhedsstyrker er meget opmærksomme på turisters
sikkerhed.

Sikkerhedssituationen i Dubai
Dubai anses for at være en af de mest sikre byer i
verden.
Selvom risikoen for at blive udsat for kriminalitet er
meget lav, er den dog stadig til stede. Dette typisk i
form af lommetyverier og meget sjældent i form af
røveri.

Nødnumre i Dubai
Alle services: 999

Følg de lokale skikke
Indbyggerne i Dubai er for størstedelens vedkommende muslimer.
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Udenfor Europa: New York

Over de senere år har nordiske rejsende valfartet til
USA – især med nye og billige flyruter tilgængelige.

ikke at blive prioriteret på en skadestue, og det er
således ofte hurtigere og nemmere at opsøge ’urgent
care-klinikkerne’.

Højsæsonen for rejser til New York strækker sig udover hele sommerhalvåret, da de lunere temperaturer
i både foråret og efteråret er tillokkende for nordiske
rejsende.
Hospitalsvæsnet i USA
Hospitalsstandarden i USA er høj. Der findes også
mange mindre såkaldte ’urgent care’ eller ’walk in-klinikker’, som den rejsende i tilfælde af mindre diagnoser bør konsultere fremfor at tage på en skadestue.
Turister eller nordiske rejsende vil jævnligt opleve

12 / 17

Undgå hotellæger i New York
Hotellæger er blevet meget almindelige i New York
og rejsende bliver ofte anbefalet at benytte disse af
hotelreceptionen. SOS International anbefaler, at
man undgår at bruge disse hotellæger, da de sjældent
accepterer betaling via et rejseforsikringsselskab,
men tvinger patienten til at underskrive en bindende
kontrakt og betale en alt for ofte høj pris for behandlingen med kreditkort.
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Fordeling af sager i USA 2017

Fordeling af sager i New York 2017

11%
finske
sager

26%
danske
sager

23%
norske
sager

40%
svenske
sager

Neden for ses et eksempel på to sager fra New York,
hvor den samme diagnose blev stillet af henholdsvis
en hotellæge og en ’urgent care’-klinik, der i øvrigt
lå i samme område lige i nærheden af hinanden, men
hvor prisen for behandlingen varierede med 3272 euro
svarende til næsten 25.000 danske kroner.
Læs mere: Hotellæge i USA kan koste mere
end hele ferien

9%
finske
sager

28%
danske
sager

22%
norske
sager

41%
svenske
sager

Sikkerhedssituationen i New York
Det generelle kriminalitetsniveau i New York er medium. Særligt områder hvor mange turister er samlet (fx
Times Square) er der mange lomme- og tasketyverier.
Turistområder, toge, visse banegårde og metrotog er
som i andre storbyer særligt udsat for tyverier. I New
York omfatter det blandt andet Pennsylvania Station
og visse områder i Bronx, Brooklyn og Queens.

Klik her

New York, USA — Hotel Doctor vs Urgent Care

City Medical of
Upper East Side

Doctors 24 (New York) — Hotel doctor

Doctors 24
Hotel doctor

Diagnosis

Back Pain

Number of visits

1

Price

€3440

City Medical of Upper East Side

€168

€3440
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Diagnosis

Back Pain

Number of visits

1

Price

€168

MARTS 2018

SIKKERHED PÅ STORBYREJSEN

Top 3 stater

Californien

New York

22%

13%

3

2

1

Risiko for gaderøverier
• Der rapporteres om en del gaderøverier,
hvor offeret bliver truet til at udlevere sine
værdigenstande.
• I tilfælde af røveri er det gode råd, at man ikke
forsøger at gøre modstand, men stille og roligt
giver gerningsmanden sine værdigenstande.
• Sørg for at have kopi af fx pas og kørekort, så du
hurtigt kan få lavet nye.
• Lav også en backup af indholdet på din mobiltelefon, så du har dine kontakter mv., hvis du skulle
miste telefonen.

Florida
26%

• Følg lokale myndigheders anvisninger.
• I tilfælde af terrorangreb, så brug den metode
der hedder ”run - hide - tell”: Løb hurtigt fra
stedet, hvis det kan ske nogenlunde sikkert. Hvis
ikke det er sikkert, så gem dig, sæt mobiltelefonen
på lydløs, lås døren, barrikader dig om muligt eller
brug massive genstande til at gemme dig bag.
Ring til politiet og fortæl, hvad der er sket.

Nødnumre i New York
Alle services 911

Terror
• Terrortruslen i USA er generelt set medium til
høj. I New York er truslen forhøjet, da byen af visse
grupperinger anses som et vartegn på de værdier
og det amerikanerne står for.
• Som set ved tidligere angreb både i USA og Europa
må det formodes, at terrorister ønsker at ramme
så mange mennesker (bløde mål) som muligt. Der
er også et ønske fra disse grupperinger om at
ramme vestlige vartegn såsom Times Square,
regeringsbygninger, militære installationer og
lignende.
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Læs mere: Sikkerhed og tryghed på din rejse i USA
Klik her
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Hotelsikkerhed

Sikkerhedsekspertens tips til tryg og
sikke hotelferie
• Tjek nødudgange, så du kan finde vej
– også i mørke og røg.
• Tjek brandslukningsudstyr og hvor
det er i forhold til dit værelse.
• Få et hotelværelse mellem 1. og 5.
etage. Her kan brandvæsenets stiger
nå op, og 1. sal er desuden tilpas højt
oppe til, at almindelige indbrudstyve
ikke lige hopper ind.
• Åbn ikke døren for uventede gæster
og brug de ekstra sikkerhedslåse.

Læs mere: Sikkerhedsekspertens
tips til tryg og sikker hotelferie
— det kan du selv gøre

Klik her
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Krisepsykologisk rådgivning

Med ni større terrorangreb i europæiske storbyer de
seneste 2,5 år er det naturligt at koble terrorbekymringer sammen med ferie.

ser blandt andet på, hvem den rejsende har omkring
sig, fx familie og venner, hvad katastrofens karakter er,
er den berørte i stand til at tage hjem osv.

Gennem de seneste år har SOS International assisteret mange rejsende, der enten har været ramt af terror
eller oplevet det tæt på. Og selvom terrorangrebene
typisk går efter de bløde mål, er der ikke grund til at
rejse mindre.

SOS International stiller med krisepsykologisk rådgivning ved fx terrorangreb enten over telefonen eller
ved at rejse ud og være til stede, hvor det er sket. Det
afhænger af situationen.
Ca. 120 danskere fik i 2016 og 2017 psykologisk krisehjælp i forbindelse med større terrorhændelser.

Når der opstår en hændelse, afgør vi altid, hvordan vi
hjælper bedst muligt ud fra den aktuelle situation. Vi

16 / 17

MARTS 2018

SIKKERHED PÅ STORBYREJSEN

”Vi er nødt til at indstille os på, at terror er en del af
den verden, vi lever i, og at den i princippet både kan
ramme hjemme og på rejsen. Men sandsynligheden for
at blive ramt af terror er stadig usandsynlig lille, så vi
må samtidig passe på ikke at lade os skræmme”
— Peter Ilsted Holm-Larsen,
sikkerhedschef i SOS International.

Alle reagerer på voldsomme oplevelser, men ikke altid
på samme måde. Voldsomme oplevelser vil typisk
vende op og ned på de vante reaktionsmåder og kan
medføre chok-, stress- og krisereaktioner. Man bliver
rystet i sin forståelse af sig selv og omverdenen. De
vante forestillinger og handlemåder slår ikke til, og
måske kender man dårligt sig selv i den situation.
Typiske krisereaktioner
• Ser eller hører billeder eller lyde gentagne
gange fra katastrofen.
• Oplever en uvirkelig følelse (som om at man
er en del af en dårlig film).
• Generel mistroisk til hele verden.
• Vrede.
• Ked af det.
• Voldsomme tanker.
• Følelsen af at være sårbar og anderledes.
end man var før katastrofen.
• Søvnproblemer.
• Koncentrationsproblemer.

Læs mere om
psykologisk førstehjælp her
Klik her

Læs mere om SOS Internationals
psykologiske rådgivning her
Klik her
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