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Thailand er en populær rejsedestination for nordiske rej-

sende og hvert år rejser rigtig mange skandinavere til Thai-

land, når det begynder at blive koldt i de nordiske lande.  

Dette afspejler sig også i SOS Internationals skadestati-

stikker, hvor Thailand er SOS Internationals andetstørste 

skadeland målt på antallet af sager og tredjestørste 

skadeland målt på behandlingsomkostninger.

Vi har samlet en række data for Thailand, både for hele 

året og for vinterhøjsæsonen (december-marts), og giver 

et indblik i, hvilke forberedelser SOS International har 

gjort sig forud for den kommende højsæson, herunder 

et helt nyt leverandørsamarbejde i Thailand. 

Derudover er der gode råd til at forebygge sygdomme, der 

typisk opstår i Thailand, herunder myggebårne sygdomme 

og turistmave. Vær opmærksom på at tallene udelukkende 

er baseret på SOS Internationals kundeportefølje og der-

med ikke repræsenterer nordiske rejsende totalt set.

Vinterhøjsæsonen for rejser  
til Thailand står for døren

Topskadelande (målt på antal sager) 2017
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2018 er nyt rekordår for Thailand

I 2017 modtog alarmcentralen i København mere end 

10.000 sager fra Thailand, hvilket er på samme niveau som 

året før.

2018 tegner dog til at blive nyt rekordår for Thailand. I 

januar, februar og marts 2018, der er højsæson for Thai-

land-sager, er der registreret mere end 15% flere sager 

end samme periode i 2017. 

Det samme billede viser sig, hvis vi kigger samlet på året. 

Frem til oktober måned i år er der registreret næsten 14% 

flere sager fra Thailand sammenlignet med den samme 

periode i 2017.

Højsæsonen for rejseassistance i Thailand løber fra 

december til marts og disse fire måneder udgør samlet 

set knap 70 % af det totale antal Thailand-sager fordelt på 

hele året. 

Den travleste måned er januar, hvor der de sidste to år 

er registreret knap 2500 sager om måneden fra Thailand 

alene (januar 2017 og januar 2018).
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Fordeling af sager i Thailand på nationalitet

Fordeling af sager i Thailand på køn  2018 

Tallet for 2017 dækker det 
fulde år,  hvor 2018 dækker 
januar-oktober 2018.

Tallet dækker januar – oktober 2018.

Nordiske sager
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I august 2018 indledte SOS International et samarbejde 

med en ny partner i Thailand efter en omfattende udbuds-

runde.

Siden sommeren 2017 har SOS Internationals internatio-

nale netværksafdeling foretaget et omfattende analyse-

arbejde for at afdække, hvilken partner der fremtidigt vil 

kunne håndtere SOS Internationals volumen med fokus 

på kvalitet, netværk, operationelt setup og pris. Det har 

været afgørende for SOS International at vurdere leve-

randørerne grundigt ud fra alle fire parametre for at sikre 

de mest optimale løsninger for kunder og slutbrugere.

Det nye samarbejde er indgået med April Assistance, som 

SOS International også har et strategisk samarbejde med 

i Kina, og der blev arbejdet på højtryk hele sommeren for 

at få alle elementer på plads, inden aftalens ikrafttræden 

1. august. Alarmcentralen og netværksafdelingen har i 

fællesskab i løbet af efteråret indsamlet en række erfarin-

ger forud for Thailand højsæsonen, så timingen for dette 

skift har været optimal.

Bedre slutbrugeroplevelser

Den nye aftale vil give mange fordele for både SOS Inter-

nationals kunder og slutbrugere, fordi den lokale partner 

fremadrettet vil være mere involveret i de igangværende 

sager, da de har et 24/7 setup samt læger og sygeplejer-

sker ansat, hvilket betyder, at de kan følge sagerne tæt. 

I højsæsonen vil der desuden blive udsendt assistance-

koordinatorer fra alarmcentralen til Thailand for at under-

støtte det lokale setup og den øgede volumen i perioden. 

Ved at have SOS Internationals egne assistancekoordina-

torer tilstede lokalt, er der mulighed for at være et skridt 

foran i de mere akutte og tunge sager. 

Ny partner i Thailand
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At dæmme op for overbehandling

SOS International iværksatte tilbage i 2016 et pilotprojekt 

på alarmcentralen vedrørende overbehandling i Thailand. 

Gennem et tæt samarbejde mellem netværksafdelingen 

og et de dikeret team på alarmcentralen blev sager fra 

Thailand fulgt tættere med det formål at reducere antallet 

af overbe handlingssager. 

Pilotprojektet, der tog udgangspunkt i tre strategisk 

vigtige hospitaler i Pattaya, Hua Hin og Phuket, som SOS 

International var bekendt med havde tendens til overbe-

handling, viste rigtig gode resultater, og de gode erfa-

ringer blev bredt ud til alle teams på alarmcentralen den 

efterfølgende sæson.

De gode erfaringer fra projektet er nu overgivet til vo-

res nye lokale partner i Thailand, der vil varetage denne 

opgave i samarbejde med alarmcentralen i København for 

fortsat at have fokus på at reducere overbehandling til 

fordel for patienterne og forsikringsselskaberne. 

Tidligere involvering

Fordelen ved at placere denne opgave hos vores partner 

er, at de har en rigtig god føling med og kendskab til de 

lokale hospitaler og klinikker, der gør, at de kan fange en 

eventuel overbehandling langt tidligere. 

Dét sammenholdt med at den lokale partners læger og 

sygeplejersker er involveret i sagsbehandlingen betyder, 

at de har mulighed for i langt højere grad at styre omkost-

ninger i den enkelte sag. 

Det er meget svært at opnå reduktion i en faktura, der 

allerede er udskrevet, og den tidlige involvering gør, at vi i 

langt højere grad kan styre omkostningsniveauet. 
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Kontakt altid SOS International

Dette understreger endnu engang vigtigheden af, at de 

rejsende kontakter SOS Internationals alarmcentral så 

hurtigt som muligt. 

På den måde kan vi sikre, at de for det første kommer 

det rette sted hen og får den rette behandling, men også 

at vores læger og sygeplejersker bliver koblet på sagen 

med det samme, så de kan følge både den medicinske og 

økonomiske udvikling i sagen til fordel for både patienten 

og forsikringsselskaberne.

Hvornår er der tale om overbehandling?

SOS International oplever, at der generelt foretages for 

mange unødvendige undersøgelser, og at der i 10-15% 

af behandlingerne er tale overbehandling i betydelig grad, 

og i yderligere 25-30% er tale om overbehandling 

i mindre grad.

For mange undersøgelser kan være overflødige scannin-

ger, blodprøver, og røntgenundersøgelser, og overbe-

handling kan være unødvendige antibiotikakure med ofte 

unødvendigt stærke antibiotika.

Eksempler på overbehandlingssager i Thailand

Patienten indlægges med et 
brud på underarmen, som skal 
opereres. Patienten har forhøjet 
blodtryk gennem mange år 
og får fast medicin for det. 
Bruddet opereres. Blodtrykket 
er normalt, men alligevel tilses 
patienten af en speciallæge i 
hjertesygdomme, der ændrer 
blodtryksmedicinen. 

Behandlende læge skal natur-
ligvis kun behandle det akutte 
problem (bruddet) og ikke gå ind 
i behandling af kroniske, velbe-
handlede tilstande.

To unødvendige tilsyn og et op-

følgningstilsyn blev ikke betalt.

Behandlingen ordineret af den 
behandlende læge ville koste  
omkring 9000 DKK. 
 
SOS Internationals læge ændrer  
dette til almindelig tabletbe-
handling, hvilket koster 800 DKK 
inklusive et lægebesøg.

Ca. 19 % af regningsbeløbet  

blev anbefalet fraregnet af 

SOS International.

Patienten har en almindelig urin-
vejsinfektion. Den behandlende 
læge i Thailand sætter patienten  
i behandling med et meget 
bredspektret antibiotikum, hvor 
der er stor risiko for at udvikle 
resistens mod en del bakterier, 
aktuelt og i fremtiden. 

Sundhedsstyrelsen i Danmark 
fraråder brugen af dette præpa-
rat og det er helt unødvendigt, 
og risikofyldt, at behandle en 
almindelig urinvejsinfektion med 
så kraftigt et præparat.

Patienten snubler og falder 
ned ad trappe og får et sår på 
armen, som behandles. Pa-
tienten gennemgår derefter en 
undersøgelse af hjerne og hjerte 
under indlæggelse for at afgøre, 
om faldet skyldtes hjerne- eller 
hjertesygdom. 

Dette er overflødigt. Der er ikke 
tale om akutte lammelser, og der 
er ingen akutte hjertesympto-
mer. Faldet var velforklaret og 
observeret af familien. 

Kronisk sygdom
gøres akut

Svær
overbehandling

Overdrevne
undersøgelser

Besparelse efter SOS Internationals involvering

1 2 3
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Typiske sygdomme i Thailand

SOS Internationals medicinske team overvåger det globa-

le sygdomsmønster og vores Medical Governance holder 

sig løbende opdateret på den globale udvikling i sygdom-

me, sundhed og epidemier.

På den måde sikrer vi, at det medicinske personale er på 

forkant, når sagerne kommer ind på alarmcentralen. Det 

har også stor effekt i forhold til vores lægers håndtering af 

sager fra bestemte regioner, og det sikrer, at vi får knyttet 

det rigtige lægespeciale på sagen, fx i form af en tropeme-

diciner ved sager om myggebårne sygdomme.

Derudover giver det mulighed for den bedste rådgivning 

for de rejsende, før de tager afsted.

Myggebårne sygdomme og ”turistmave”

De typiske sager fra Asien er infektionssygdomme og 

tilskadekomster. ’Turistmave’ er den hyppigste sygdom, 

SOS International ser i Thailand. Herefter følger luftvejs-

infektioner, hudinfektioner og urinvejsinfektioner.

”I Thailand ser vi de helt almindelige turistsygdomme, 

som det kan være svært at gardere sig mod. Men vi ser 

også myggebårne sygdomme, der er sjældne i Danmark. 

Det gælder fx denguefeber, chikungunya, malaria og zika. 

Når man pakker kufferten i regnvåde Danmark, tænker 

man måske ikke på, at myggenet og myggespray samt tøj, 

der beskytter mod myggestik, skal med i bagagen. Men 

det er vigtigt, at man tager de forholdsregler mod mygge-

stik, man kan”, fortæller læge hos SOS International Niels 

Højlyng, der er specialist i tropesygdomme. 

Niels Højlyng har følgende gode myggeråd til de rejsende:

• Rådfør dig i god tid før afrejse med din læge om 

vaccinationer

• Påfør myggespray og balsam på kroppens nøgne 

steder – husk også udsatte steder som nakken og 

anklerne. Spray sokker og hårkanter

• Tag tøj på som dækker mest muligt af kroppen, 

gerne løstsiddende. Myg stikker igennem tyndt tøj.

• Sov under myggenet, i rum med aircondition eller  

luk døre og vinduer

• Vær særlig påpasselig udendørs, når myggene er 

mest aktive:  

– Dagtiden for fx dengue og zika 

– Skumringen og nat for malaria

Læs flere gode råd mod myggebårne sygdommme her:

Klik her

https://www.sos.eu/da/nyheder/2016/vaccination-eller-myggespray/
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Gode råd mod ”turistmave”

”Turistmave” eller på lægesprog ’Gastroenteritis’ er en af 

de hyppigste diagnoser hos SOS International sammen 

med andre infektioner. Der er et stort antal patienter, der 

bliver indlagt med sygdommen og endnu flere, der ikke 

bliver indlagt.

Turistmave skyldes bakterier i maden og i vandet eller 

bakterier, man får i munden fra sine egne urene hænder.  

Hvis du vil undgå det, så husk disse fire følgende ting: 

• Vask hænder inden alle måltider

• Spis kun gademad, som bliver tilberedt foran dig og 

som er rygende varm

• Vurder om du synes, at hygiejnen ser okay ud på 

restauranter og cafeer

• Reagér hurtigt på opkast og diarre og kontakt vores 

alarmcentral, så du kan komme i kontakt med en 

læge i vores netværk og i behandling hurtigst muligt

Rabies

”De seneste år har vi set stigende antal eksempler på, 

at nordiske rejsende søger hjælp efter bid og mistænkt 

rabies i Thailand og på Bali. ”Rabies er en sygdom, der ikke 

er til at spøge med, og vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå 

den”, lyder rådet fra Niels Højlyng.

Rabies (hundegalskab) skyldes en infektion med rabiesvi-

rus, som overføres ved bid fra smittede dyr, fx katte eller 

hunde. Men rabies findes også hos aber, og derfor skal 

turisterne være særlig opmærksomme i de populære 

abeparker, hvor aberne kan finde på at angribe folk, der 

fodrer dem eller blot går rundt med mad og drikke i hæn-

derne. Aberne er kloge dyr, og de har lært mange tricks for 

at få fat i lækkerier fra turisterne.

Da rabies har høj dødelighed, er det vigtigt, at du kontakter 

en læge hurtigst muligt, hvis du skulle blive bidt af en abe.

Fakta om rabies

• Rabiesvirus findes i spyttet hos det inficerede dyr. 

Smitten overføres ved bid eller i sjældne tilfælde ved 

krads eller ved spyt i øjet eller på åbne sår.

• Rabies har høj dødelighed og kan føre til dødelig 

hjernebetændelse, så det er vigtigt at komme i 

behandling hurtigst muligt.

• Rabies kan forebygges med vaccination.
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