
www.sos.eu

SOS Insights 
Sommaren 2018



SOS INSIGHTS / SOMMAREN 2018

MA J 2018

2 / 13

Gå till Gå till

Gå till

Gå till

Gå till

I N N E H Å L L

Sommarhögsäsongen 
står för dörren och SOS 

International är redo

Fokus: 
Spanien

Fokus: 
Grekland

Fokus: 
Turkiet

Flest skador inträffar 
i Spanien, Grekland 

och Turkiet

Sjukdom under 
semesterresan

Gå till

Gå till

Fördelning av saker



SOS INSIGHTS / SOMMAREN 2018

MA J 2018

3 / 13

I kalendern kan man snart läsa ”juni”, vilket markerar 

startskottet för SOS Internationals sommarhögsäsong på 

området för resor.

På larmcentralen för reseassistans, påbörjades förbere-

delserna inför sommarhögsäsongen redan i vintras. Här 

är uppgifter, som t.ex. ärendetyper, land, nationalitet och 

erfarenheter från förra sommarhögsäsongen en grund för 

justering och optimering av larmcentralens arbete. 

 

Sommarens mest intensiva dag var 18 juli

Ur ett samlat perspektiv, har månaderna juni, juli och 

augusti resulterat i fler än 32 000 ärenden, varav majorite-

ten (46 %) uppstod i juli. Sommarens mest intensiva dag 

var 18 juli, då det registrerades nästan 2 300 ärenden. Och 

det är fortfarande i länderna Spanien, Turkiet och Grekland 

som det rapporteras flest skador. De tre destinationerna 

täcker totalt sett mer än 46 % av det totala antalet ären-

den under sommarmånaderna för hela Norden. 

Rekordhög kundnöjdhet förra sommaren

Sommarhögsäsongen 2017 var mycket intensiv, men 

också väldigt tillfredsställande. Vi arbetar målinriktat och 

löpande med att optimera och förbättra arbetsrutinerna. På 

larmcentralen har en implementering av nationella kundar-

betslag betytt att våra assistanssamordnare i ännu större 

utsträckning är specialiserade på de enskilda företagens 

produkter och att slutanvändare i mycket högre omfattning 

har mötts av sitt eget modersmål när de har kommit i kon-

takt med larmcentralen, vilket har haft en positiv effekt.

Dessa initiativ har avspeglat sig positivt i förra årets 

kundnöjdhetsmätning, där vi uppnådde ett rekordhögt 

resultat på 6,4 av 7 under sommarhögsäsongen, så vi kan 

konstatera att ett målinriktat fokus har haft en positiv 

effekt för våra kunder och slutanvändare. Det skänker oss 

stor glädje.

Krisberedskapen blev satt på prov

Krisberedskapen blev också satt på prov under sommar-

månaderna 2017 i samband med jordskalvet i Turkiet och 

Grekland i juli, samt terrorangreppet i Barcelona i augusti. 
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SOS International tog emot många samtal från resande, 

som sökte hjälp efter terrorangreppet. Samtalen kretsade 

kring både evakuering och krishjälp men också problem av 

mer praktisk karaktär. 

Vi fick bekräftat att krisberedskapen fungerar till fullo och vi 

kunde hjälpa de resande som befann sig i en skrämmande 

och frustrerande situation. En extraordinär insats under 

dagarna för händelserna gjorde att vi inte belastade den 

övriga verksamheten och att alla fick den hjälp de var i 

behov av. 

Med allt fler större terrorangrepp i europeiska storstäder 

de senaste åren är det bara naturligt att associera seme-

ster med oro för terror. Även barn kan ha sådana tankar då 

de tvivlar på om föräldrarna kan skydda dem i ett främman-

de land.

Läs mer om psykisk första hjälpen här:

Läs vår psykologs goda råd inför resor med barn 

som bekymrar sig för terror – här:

”De flesta av de resande som vi har varit i kontakt 
med var både bekymrade och chockade. De 

behövde hjälp med att hitta ett nytt hotell och 
några saknade sitt bagage då de lämnat det bakom 
sig när de flydde från platsen. Men vi talade också 
med resande som befann sig nära händelsen och 

som därför var i behov av krishjälp eller ville få 
komma hem, så det hjälpte vi också till med.” 

Karin Tranberg,  

EVP för SOS Internationals Medical Division.

Klicka här

Klicka här

https://www.sos.eu/media/2306/sos_psykologiskforstehjalp_a4_se_final.pdf
https://www.sos.eu/se/nyheter/2017/goda-raad-till-dig-som-reser-med-barn-om-oron-foer-terrordaad/
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Det är fortfarande Spanien, Grekland och Turkiet som 

lockar flest nordiska turister under sommarmånaderna. 

Tillsammans utgör dessa tre destinationer 46 % av det 

totala antalet ärenden under juni, juli och augusti 2017. 

Spanien utgör 23 %, Grekland 13 % och Turkiet 10 %. Vi 

har samlat en uppsättning nyttig information och goda råd 

om de tre toppskadeländerna nedan.
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Spanien har under flera år varit ett av SOS Internationals 

största skadeländer och vi förväntar oss många ärenden 

från nordiska resenärer i Spanien i år. När vi sammanställer 

juni, juli och augusti 2017 med samma månader för 2016 

ser vi att antalet ärenden från Spanien har ökat med 11 %. 

Från 2015 till 2017 ser vi en ökning på nästan 30 %. 

Omfattande nätverk av leverantörer

Då landet är ett av högvolymländerna, har SOS Internati-

onal stort fokus på just Spanien och vi optimerar löpande 

våra nätverk och förhandlar om priser med kliniker och 

sjukhus med syftet att sänka kostnaderna för våra kunder 

och garantera den bästa kvaliteten för behandling som 

ges till resande.

SOS Internationals nätverk täcker hela landet, inklusive 

dess öar. Närverket är särskilt koncentrerat kring de täta-

ste turistområdena, men vi breddar löpande våra nätverk 

i takt med att resande i allt större utsträckning utforskar 

nya områden.

SOS Internationals nätverksavdelning har ett nära sam-

arbete med både läkare och assistanssamordnare på 

larmcentralen som löpande ger återkoppling på leve-

rantörerna. Det kan handla om att det föregår överbe-
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Se fler säkerhetsråd för din vistelse i Spanien här: 

Klicka här

handling, felbehandling eller liknande, men ofta rör det sig 

om positiv återkoppling. Det nära samarbetet innebär att 

nätverksavdelningen hela tiden kan säkerställa kvalitets-

nivån hos våra leverantörer.

Nya regler för det blå EU-sjukförsäkringskortet 

på Kanarieöarna

Högsta domstolen i Spanien har godkänt, att 

offentliga sjukhus (som utgångspunkt på Kana-

rieöarna – det är ännu oklart om detta gäller för 

hela landet) kan kräva en betalningsgaranti för 

behandling om en patient förflyttas från ett privat 

sjukhus till ett offentligt sjukhus. Det vill säga, att 

om en patient först kommer in på ett privat sjuk-

hus och sedan förflyttas till ett offentligt sjukhus 

(exempelvis när ett privat sjukhus inte kan be-

handla en viss diagnos), så omfattas behandlingen 

på det offentliga sjukhuset inte av den europeiska 

sjukförsäkringen (EHIC).

Detta kan ha betydelse för våra kunder eftersom de kan 

börja se räkningar för sådant som tidigare har omfat-

tats av EHIC. SOS Internationals nätverksavdelning och 

juridiska avdelning arbetar i ett samarbete med vårt lokala 

servicekontor i Spanien just nu, med att kartlägga omfatt-

ningen av lagen och vilken betydelse den kommer att ha.

Särskilt om sjukhusväsendet i Spanien

I de större spanska städerna är sjukhusstandarden på 

offentliga och privata sjukhus hög och de stora sjukhu-

skedjorna är ofta strategiskt placerade i turistområden. 

Man ska dock ha i åtanke att man inte kan förvänta sig en 

skandinavisk standard utanför de största städerna och 

turistområdena.

Säkerhetssituationen i Spanien

Spanien anses vara en lågrisk-destination, men som i de 

flesta europeiska länder råder det en allmän risk för terror.

https://www.sos.eu/se/nyheter/2017/hur-du-kaenner-dig-trygg-och-saeker-naer-du-reser-i-spanien/


SOS INSIGHTS / SOMMAREN 2018

MA J 2018

8 / 13

Grekland är en populär sommarlovsdestination för nordi-

ska resande och landet är det näst största skadelandet i 

Europa hos SOS International, med fler än 4 000 ärenden 

under juni, juli och augusti 2017, vilket motsvarar nivån för 

året innan. SOS International förväntar sig att mängden 

ärenden blir densamma i år.

Särskilt kontor på Kreta

Då Kreta tillhör ett högvolymland har SOS International 

ett särskilt kontor på Kreta. På kontoret finns det bl.a. en 

grekisk/dansktalande läkare som utför lokal ”cost control”. 

Kontoret är operationellt fungerande och i nära dialog 

med larmcentralen och lokala sjukhus och kliniker. 

Det särskilda kontoret bidrar till att säkerställa bra lokala 

avtal och det är en solid partner som SOS International 

har använt sig av i många år. 

Under jordskalvet i juli månad förra året hade vår lokala 

partner en avgörande roll i hela den praktiska hanteringen 

på plats, vilket gjorde en stor skillnad för de resande som 

var involverade i händelsen. 

Särskilt om sjukhusväsendet i Grekland 

Det kan vara skillnad i sjukhusstandarden för sjukhus på 

fastlandet och de grekiska öarna, där språkkunskaper, 

utbudet av kliniker och sjukhus och därav den medicinska 

kunskapen kan variera. När det är nödvändigt evakuerar 

SOS International patienter i kritiskt tillstånd till fastlan-

det, primärt Aten för att uppnå bästa möjliga kvalitet i 

behandlingen.

Säkerhetssituationen i Grekland

Grekland anses vara en mellanrisk-destination, men som 

i de flesta europeiska länder råder det en allmän risk för 

terror. 

Fokus: Grekland

Se fler säkerhetsråd för din vistelse i Grekland här: 

Klicka här

https://www.sos.eu/se/nyheter/2017/hur-du-kaennar-dig-trygg-og-saeker-naer-du-reser-till-grekland/
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SOS International har upplevt en minskning av antalet 

ärenden från Turkiet de senaste åren, men trots det så är 

Turkiet fortfarande ett toppskadeland för nordiska resan-

de. Från 2016 till 2017 upplevde vi en minskning i antalet 

ärenden med 36 %, och från 2015 till 2017 var minskning-

en på hela 51 %.  

Från 2016 till 2017 gick Grekland om Turkiet i antalet 

anmälda ärenden. Vi förväntar oss dock att de byter plats 

i år igen då Turkiet blir mer populärt än Grekland. 2017 var 

mängden ärenden rekordlåg, men det har blivit mer stabi-

litet i landet under det senaste året och därför förväntar vi 

oss att efterfrågan på resor till Turkiet kommer att öka lite 

igen, vilket då också gäller vårt antal ärenden.

Utökat samarbete med lokal partner

SOS International utökar samarbetet med vår lokala 

samarbetspartner i Turkiet, vilket innebär att den lokala 

partnern kommer att vara mer involverad i ärendebe-

handlingen på plats. Det ska bidra till att hålla kostnaderna 

nere. De lokala kunskaperna är mycket värdefulla, bland 

annat eftersom de har god kännedom om den lokala 

behandlingskulturen och därmed snabbt kan identifiera 

t.ex. överbehandling. Den ökade användningen av en lokal 

Fokus: Turkiet
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Se fler säkerhetsråd för din vistelse i Turkiet här: 

Klicka här

partner gör att vi kan göra justeringar medan ett ärende 

fortfarande pågår och inte får ärendet i händerna först 

under en efterföljande ”cost control”. 

SOS International arbetar på att skicka ut medarbetare 

till Turkiet under sommarhögsäsongen för att ha intern 

arbetskraft lokalt på plats. Syftet är att medarbetarna 

ska fungera som en värdeskapande länk mellan den lokala 

partnern och assistanssamordnarna på larmcentralen. 

Det innebär också att vissa ärenden kan färdigbehandlas 

lokalt då vi har skandinaviska medarbetare på plats. 

Kontakta alltid SOS International först

Det är viktigt att alltid kontakta SOS Internationals larm-

central först så man som resande kan vara säker på att bli 

hänvisad till rätt ställe.

Vi rekommenderar att resande i Turkiet söker hjälp på lä-

karkliniker om de är i behov av läkarvård istället för att åka 

direkt till ett sjukhus. Sjukhusen lägger ofta in patienter, 

även om det inte finns en medicinsk orsak till det. Dessut-

om rekommenderar vi att man i så stor utsträckning som 

möjligt undviker att använda sig av läkare som arbetar åt 

enskilda hotell. Du kan istället dra fördel av att researrang-

örerna ofta kan nyttja särskilda hänvisningsrabatter. 

SOS International har överlag ett riktigt bra och viktigt 

samarbete med researrangörer. Och medarbetare från 

SOS Internationals larmcentral deltar löpande i undervis-

ning av reseledare, som är viktiga partners under ärende-

behandlingar så att de vet hur de ska hänvisa resande som 

står i behov av medicinsk hjälp.

Särskilt om sjukhusväsendet i Turkiet 

Standarden för det turkiska sjukhusväsendet är accep-

tabel i de flesta städer och hög i större städer. Man ska 

dock ha i åtanke att man inte kan förvänta sig en skan-

dinavisk standard utanför de största städerna. Det kan 

också uppstå språkliga utmaningar, precis som på många 

andra utländska destinationer. Men i Turkiet är bristande 

kunskaper i engelska mest vanligt bland vårdpersonal på 

sjukhus, medan kunskaperna i engelska på de flesta ”out-

patient-kliniker” är riktigt bra.

Säkerhetssituationen i Turkiet

Det råder en ökad risk för terror i Turkiet och resande bör 

vara vaksamma och följa gällande rekommendationer från 

de lokala myndigheterna och Utrikesdepartementet. 

https://www.sos.eu/se/nyheter/2017/hur-du-kaenner-dig-trygg-och-saeker-i-turkiet/
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Fördelning av män / kvinnor (svenska och nordiska resenärer)
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Under sommaren handlar de flesta av ärendena hos SOS 

International om infektioner; turistmage, bronkit, lungin-

flammation och urinvägsinfektioner. 

Men det finns flera saker som resande själva kan vara upp-

märksamma på för att undvika att drabbas av sjukdomar 

på semestern. Nedan hittar du flera goda råd från en av 

SOS Internationals läkare.

Så undviker du ”turistmage”:

”Turistmage” orsakas av bakterier i mat och vatten, eller 

ahänder.  

• God handhygien: Se till att tvätta dina händer ofta 

och noggrant och använd handsprit för att veta 

säkert att dina händer är helt rena och var särskilt 

uppmärksam på detta under måltider.

• Var uppmärksam på vad du äter. Maten ska helst 

vara stekt eller kokt, då risken för att det uppstår en 

påföljande infektion reduceras. 

• Drick inte kranvatten, inte heller vid tandborstning.

Badsemester: Goda råd vid bad i pool eller hav

Det kan uppstå obehag i öronen om man är mycket i 

vattnet, detta gäller särskilt för barn som får vatten i 

örongångarna. 

• Se till att torka öronen noga med en handduk 

efter bad.

• Kom ihåg att ta badpauser så att öronen kan 

få vila från vattnet.

Solbränna:

Solen är ofta starkare när man reser söderut och man be-

finner sig oftast utomhus under långa perioder. Därför är 

det viktigt att vara uppmärksam på att använda solskydd 

för att undvika solbränna. 

• Använd en lämplig solskyddsfaktor hela dagen.

• Försök att vara i skuggan mellan kl. 12:00–15:00.

• Spädbarn ska helst aldrig befinna sig i direkt solljus 

då de inte själva kan byta position eller plats.

Övriga goda råd:

• Var noga med att behålla din vätskebalans: Drick 

massor av vatten.

• Kom ihåg handsprit till flygresan: Man ådrar sig ofta 

luftvägsinfektioner under flygresan då man rör vid 

många saker, så som bl.a. bagage och vikbara bord. 

• Orientera dig: Orientera dig ordentligt när du når din 

destination. Många skador uppstår de första dagarna 

för att man inte känner till t.ex. trappor och inredning 

på hotellet, vilket kan resultera i att man snubblar, 

stöter in i saker, ramlar eller liknande.

Sjukdom under semesterresan

Läs också vår SOS Insights om 

säkerhet på storstadsresan

Läs också säkerhetsexpertens tips 

för en trygg och säker hotellsemester

Klicka här

Klicka här

https://www.sos.eu/se/nyheter/2018/sos-insights-saekerhet-paa-storstadsresan/
https://www.sos.eu/se/nyheter/2018/saekerhetsexpertens-tips-foer-en-trygg-och-saeker-hotellsemester-detta-kan-du-goera-sjaelv/
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