
 erier og udlandsrejser er et kærkomment afbræk i hverdagen  
 – også når der står 2008 i kalenderen. I 2008 skal man dog være 
særlig opmærksom på sine forsikringer, inden man pakker kufferten. 
Dækningen på det gule sygesikringsbevis er nemlig blevet ændret, så 
det i dag er op til dig selv at sørge for, at du ikke kommer til kort, hvis du 
bliver syg på ferien eller kommer til skade.

på tur til alperne
For at illustrere de ændrede regler begynder vi med en fortælling om 
en familie, der har bestilt en uges skiferie i Østrig. Ventetiden er lang, 
men familien bruger tiden fornuftigt til at tjekke sit skiudstyr og træne 
lidt. Tre måneder senere oprinder dagen for afrejse, og de tager flyet 
med kurs mod syv dage i alpernes skiparadis. De første fem dage er helt 
perfekte med blå himmel, god sne og lun jägertee. På sjettedagen kom-
mer der dog skår i glæden, da kvinden bliver påkørt af en ung østriger 
med lidt for meget fart på. Konsekvensen bliver et brækket ben. Hun 
bliver indlagt på det lokale hospital til behandling af det brækkede ben. 
Bruddet viser sig at være så kompliceret, at lægen fastslår, at hun un-
der ingen omstændigheder kan komme med det planlagte fly hjem til 
Danmark dagen efter.

Med den gamle dækning via sygesikringskortet havde der ikke været 
problemer. Kvinden ville have modtaget behandlingen uden at skulle 
spekulere på andet end at få det bedre. Og den offentlige sygeforsikring 
ville efterfølgende betale for hendes 
hjemtransport. Denne ordning er imid-
lertid bortfaldet pr. 1. januar 2008, så 
nu er der én ting, som afgør familiens 
økonomiske skæbne: Er de forsikrede 
eller ej? Hvis de ikke har tegnet en 
rejse-/syge- eller ulykkesforsikring, 
ser det skidt ud. Så skal familien 
nemlig betale hjemtransporten 
af egen lomme, hvilket unægte-
ligt gør ferien til en noget dyrere 
fornøjelse end beregnet – især 
hvis hele familien vil blive hos 
hende på hospitalet. Endnu 
værre havde det set ud, hvis 
rejsen var gået til et land 
uden for EU, så som Tyrkiet 
eller Egypten (der ellers 
tidligere var inkluderet i 
reglerne). I disse tilfælde 
er det nemlig ikke kun 
hjemrejsen, men også 
udgifterne til lægebe-
handling og hospitalsophold,
man selv skal finansiere. 

tjek din forsikring
Hvert år tager mere end en halv million danskere på skiferie ligesom 
familien i denne artikel. Af dem anslår forsikringsbranchen, at omkring 
hver tiende kommer hjem på en anden måde end planlagt som følge 
af en ulykke eller sygdom. Manager for sygeforsikringen hos SOS, Dan 
Petersen, gør imidlertid opmærksom på, at det ikke kun er på ski, man 
kan være uheldig: 
”En uges charter i Grækenland kan også sagtens blive dyr, hvis man 
løber ind i en maveinfektion op til afrejsen og ikke har sine forsikringer 
i orden,” forklarer han.
Derfor er det statistisk set en rigtig god idé at tjekke forsikringerne, 
inden man rejser udenlands. Især hvis man rammes af mere alvorlige 
ting så som hjerteproblemer eller en blodprop. I disse tilfælde kan det 
være bedst for både helbredet og familien, at man kommer hjem til 
Danmark. Skal det være med et ambulancefly, så ligger prisen typisk 
på cirka 250.000 kr. Derfor anbefaler Dan Petersen alle at tegne en rej-
seforsikring, også selv om man bare skal et par dage til Tyskland. De er 
ikke særlig dyre, og de giver den nødvendige dækning. 

hvordan kan man sikre sig?
En god måde at sikre sig på er ved at få et MasterCard med tilhørende 
forsikring i sin lokale bank. Så får man både de klassiske kreditfordele 
ved et MasterCard plus tryghed ved udlandsrejser. Nogle lokalbanker 
tilbyder også en særskilt forsikring, Privatsikring, der også dækker, 
hvor sygesikringsbeviset ikke længere gør. Tag derfor en snak med din 

bank, hvis du skal ud at rejse i nærmeste fremtid eller blot vil 
sikre dig, at du ikke havner i økonomisk uføre, 

næste gang du skal til ud-
landet.

Sygesikringsbeviset 
får det gule kort
Af: peter sejersen
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her dækker sygesikringen fra 1. januar 2008

· Lande hvor lægeordineret hjemtransport stadig dækkes af den offentlige rejsesygesikring:   

 Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige.

· Lande hvor lægebehandling bliver dækket af den offentlige rejsesygesikring:

 Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar,   

 Grækenland, Grønland, Holland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne,   

Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal,   

Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet,   

Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig

få mere info her: www.sundhed.dk Den offentlige sundhedsportal med alle detaljer om de nye regler.

 Dit lokale pengeinstitut

1650 f.kr.
Det Mellemste Rige ophører.

1650 - 1550 f.kr.
Anden Mellemperiode.

1550 f.kr.
Det Nye Rige etableres.

Egyptens store imperieperiode.

1490 f.kr.
Thutmosis d. 1. begraves senere som 

den første i Kongernes Dal.

1470 f.kr.
Hatshepsut, en af de få kvindelige 

faraoner.

1330 f.kr.
Tutankhamun, den berømte drenge-

farao, hvis grav man fandt i 1922.

1280 f.kr.
Ramses d. 2, også kaldet faraonernes 

farao.

1075 f.kr.
Det Nye Rige ophører.

faraonernes
tre riger

5450 f.kr. 
De første byer blev bygget 
langs Nilen.

3200 f.kr.
Landet Kemet samles af den 
første farao Narmer.

2700 f.kr.
Det Gamle Rige etableres.

2650 f.kr.
Djoser bygger den første
trappestenspyramide.

2500 f.kr.
Cheops bygger sin 146 m høje 
pyramide.

2100 f.kr.
Det Gamle Rige ophører.

2100 - 2000 f.kr.
Første Mellemperiode, hvor 
provinserne ligger i krig med 
hinanden.

2000 f.kr.
Det Mellemste Rige etableres.

bliver enige med nordmændene om, at tyskerne er nogle kede-
lige nogen. Vi ankommer til Luxor, og sidder på Café Nilen med 
solnedgang på den ene side og Luxor-templet på den anden 
side. Den gamle hovedstad har sin egen magi, og det er også 
den, Agatha Christie må have følt, da hun skrev en hel del af 
”Døden På Nilen” her. 

dag 7 sejler vi tidligt om morgenen om på den anden side af 
Nilen for at besøge Kongernes Dal. Overalt i denne del af Luxor 
svæver luftballoner tæt over jorden, tøjret og klar til at tage tur-
ister med på eventyr. I Kongernes Dal er oplevelsen af de gamle 
faraoner en anden end de store templer. Her går man ned i næs-
ten intime gravkamre, og i Tutankhamuns grav får man virkelig 
set, hvordan de gamle egyptere brugte deres farver.

Modigt vælger vi at gå over bjergkammen for at besøge den 
kvindelige farao Hatsheputs Dødetempel. Ved templets fod 

– indrømmet lidt stolte over vores lille ”bjergbestigning” – finder 
vi ud af, at der er ved at blive rekonstrueret yderligere to templer 
her, som vil være færdige om ca. 20 år. Sådan er det i Egypten. Her 
sker hele tiden noget nyt. Om end til tider i et noget adstadigt 
tempo.
Det er sidste aften i Luxor, og ugen er ved at være forbi. Små-
sludren går på kryds og tværs gæsterne imellem, mens andre 
vælger at holde sig lidt for sig selv den sidste aften. Og selv om 
krydstogtskibet ikke er kæmpestort, er der plads til begge dele. 

dag 8 vender vi gradvist tilbage til vores egen virkelighed ved 
først at køre tilbage til Hurghada og siden flyve til Danmark. 
Tilbage igen – til en overraskende mild vinter – er vi enige om, at 
vi engang i fremtiden vil være at finde ved et bord på Café Nilen. 
For nogle oplevelser er for livet i en sådan grad, at dem må man 
bare vende tilbage til.

Krydstogt på Nilen
– en rejse for livet
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