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Thailand är ett populärt resmål för nordiska resenärer 

och när det börjar att bli kallare i de nordiska länder reser 

väldigt många skandinaver till Thailand. 

Det avspeglar sig även i SOS Internationals olycksstatistik. 

Där Thailand är SOS Internationals näst största olycksfalls-

land mätt utifrån antalet ärenden och det tredje största 

olycksfallslandet mätt utifrån behandlingskostnader.

Vi har samlat information för Thailand, både för hela året 

och för vinterns högsäsong (december-mars). Vi får en 

inblick i vilka förberedelser som SOS International har 

framför sig inför den kommande högsäsongen, även med 

ett helt nytt leverantörssamarbete i Thailand. 

Dessutom en rad goda råd för att förebygga sjukdomar 

som vanligtvis uppkommer i Thailand, bl a myggburna 

sjukdomar och turistmage. Observera att beräkningarna 

uteslutande är baserade på SOS Internationals kundport-

följ och därmed inte är representativt för alla nordiska 

resenärer.

Vinterns högsäsong för resor 
till Thailand närmar sig

De främsta olycksländerna 
(mätt utifrån antal ärenden) 2017 (Nordiska)
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2018 nytt rekordår för Thailand

Under 2017 tog larmcentralen i Köpenhamn emot fler än 

10.000 ärenden i Thailand, vilket motsvarar samma nivå 

som året tidigare.

2018 verkar dock bli ett nytt rekordår för Thailand. I janua-

ri, februari och mars 2018, som är högsäsong för ärenden 

i Thailand har det registrerats 15% fler ärenden än under 

motsvarande period 2017. 

Man kan se samma mönster om man tittar på året i helhet. 

Fram till oktober månad i år har det registrerats 14% fler 

ärenden i Thailand jämfört med motsvarande period 2017.

Högsäsongen för reseärenden i Thailand löper från de-

cember till mars och dessa fyra månaderna utgör nästan 

70 % av det totala antalet ärenden i Thailand fördelat på 

hela året. 

Den tuffaste månaden är januari, då det de senaste två 

åren registrerades nästan 2500 fall per månad i bara Thai-

land (januari 2017 och januari 2018).
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Fördelning av ärenden i Thailand utifrån nationalitet

Beräkningen för 2017 omfattar 
hela året, där 2018 omfattar 
januari-oktober 2018.
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De 5 främsta olycksländerna i Asien januari-oktober 2018

Fördelning av ärenden i Thailand fördelat på kön 2018

Figuren omfattar januari till
oktober 2018.
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Efter en omfattande utbudsrunda inledde SOS Interna-

tional i augusti 2018 ett samarbete med en ny partner i 

Thailand.

Sedan sommaren 2017 har SOS Internationals internatio-

nella nätverksavdelning gjort ett omfattande analysarbete 

för att fastställa vilken partner som i framtiden kommer 

att kunna hantera SOS Internationals volymer med fokus 

på kvalitet, nätverk, operationellt setup och pris. Det 

har varit avgörande för SOS International att utvärdera 

leverantörerna grundligt utifrån alla fyra parametrar för att 

försäkra att kunder och slutanvändare får de mest opti-

mala lösningarna.

Det nya samarbetet ingicks med April Assistance, som 

SOS International även har ett strategiskt samarbete med 

i Kina. April Assistance har arbetat intensivt under hela 

sommaren för att få alla element på plats, innan avtalets 

trädde i kraft den 1 augusti. Larmcentralen och nätverks-

avdelningen har gemensamt under hösten samlat in en 

rad erfarenheter inför Thailands högsäsongen, så timing-

en för detta skifte har varit optimal.

Bättre upplevelser för slutanvändarna

Det nya avtalet kommer att skapa många fördelar för både 

SOS Internationals kunder och slutanvändare, då den 

lokala partnern i framtiden kommer att vara mer involve-

rad i de pågående fallen. De är tillgängliga dygnet runt och 

har anställda läkare och sjuksköterskor, vilket innebär att 

de kan följa fallen väl. 

Under högsäsongen kommer vi dessutom skicka ut as-

sistanssamordnare från larmcentralen till Thailand för att 

understödja den lokala verksamheten och ökade volymen 

under perioden. Genom att ha SOS Internationals egna 

assistanssamordnare på plats lokalt har vi möjlighet att 

ligga ett steg före i de mest akuta och allvarliga ärendena.

Ny partner i Thailand
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Begränsa överbehandlingen

SOS International verkställde under 2016 ett pilotprojekt 

på larmcentralen gällande behandling i Thailand. Ett nära 

samarbete mellan nätverksavdelningen och ett engagerat 

team på larmcentralen följde ärenden i Thailand på nära 

håll, med avsikten att reducera antalet överbehandlade 

patienter.

Pilotprojektet, som hade sin utgångspunkt på tre strate-

giskt viktiga sjukhus i Pattaya, Hua Hin och Phuket, och 

som SOS International visste hade en tendens att utföra 

överbehandlingar. Projektet visade ett riktigt bra resultat 

och de goda erfarenheterna spreds till alla team på larm-

centralen säsongen efter.

De goda erfarenheterna från projektet har nu givits vidare 

till vår nya lokala partner i Thailand, som kommer att ta 

tillvara på den här informationen i samarbete med larm-

centralen i Köpenhamn för att fortsätta att fokusera på 

att reducera överbehandling till fördel för patienterna och 

försäkringsbolagen. 

Tidigare involvering

Fördelen med att placera denna uppgift hos våra partners 

är att de har en riktigt bra känsla för, och kunskap om de 

lokala sjukhusen och klinikerna. Detta gör att de kan fånga 

upp en eventuell överbehandling mycket tidigare. 

Detta tillsammans med att den lokala partnerns läkare och 

sjuksköterskor är involverade i behandlingen av ärendet, 

innebär att de har möjlighet att i större utsträckning styra 

kostnader i det enskilda ärendet. 

Det är väldigt svårt att uppnå reduktion i en faktura som 

redan utfärdats och den tidiga involveringen gör att vi i 

större utsträckning kan styra kostnadsnivån. 
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Kontakta alltid SOS International

Detta betonar ännu en gång vikten av att resenärerna 

kontaktar SOS Internationals larmcentral så snabbt som 

möjligt. 

På det här sättet kan vi försäkra att de för det första 

kommer till rätt plats samt att de får den rätt behandling, 

men även att våra läkare och sjuksköterskor blir inkoppla-

de på fallet direkt, så att de kan följa både den medicinska 

och ekonomiska utvecklingen i ärendet till fördel för både 

patienten och försäkringsbolagen.

När kan man säga att det är överbehandling?

SOS International upplever att det generellt utförs för 

många onödiga undersökningar. Att det i 10-15% av 

behandlingarna sker en betydlig grad av överbehandling, 

och i ytterligare 25-30% sker en mindre grad av överbe-

handling.

För många undersökningar kan detta vara onödiga skan-

ningar, blodprover, och röntgenundersökningar, och över-

behandling kan vara onödiga antibiotikakurer med ofta för 

stark antibiotika.

Eksempel på överbehandling i Thailand

Patienten läggs in med brott på 
underarmen, som måste ope- 
reras. Patienten har haft förhöjt 
blodtryck i många år och medi- 
cineras löpande för detta. Frak- 
turen opereras. Blodtrycket är 
normalt men ändå får patienten 
tillsyn av en specialistläkare inom 
kardiologi, som ändrar på blod- 
trycksmedicinen.

Behandlande läkare ska natur-
ligtvis bara behandla det akuta 
problemet (brottet) och inte 
gå in i behandling av kroniska, 
välbehandlade tillstånd.

Vi betalade inte för två icke 
nödvändiga läkarbesök och ett 
uppföljningsbesök.

Behandlingen som ordinerats av 
den behandlande läkaren skulle 
kosta omkring 12 000 SEK.

SOS Internationals läkare ändrar 
detta till vanlig tablettbehand-
ling, vilket kostar 1 100 SEK 
inklusive ett läkarbesök.

Det rekommenderades att   ca: 19 
% av fakturabeloppet borträkna-
des av SOS International.

Patienten har en vanlig urinvägs- 
infektion. Den behandlande lä-
karen i Thailand sätter patienten 
på behandling med antibiotika 
med mycket brett spektrum, där 
det är stor risk för att utveckla 
resistens mot vissa bakterier nu 
och i framtiden.

Folkhälsomyndigheten avråder 
från användning av detta prepa-
rat och det är helt onödigt, och 
riskfyllt, att behandla en vanlig 
urinvägsinfektion med ett så 
starkt preparat.

Patienten snubblar och faller 
nedför en trappa och får ett 
sår på armen, som behandlas.
Patienten läggs därefter in och 
genomgår en undersökning av 
hjärna och hjärta för att avgöra 
om fallet berott på hjärn- eller 
hjärtsjukdom.

Detta är onödigt. Det är inte 
frågan om någon akut förlamning 
och det  nns inga akuta hjärt- 
symptom. Fallet var väl förklarat 
och observerat av familjen.

Kronisk sjukdom 
görs akut

Kraftig
överbehandling

Överdrivna 
undersökningar

Besparingar efter SOS Internationals inblandning
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Vanliga sjukdomar i Thailand

SOS Internationals läkarteam övervakar det globala 

sjukdomsmönstret och vår Medical Governance håller 

sig löpande uppdaterat på den globala utvecklingen av 

sjukdomar, hälsa och epidemier.

På så vis försäkrar vi att vårdpersonalen står i förgrunden, 

när fallen kommer in på larmcentralen. Det har också stor 

effekt i förhållande till våra läkares hantering av fall från 

specifika regioner och det försäkrar, att vi får de riktiga 

läkarspecialisterna på fallen, t.ex i form av en läkare inom 

tropikmedicin vid fall anknutna till myggburna sjukdomar.

Därutöver ger det möjlighet att erbjuda resenärerna bästa 

möjliga rådgivning, före avresan.

Myggburna sjukdomar och ”turistmage”

De typiska fallen från Asien är infektionssjukdomar och 

olycksfall. ’Turistmage’ är den vanligaste sjukdomen som 

SOS International ser i Thailand, följt av luftvägsinfektio-

ner, hudinfektioner och urinvägsinfektioner.

”I Thailand ser vi de mest vanliga turistsjukdomarna, som 

det kan vara svårt att skydda sig mot. Men vi ser också 

myggburna sjukdomar, som är ovanliga i Danmark. Det 

gäller t.ex denguefeber, chikungunya, malaria och zika. När 

man packar resväskan i det regniga Danmark, tänker man 

kanske inte på att mygg och myggspray samt kläder som 

skyddar mot myggstick ska finnas i resväskan. Men det 

är viktigt att man vidtar de åtgärder man kan mot mygg-

bett.”, säger läkaren Niels Højlyng hos SOS International, 

specialist på tropikmedicin. 

Niels Højlyng har följande goda myggråd till resenärerna:

• Rådfråga dig i god tid före avresa med ditt 

vaccinationscenter gällande vaccinationer

• Använd myggspray och balsam på kroppens bara 

delar – kom ihåg utsatta platser, såsom nacken och 

anklarna. Spreja strumpor och hårkanter

• Använd kläder som täcker så mycket av kroppen som 

möjligt, gärna lös passform

• Mygg sticker igenom tunna kläder

• Sov under myggnät, i rum med aircondition eller 

stäng dörrar och fönster

• Var försiktig utomhus när myggen är mest aktiva: 

– Dagtid för t.ex dengue och zika 

– Skymning och natt för malaria

Läs fler goda råd mot myggburna sjukdomar här:

Klicka här

https://www.sos.eu/se/nyheter/2016/vaccination-eller-myggspray/
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Goda råd mot ”turistmage”

”Turistmage” eller på läkarspråk ’Gastroenteritis’ är en 

av de vanligaste diagnoserna hos SOS International 

tillsammans med andra infektioner. Många patienter blir 

inlagda med sjukdomen och ännu fler får sjukdomen utan 

att bli inlagda.

Turistmage beror på bakterier i mat och vatten, eller 

bakterier man får i munnen från sina egna smutsiga 

händer. Om du vill undvika det ska du komma ihåg de här 

fyra punkterna: 

• Tvätta händerna före alla måltider

• Ät endast gatumat som förbereds framför dig och 

som är rykande het

• Gör alltid en uppskattning om du anser att hygienen 

ser okej ut på restauranger och cafeer

• Reagera snabbt på kräkningar och diarre och 

kontakta vår larmcentral, så att du kan komma 

i kontakt med en läkare i vårt nätverk och få 

behandling snarast möjligt

Rabies

”De senaste åren har vi sett ett stigande antal exempel på 

att skandinaver söker hjälp efter bett och misstänkt rabies 

i Thailand och på Bali. Rabies är en sjukdom som man inte 

ska ta lätt på och man ska göra allt man kan för att undvika 

den”, råder Niels Højlyng.

Rabies beror på en infektion med rabiesvirus som överförs 

vid bett från smittade djur, t.ex katter eller hundar. Men 

rabies finns även hos apor, och därför ska turister vara 

särskilt uppmärksamma i de populära parkerna med apor, 

där aporna kan få för sig att angripa folk, som matar dem 

eller som bara går runt med mat och dricka i händerna. 

Apor är kloka djur och de har lärt sig många trick för att få 

tag i läckerheter från turisterna.

Då rabies har hög dödlighet är det viktigt att du kontaktar 

en läkare snarast möjligt om du skulle bli biten av en apa.

Fakta om rabies

• Rabiesvirus finns i saliv hos det smittade djuret. 

Smittan överförs vid bett eller i ovanliga fall om man 

blir klöst, får saliv i ögat eller i öppna sår.

• Rabies har hög dödlighet och kan leda till dödlig 

hjärninflammation, så det är viktigt att få behandling 

snarast möjligt.

• Rabies kan förebyggas med vaccination.
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