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Thailand er en populær reisedestinasjon for nordiske 

reisende, og hvert år reiser veldig mange skandinavere til 

Thailand når det begynner å bli kaldt i de nordiske landene. 

Dette gjenspeiler seg også i SOS Internationals skadesta-

tistikker, hvor Thailand er SOS Internationals nest største 

skadeland målt i antall saker og tredje største skadeland 

målt i kostnader til behandling.

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

året og for vinterhøysesongen (desember-mars), og gir et 

innblikk i hvilke forberedelser SOS International har gjort 

foran den kommende høysesongen, inkludert et helt nytt 

leverandørsamarbeid i Thailand. 

Dessuten gir vi gode råd for å forebygge sykdommer som 

typisk oppstår i Thailand, inkludert myggbårne sykdommer 

og reisemage. Vær oppmerksom på at tallene utelukkende 

er basert på SOS Internationals kundeportefølje, og der-

med ikke representerer nordiske reisende totalt sett.

Vinterhøysesongen for reiser 
til Thailand står for døren
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2018 nytt rekordår for Thailand

I 2017 mottok alarmsentralen i København mer enn  

10 000 saker fra Thailand, noe som er på samme nivå 

som året før.

 

Men 2018 tegner til å bli nytt rekordår for Thailand. I 

januar, februar og mars 2018, som er høysesong for Thai-

land-saker, er der registrert mer enn 15 % flere saker enn 

for samme periode i 2017. 

Dette er altså hvordan det ser ut når vi ser på året samlet. 

Frem til oktober måned i år er det registrert nesten 14 % 

flere saker fra Thailand sammenlignet med den samme 

perioden i 2017.

Høysesongen for reiseassistanse i Thailand løper fra de-

sember til mars, og disse fire månedene utgjør samlet 70 

% av det totale antall Thailand-saker fordelt på hele året. 

Den travleste måneden er januar, hvor det de siste to åre-

ne er registrert snaut 2500 saker i måneden fra Thailand 

alene (januar 2017 og januar 2018).
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Fordeling av saker i Thailand på nasjonalitet

Tallet for 2017 dekker hele 
året, mens 2018 dekker 
januar-oktober 2018.
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Fordeling av saker i Thailand på kjønn 2018
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I august 2018 innledet SOS International et samarbeid 

med en ny partner i Thailand etter en omfattende anbuds-

runde.

Siden sommeren 2017 har SOS Internationals interna-

sjonale nettverksavdeling gjennomført en omfattende 

analyse for å finne ut hvilken partner som i fremtiden vil 

kunne håndtere SOS Internationals volum med fokus på 

kvalitet, nettverk, operasjonelt opplegg og pris. Det har 

været avgjørende for SOS International å vurdere leve-

randørene grundig ut fra alle fire parametre for å sikre de 

mest optimale løsningene for kunder og sluttbrukere.

Det nye samarbeidet er inngått med April Assistance, som 

SOS International også har et strategisk samarbeid med i 

Kina, og ble jobbet på spreng gjennom hele sommeren for 

å få alle elementer på plass før avtalen tredde i kraft den 

1. august. Alarmsentralen og nettverksavdelingen har i 

fellesskap samlet inn en rekke erfaringer i løpet av høsten 

og i forkant av høysesongen i Thailand, og i så måte har 

timingen for dette skiftet vært optimalt.

Bedre sluttbrukeropplevelser

Den nye avtalen vil gi mange fordeler både for SOS Inter-

nationals kunder og sluttbrukere, da vår lokale partner fra 

nå av vil være mer involvert i de pågående sakene med sitt 

24/7-oppsett samt egne ansatte leger og sykepleiere, og 

det gjør at de kan følge sakene tett. 

I høysesongen vil det dessuten være utsendte assistan-

sekoordinatorer fra alarmsentralen i Thailand for å støtte 

det lokale oppsettet og hjelpe til med det økte volumet i 

perioden. Ved å ha egne assistansekoordinatorer fra SOS 

International tilstede lokalt, er det mulig å ligge ett skritt 

foran i de mer akutte og tyngre sakene.

Ny partner i Thailand
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Å demme opp for overbehandling

SOS International iverksatte i 2016 et pilotprosjekt på 

alarmsentralen vedrørende overbehandling i Thailand. Et 

tett samarbeid mellom nettverksavdelingen og et dedi-

kert team fulgte saker fra Thailand tettere med det formål 

å redusere antallet overbehandlingssaker.

Pilotprosjektet, som tok utgangspunkt i tre strategisk 

viktige sykehus i Pattaya, Hua Hin og Phuket, som SOS 

International var kjent med at hadde tendens til overbe-

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

ringene ble delt med alle teamene på alarmsentralen den 

neste sesongen.

De gode erfaringene fra prosjektet er nå gitt videre til vår 

nye lokale partner i Thailand, som vil ta hånd om denne 

oppgaven i samarbeid med alarmsentralen i København 

for å fortsatt ha fokus på å redusere overbehandling til 

fordel for pasientene og forsikringsselskapene. 

Tidligere involvering

Fordelen ved å plassere denne oppgaven hos vår partner 

er at de har veldig god følelse med, og kjennskap til, de 

lokale sykehusene og klinikkene, og det gjør at de kan 

oppdage en eventuell overbehandling langt tidligere. 

Dette, kombinert med at den lokale partners leger og 

sykepleiere er involvert i saksbehandlingen, betyr at de 

har mye større mulighet for å styre kostnadene i hver 

enkelt sak. 

Det er veldig vanskelig å få reduksjon på en faktura som 

allerede er skrevet ut, og tidlig involvering gjør at vi i mye 

større grad kan styre kostnadsnivået. 
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Kontakt alltid SOS International

Dette understreker enda en gang viktigheten av at de 

reisende kontakter SOS Internationals alarmsentral så 

raskt som mulig. 

På den måten kan vi sikre at de for det første kommer til 

rett sted og får rett behandling, men også at våre leger og 

sykepleiere blir koblet på saken med en gang, slik at de kan 

følge både den medisinske og økonomiske utviklingen i sa-

ken til fordel for både pasienten og forsikringsselskapene.

Når er det snakk om overbehandling?

SOS International opplever at det generelt utføres for 

mange unødvendige undersøkelser, og at det i 10-15 % 

av behandlingene er snakk om overbehandling i betydelig 

grad, og i ytterligere 25-30 % er det snakk om overbe-

handling av mindre grad.

For mange undersøkelser kan blant annet være overflødi-

ge skanninger, blodprøver, og røntgenundersøkelser, og 

overbehandling kan f.eks. være unødvendige antibioti-

kakurer med ofte unødvendig sterke antibiotika

Eksempler på overbehandlingssaker i Thailand

Pasienten innlegges med et 
brudd i underarmen som må 
 opereres. Pasienten har hatt 
høyt blodtrykk i mange år og får 
fast medisin for det. Brud-
det opereres. Blodtrykket er 
normalt, men likevel sjekkes 
pasienten av en spesiallege innen 
hjertesykdommer som endrer 
blodtrykksmedisinen.

Behandlende lege skal naturligvis 
bare behandle det akutte pro- 
blemet (bruddet) og ikke gå inn
i behandlingen av kroniske, godt 
behandlede tilstander.

To unødvendige tilsyn og ett 

oppfølgingstilsyn ble ikke betalt.

Behandlingen ordinert av den 
behandlende lege ville kostet ca. 
12 000 NOK.

SOS Internationals lege endrer 
dette til vanlig tablettbehandling 
som koster 1100 NOK inklusive 
ett legebesøk.

Ca. 19 % av fakturabeløpet 

ble anbefalt fratrukket av SOS 

International.

Pasienten har en vanlig urin- 
veisinfeksjon. Den behandlende 
lege i Thailand gir pasienten 
behandling med et meget bred-
spek- tret antibiotikum, hvor 
det er stor risiko for å utvikle 
resistens mot en del bakterier, 
nå og i fremtiden.

Helsedirektoratet fraråder bruk 
av dette preparatet, og det er 
helt unødvendig, og dessuten 
risikofylt å behandle en vanlig 
urinveisinfeksjon med et så 
kraftig preparat.

Pasienten snubler og faller ned en 
trapp og får et sår på armen som 
behandles. Pasienten gjennom-
går deretter en undersøkelse av 
hjerne og hjerte under innleggel-
sen for å  nne ut om fallet skyldtes 
hjerne- eller hjertesykdom.

Dette er over ødig. Det er ikke 
snakk om akutte lammelser, og 
det er ingen akutte hjertesymp-
tomer. Fallet var godt forklart og 
observert av familien.

Kronisk sykdom 
gjøres akutt

Kraftig
overbehandling

Overdrevne
undersøkelser

Besparelse efter SOS Internationals involvering

1 2 3
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Typiske sykdommer i Thailand

SOS Internationals medisinske team overvåker det 

globale sykdomsmønsteret, og vår Medical Governance 

holder seg løpende oppdatert på den globale utviklingen 

av sykdommer, helse og epidemier.

På den måten sikrer vi at vårt medisinske personell er i 

forkant når sakene kommer inn til alarmsentralen. Det 

har også stor effekt i forhold til våre legers håndtering av 

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

riktige medisinsk spesialitet på saken, f.eks. i form av en 

tropemedisiner ved saker med myggbårne sykdommer.

Dessuten gjør det at vi kan gi de reisende de beste rådene 

før de reiser.

Myggbårne sykdommer og ”reisemage”

De typiske sakene fra Asia er infeksjonssykdommer og 

personskader. ’Turistmage’ er den hyppigste sykdommen 

SOS Internasjonal ser i Thailand. Deretter følger luftveis-

infeksjoner, hudinfeksjoner og urinveisinfeksjoner.

”I Thailand ser vi de helt vanlige turistsykdommene som 

det kan være vanskelig å gardere seg mot. Men vi ser 

også myggbårne sykdommer som er sjeldne i Norge. Det 

gjelder f.eks. denguefeber, chikungunya, malaria og zika. 

Når man pakker kofferten i regnvåte Norge, tenker man 

kanskje ikke på at myggnett og myggspray samt klær som 

beskytter mot myggstikk, bør være med i bagasjen. Men 

det er viktig at man tar de forholdsregler mot myggstikk 

som man kan”, forteller lege hos SOS International Niels 

Højlyng, som er spesialist på tropesykdommer.

Niels Højlyng has the following mosquito advice for 

travellers:

• Rådfør deg med legen din om vaksinasjon i god tid 

før avreise

• Påfør myggspray og -krem på bar hud – husk også 

utsatte steder som nakken og anklene. Spray sokker 

og hårkanter

• Ha på klær som dekker mest mulig av kroppen, 

gjerne løstsittende. Mygg stikker gjennom tynne 

plagg.

• Sov under myggnett, i rom med airconditioning eller 

lukk dører og vinduer

• Vær forsiktig utendørs når myggen er mest aktiv:  

– Dagtid for f.eks. dengue og zika 

– Skumringen og natten for malaria

Les flere gode råd mod myggbårne sykdommer her:

Klikk her

https://www.sos.eu/no/nyheter/2016/vaksinering-eller-myggspray/
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Gode råd mot ”reisemage”

”Reisemage” eller på legespråk “Gastroenteritis” er 

sammen med andre infeksjoner en av de hyppigste 

diagnosene hos SOS International. Det er et stort antall 

pasienter som blir innlagt med sykdommen, og enda flere 

som ikke blir innlagt.

Reisemage skyldes bakterier i maten og i vannet eller bak-

terier man får i munnen fra sine egne urene hender.  Hvis 

du vil unngå det, så husk på disse fire tingene:

• Vask hendene før alle måltider

• Spis kun mat kjøpt på gaten som tilberedes foran deg 

og som er rykende varm

• Vurder om du synes at hygienen ser ok ut på 

restauranter og kafeer

• Reager raskt på oppkast og diaré og kontakt vår 

alarmsentral, slik at du kan komme i kontakt med en 

lege i vårt nettverk og få behandling raskest muli

Rabies

”De siste årene har vi sett et økende antall eksempler på 

at skandinavere søker hjelp etter bitt og mistenkt rabies i 

Thailand og på Bali. Rabies er en sykdom som ikke er til å 

spøke med, og man må gjøre alt man kan for å unngå den”, 

lyder rådet fra Niels Højlyng.

Rabies (hundegalskap) skyldes en infeksjon med rabiesvi-

rus som overføres ved bitt fra smittede dyr, f.eks. katter 

eller hunder. Men rabies finnes også hos aper, og turistene 

må derfor være spesielt oppmerksomme i de populære 

apeparkene hvor apene kan finne på å angripe folk som fo-

rer dem eller bare går rundt med mat og drikke i hendene. 

Aper er kloke dyr, og de har lært mange triks for å få fatt i 

lekkerbiskener fra turistene.

Ettersom rabies har høy dødelighet, er det viktig at du kon-

takter lege raskest mulig, hvis du skulle bli bitt av en ape.

Fakta onm rabies

• Rabiesvirus finnes i spyttet hos det infiserte dyret. 

Smitten overføres ved bitt eller, i sjeldne tilfeller, ved 

kloring eller ved spytt i øyet eller i åpne sår.

• Rabies har høy dødelighet og kan føre til dødelig 

hjernebetennelse, så det er viktig å få behandling 

raskest mulig.

• Rabies kan forebygges med vaksinasjon.
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