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Sommerhøjsæsonen står for
døren, og SOS International er klar
Kalenderen siger lige straks juni, og det markerer startskuddet til SOS Internationals sommerhøjsæson på
rejseområdet.
På alarmcentralen for rejseassistance begynder forberedelserne til sommerhøjsæsonen allerede i løbet af vinteren. Her danner skadedata, fx sagstyper, land, nationalitet,
og erfaringer fra forrige sommerhøjsæson rammen for
justering og optimering af alarmcentralens arbejde.
Sommerens travleste dag var 18. juli
Samlet set har månederne juni, juli og august budt på
mere end 32.000 sager, hvor af størstedelen (46 %) faldt
i juli. Sommerens travleste dag var 18. juli, hvor der blev
registreret knap 2300 sager. Det er stadig Spanien, Tyrkiet
og Grækenland, der er topskadelande. De tre destinationer dækker samlet set over 46 % af de samlede antal
sager i sommermånederne på tværs af Norden.
Rekordhøj kundetilfredshed sidste sommer
Sommerhøjsæsonen 2017 var meget travl, men også
meget tilfredsstillende. Vi arbejder målrettet på løbende
at optimere og forbedre arbejdsgangene, og på alarmcentralen har oprettelsen af nationale kundeteams betydet,
at vores assistancekoordinatorer i endnu højere grad
er specialiseret i de enkelte selskabers produkter, og at
slutbrugerne ligeledes i langt højere grad er blevet mødt af
deres modersmål, når de har været i kontakt med alarmcentralen, hvilket har haft en positiv effekt.

Fordeling af sager i juni, juli og august 2017
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Fordelingen af nordiske og danske
sager i juni, juli og august 2017
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Nordiske rejsende
Disse initiativer afspejler sig positivt i kundetilfredsheden
fra sidste år, hvor vi opnåede et historisk højt resultat på
6,4 ud af 7 henover sommerhøjsæsonen. Vi kan derfor
med stor glæde konstatere, at det målrettede fokus har
haft en positiv effekt for vores kunder og slutbrugere.
Kriseberedskabet blev testet
Kriseberedskabet blev også testet i sommermånederne
2017 i forbindelse med jordskælvet i Tyrkiet og Grækenland i juli samt terrorangrebet i Barcelona i august.
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”De fleste af de rejsende, vi var i kontakt med, var
bekymrede og chokerede. De havde brug for hjælp til
at finde et nyt hotel, nogle har stået uden bagage, fordi
de har efterladt den, da de flygtede fra stedet. Men vi
talte også med rejsende, der var tæt på situationen og
som derfor havde brug for krisehjælp eller ønskede at
komme hjem, så det hjalp vi også med.”
Karin Tranberg, direktør for
Medical Division i SOS International.

SOS International modtog mange opkald fra rejsende, der
søgte hjælp efter terrorangrebet. Henvendelserne drejede sig både om evakuering, krisehjælp samt problemer af
mere praktisk karakter.
Vi fik bekræftet, at kriseberedskabet fungerer til fulde, og
vi fik hjulpet de rejsende, der stod i en skræmmende og
frustrerende situation. En ekstraordinær indsats på

Læs mere om psykologisk førstehjælp her

Klik her

dagene for begivenhederne gjorde, at det ikke belastede
den øvrige drift, og at alle fik den hjælp, de havde behov for.
Med flere større terrorangreb i europæiske storbyer de seneste par år er det naturligt at koble terrorbekymringer sammen med ferie. Det sker også hos børnene, som kan tvivle
på, om forældrene kan passe på dem i et fremmed land.

Læs vores chefpsykologs gode råd til rejser
med børn, der bekymrer sig om terror her.

Klik her
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Spanien, Grækenland og Tyrkiet
forbliver de største skadelande
Det er fortsat Spanien, Grækenland og Tyrkiet, der tiltrækker de nordiske turister i sommermånederne. Samlet
set udgør disse tre destinationer 46% af det samlede
antal sager i juni, juli og august 2017. Spanien udgør 23%,

Grækenland 13% og Tyrkiet 10%. Vi har samlet en række
nyttig information og gode råd om de tre topskadelande
nedenfor.

Danske rejsendes topskadelande sommer 2017
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Fokus: Spanien

Spanien har gennem flere år været et af SOS Internationals største skadelande, og vi forventer mange sager fra
nordiske rejsende i Spanien igen i år. Sammenligner vi juni,
juli og august 2017 med de samme måneder året før steg
antallet af sager fra Spanien med 11%. Fra 2015 til 2017
ser vi en stigning på næsten 30%.

Omfattende netværk af leverandører
Som et af højvolumenlandene har SOS International stor
fokus på Spanien og optimerer løbende netværk og forhandler priser med klinikker og hospitaler med henblik på
at sænke omkostningerne for vores kunder og for at sikre
den bedste kvalitet i behandlingen for de rejsende.
SOS Internationals netværk dækker hele landet inklusiv
øerne. Netværket er især koncentreret omkring de populære turistområder, men i takt med at rejsende i stigende
grad udforsker nye områder, udvider vi løbende vores
netværk.
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SOS Internationals netværksafdeling har et tæt samarbejde med både læger og assistancekoordinatorer på alarmcentralen, der løbende giver feedback på leverandørerne,
såfremt der foregår overbehandling, fejlbehandling eller
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lignende, men i høj grad også positiv feedback. Det tætte
samarbejde betyder, at netværksafdelingen hele tiden kan
sikre kvalitetsniveauet hos vores leverandører.

Nye regler vedr. det blå EU-sygesikringskort
på de Kanariske øer
Højesteret i Spanien har godkendt, at offentlige
hospitaler (som udgangspunkt på de Kanariske
øer – det er endnu uvist om det gælder for hele
landet) kan forlange betalingsgaranti for behandling, såfremt en patient overflyttes fra et privat
hospital til et offentligt hospital. Det vil sige, at
hvis en patient først er kommet ind på et privat
hospital, men overflyttes til et offentligt hospital,
hvis det private hospital for eksempel ikke kan
behandle diagnosen, så vil behandlingen på det
offentlige hospital ikke være omfattet af den
Europæiske Sygesikring (EHIC).

Særligt om 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.
Man skal dog være klar over, at man ikke kan forvente en
standard på skandinavisk niveau udenfor de største byer
og turistområderne.
Sikkerhedssituationen i Spanien
Spanien anses for at være en lavrisiko-destination, men
som i de fleste europæiske lande er der en generel risiko
for terror.

Se flere sikkerhedsråd til Spanien her:

Klik her

Dette kan få betydning for vores kunder, idet de vil begynde at se regninger på noget, som tidligere har været
omfattet af EHIC. SOS Internationals netværksafdeling og
juridiske afdeling er sammen med vores lokale servicekontor i Spanien på nuværende tidspunkt i gang med at afdække omfanget af reglen, og hvilken indflydelse den vil få.
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Fokus: Grækenland

Grækenland er en populær sommerferiedestination
for nordiske rejsende og er det næststørste skadeland i
Europa hos SOS International med mere end 4000 sager i
juni, juli og august 2017, hvilket svarer til niveauet fra året
før. SOS International forventer, at sagsniveauet vi være
det samme i år.
Eksklusivkontor på Kreta
Som højvolumenland har SOS international et eksklusivkontor på Kreta. På kontoret er der blandt andet tilknyttet
en græsk/dansktalende læge til at lave lokal cost control,
og kontoret er både operationelt fungerende og i tæt
dialog med alarmcentralen og de lokale hospitaler og
klinikker.
Det eksklusive kontor er med til at sikre gode aftaler
lokalt, og det er en solid partner, SOS International har
benyttet i mange år.

Særligt om hospitalsvæsnet i Grækenland
Der kan være forskel i standarden på hospitaler på fastlandet og de græske øer, hvor sprogkundskaber, udvalget
af klinikker og hospitaler og dermed den medicinske
faglighed kan variere på øerne. Når det er nødvendigt,
evakuerer SOS International kritiske patienter til fastlandet, primært Athen, for at opnå den bedst mulige kvalitet
i behandlingen.
Sikkerhedssituationen i Grækenland
Grækenland er anset for at være en mellemrisiko-destination, og som i de fleste europæiske lande, er der en
generel risiko for terror.

Se flere sikkerhedsråd til Grækenland her:

Klik her

Under jordskælvet i juli måned sidste år, havde vores lokale
partner en afgørende rolle i hele den praktiske håndtering
på stedet, hvilket gjorde en stor forskel for de rejsende,
der var involveret i hændelsen.
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Fokus: Tyrkiet

SOS International har oplevet et fald i antallet af sager
fra Tyrkiet de seneste par år på trods af det stadig er et
topskadeland for nordiske rejsende. Fra 2016 til 2017
oplevede vi et fald i antallet af sager på 36%, og fra 2015 til
2017 var det på hele 51%.

Udvikling i antal sager
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Fra 2016 til 2017 overhalede Grækenland Tyrkiet i antallet
af anmeldte sager. Vi forventer dog, at de i år vil bytte
plads, og Tyrkiet derved bliver mere populært end Grækenland. 2017 var historisk lav, men der har været mere
stabilitet i landet det seneste års tid, og derfor forventer
vi, at efterspørgslen på rejser til Tyrkiet vil stige lidt igen
og dermed også vores sagsantal.
Udvidet samarbejde med lokal partner
SOS International udvider samarbejdet med vores lokale
samarbejdspartner i Tyrkiet, hvilket betyder, at den lokale
partner vil være mere involveret i sagsbehandlingen på
stedet, hvilket skal bidrage til at holde omkostningerne nede. Det lokale kendskab er meget værdifuldt i de
situationer, blandt andet fordi de har godt kendskab til den
lokale behandlingskultur og dermed hurtigt kan identi-
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ficere for eksempel overbehandling. Den øgede brug af
lokal partner gør, at vi kan justere undervejs i en sag og
ikke først får den i hænderne i den efterfølgende cost
control-situation.
SOS International arbejder på at udsende medarbejdere til
Tyrkiet i sommerhøjsæsonen for at have interne kræfter
til stede lokalt. Formålet er, at medarbejderne skal fungere
om et værdiskabende bindeled mellem den lokale partner
og assistancekoordinatorerne på alarmcentralen. Derudover betyder det, at nogle sager kan færdigbehandles
lokalt, da vi har skandinaviske medarbejdere tilstede.
Kontakt altid SOS International først
Det vigtigste er altid at kontakte SOS Internationals
alarmcentral først, da de rejsende derved er sikre på at
blive henvist til det rigtige sted.
Vi vil anbefale, at rejsende i Tyrkiet søger hen mod lægeklinikkerne, hvis de har brug for lægehjælp i stedet for at
tage direkte på hospitalet. Hospitalerne vil typisk indlægge hyppigere, også selvom der måske ikke er medicinsk
indikation herfor. Desuden anbefaler vi, at man så vidt
muligt undgår at benytte de læger, der er tilknyttet det
enkelte hotel, da der kan være henvisningsrabatter i spil
for turoperatørerne.

SOS International har generelt et rigtig godt og vigtigt
samarbejde med turoperatørerne, og medarbejdere fra
SOS Internationals alarmcentral deltager løbende i undervisning af rejselederne, som er en vigtig partner i sagsbehandlingen, så de ved, hvordan de skal vejlede de rejsende,
hvis de får brug for medicinsk hjælp.
Særligt om hospitalsvæsnet i Tyrkiet
Standarden i det tyrkiske sundhedsvæsen er på et acceptabelt niveau de fleste steder, og i større byer på et højt niveau. Man skal dog være klar over, at man ikke kan forvente en standard på skandinavisk niveau udenfor de største
byer. Der kan opstå sproglige udfordringer, lige som på
mange andre udenlandske destinationer, men i Tyrkiet
er manglende engelskkundskaber mest udbredt blandt
plejepersonalet på hospitalerne, hvorimod engelskniveaet
på langt de fleste outpatient-klinikker er rigtig fint.
Sikkerhedssituationen i Tyrkiet
Der er forhøjet risiko for terror i Tyrkiet, og rejsende bør
være påpasselige og følge de opsatte vejledninger fra de
lokale myndigheder og Udenrigsministerium.

Se flere sikkerhedsråd til Tyrkiet her:
Klik her
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Fordeling af sager
Fordeling af mænd/kvinder (danske og nordiske rejsende)
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Gode råd til sygdomme på ferierejsen
Om sommeren omhandler størstedelen af sagerne hos
SOS International infektioner, herunder turistmave, bronkitis, lungebetændelse og urinvejsinfektioner.

Øvrige gode råd:

Men der er flere ting, de rejsende selv kan være opmærksomme på for at undgå at blive ramt af sygdom på ferien.
Herunder finder du en række gode råd fra én af SOS
Internationals læger.

•

Sådan undgår du ”turist-mave”:
”Turistmave” skyldes bakterier i maden og i vandet eller
bakterier, man får i munden fra sine egne urene hænder.
•

•

•

God håndhygiejne: Sørg for at vaske dine hænder
ofte og grundigt og benyt også håndsprit for at
sikre dig, at dine hænder er helt rene og vær især
opmærksom på dette ved måltider.
Vær opmærksom på, hvad du spiser. Maden skal
helst være stegt eller kogt, da risikoen for at der
opstår en infektion efterfølgende mindskes.
Drik ikke vand fra vandhanen, heller ikke ved
tandbørstning.

Badeferie: Gode råd ved pool og havbad
Det kan skabe gener i ørerne, hvis man er meget i vandet,
især for børn, der får vand i øregangene.
•
•

•

•

Sørg for at vedligeholde din væskebalance:
Drik masser af vand.
Husk håndsprit til flyveturen: Luftvejsinfektioner
pådrages ofte i flyet, hvor man rører ved mange ting,
herunder bagage, flipbord osv.
Orienter dig: Orienter dig grundigt, når du kommer
frem til din destination. Mange skader sker de første
par dage, fordi man ikke kender trapper, indretning
på hotelværelset osv. hvorfor man ofte kan snuble,
støde ind i ting, falde eller lignende.

Læs også vores SOS Insights om
Sikkerhed på storbyrejsen

Klik her

Læs også sikkerhedsekspertens tips til
en tryg og sikker hotelferie

Klik her

Sørg for at tørre ørerne godt med et håndklæde
efter badning.
Husk at holde badepauser, så ørerne kan få en
pause fra vandet.

Solskoldning:
Solen er ofte kraftigere, når man rejser syd på og man
opholder sig desuden udenfor i længere tid, så det er vigtigt at være opmærksom på solbeskyttelse for at undgå
solskoldning.
•
•
•

Benyt en passende solfaktor hele dagen
Sørg for at opholde dig i skyggen mellem kl. 12-15.
Spædbørn skal helst helt undgå at opholde sig i
direkte sollys, da de ikke selv kan skifte position
eller plads.
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