
   

 

Språk: svenska 

Räddningstjänsten hjälper dig till närmaste läkarmottagning. Läkaren där 
avgör då vilken behandling som behövs. Han kommer också att förklara för 
dig vad som kommer att hända härnäst. 

 

Räddningstjänsten kör dig nu direkt till närmaste sjukhus. Där kommer 
man att noga undersöka dig och bestämma vad som kommer att hända 
härnäst. 

 

På grund av din skada är det nödvändigt att du transporteras med en 
ambulanshelikopter. En jourläkare som finns med i helikoptern vidtar alla 
åtgärder som behövs på plats och du kommer sedan att flygas till närmaste 
sjukhus. 

 

Din skada kräver läkarvård. För transporten till en läkare ansvarar 
räddningstjänsten. Om du emellertid själv vill uppsöka en läkare så måste 
du underteckna respektive förklaring (revers). 

 

Din skada kräver läkarvård. Om du emellertid inte önskar fortsatt 
behandling så måste du underteckna respektive förklaring (revers).  

Om du skulle vägra att räddningstjänstens personal i skidpisten tar hand 
om dig eller transporterar dig så måste du underteckna respektive 
förklaring (revers). 

 

För vårt protokoll av räddningsinsaten behöver vi dina personuppgifter. 
Vänligen fyll i dessa uppgifter på protokollet som du får av oss.  

 
Kostnader för räddningsinsatsen 
 
Kostnaderna för räddningsinsatsen i skidpisten uppgår till Euro: 
 
Vi ber dig att betala detta belopp kontant nu direkt till oss. Du kan betala antingen 
kontant eller med kreditkort. Du får då av oss ett kvitto på det du har betalat som 
du sedan kan skicka till din försäkring för att få tillbaka pengarna. Om du inte kan 
betala på plats så skickar vi fakturan till din bostadsadress. 

 

Språk: svenska 

Räddningstjänsten hjälper dig till närmaste läkarmottagning. Läkaren där 
avgör då vilken behandling som behövs. Läkaren kommer att förklara för 
den skadade vad som kommer att hända härnäst. 

 

Räddningstjänsten kör den skadade nu direkt till närmaste sjukhus. Där 
kommer man att noga undersöka den skadade och bestämma vad som 
kommer att hända härnäst. 

 

På grund av skadan är det nödvändigt att transportera den skadade med en 
ambulanshelikopter. En jourläkare som finns med i helikoptern vidtar alla 
åtgärder som behövs på plats och den skadade kommer sedan att flygas till 
närmaste sjukhus. 

 

Skadan kräver läkarvård. För transporten till en läkare ansvarar 
räddningstjänsten. Om den skadade själv vill uppsöka en läkare, så måste 
den skadade själv eller en anhörig underteckna respektive förklaring 
(revers). 

 

Skadan kräver läkarvård. Om den skadade emellertid inte önskar fortsatt 
behandling så måste den skadade själv eller en anhörig underteckna 
respektive förklaring (revers). 

 

Om den skadade skulle vägra att räddningstjänstens personal i skidpisten 
tar hand om eller transporterar honom resp. henne så måste den skadade 
själv eller en anhörig underteckna respektive förklaring (revers). 

 

För vårt protokoll av räddningsinsaten behöver vi den skadades 
personuppgifter. Vänligen fyll i dessa uppgifter på protokollet som du får av 
oss. 

 

 
Kostnader för räddningsinsatsen 
 
Kostnaderna för räddningsinsatsen i skidpisten uppgår till Euro: 
 
Vi ber dig att betala detta belopp kontant nu direkt till oss. Du kan betala antingen 
kontant eller med kreditkort. Du får då av oss ett kvitto på det du har betalat som 
du sedan kan skicka till din försäkring för att få tillbaka pengarna. Om du inte kan 
betala på plats så skickar vi fakturan till din bostadsadress. 

Räddningstjänsten i Tyrolen 
Information för den SKADADE 

Räddningstjänsten i Tyrolen 
Information för ANHÖRIGA 


