
 

 

 

HELSESPØRSMÅL 

 

Norge blir ofte betegnet å ha et av verdens beste helsetilbud for sine innbyggere. Med visse unntak så 

som helsekø for behandling av visse sykdommer, samt mangler innen eldreomsorg,- så har vi nordmenn i 

Norge et helsesystem vi kan være bekjent av. 

Blir vi syk eller utsatt for ulykke, så blir vi tatt hånd om og får den behandling vi trenger. Og 

helsetjenestene er i all hovedsak helt gratis for den enkelte, uavhengig av alder, kjønn, økonomi eller 

status. 

 

Slik er det ikke i Thailand. Der må en med få unntak for lokalbefolkning i distriktene, betale hele 

regningen for alle helsetjenester. Blir man syk eller utsatt for ulykke og må ha sykehusbehandling, så kan 

det bli fryktelig dyrt, og nærmest ende opp med økonomisk ruin dersom pasienten ikke har 

helse/ulykkesforsikring eller tilstrekkelig personlig økonomi.  

 

For deg som reiser til Thailand for kortere eller lengre opphold, eller vurderer å ta utflytting,- så mener vi 

i Khon Norway at det er absolutt påkrevet å tegne/ha en tilstrekkelig forsikringsordning (eller reservert 

økonomi) som dekker eventuell sykdom eller ulykke som medfører innleggelse på sykehus. Et 

sykehusopphold med behandling, medisiner, pleie m.v. kan fort beløpe seg til flere hundre tusen kroner. 

Betalingsevne/garanti må gjerne dokumenteres før behandling påbegynnes. 

   For nærmere informasjon om forsikringsordninger i Thailand,- Se våre medlemsider eller  

   kontakt oss i Khon Norway... 

 

 

Kortere opphold/ferieturer til Thailand 

 

Har du bopel i Norge og reiser ut fra norsk flyplass for kortere opphold tegner du en vanlig 

reiseforsikring. Avhengig av forsikringsselskap/kundeforhold gjelder denne fra 47 dager til ca 60 dager. 

Enkelte kan tilby inntil 90 dagers forsikring. Noen krever tur/retur billett som dokumentasjon for at du 

har som intensjon å returnere innen fristen, og at du er medlem av Folketrygden. Ved ønsket opphold 



utover forsikringsperioden, kan reiseforsikringen etter søknad utvides/forlenges. Må tas opp med 

forsikringsselskapet på forhånd. 

 

Med en gyldig reiseforsikring er du fullt dekket vedr. sykdom/skader, tap av eiendeler m.v Gjelder også 

hjemtransport ved behov. 

 

Langtidsopphold i Thailand, bosatt i Norge 

 

Dersom du er bosatt i Norge og er medlem av Folketrygden, så kan du etter reglene oppholde deg i 

Thailand i inntil 6 mndr. Oppholder du deg her utover 183 dager, så skal du etter bestemmelsene meldes 

ut av Folketrygden. Selv om en blir utmeldt av Folketrygden, så har en rett til behandling dersom en blir 

syk og reiser hjem til Norge for behandling i helsevesenet. 

 

Et alternativ er å inngå "frivillig medlem av Folketrygden" ved opphold i Thailand utover 183 dager. Ved  

sykdom/innleggelse på sykehus i Thailand dekker NAV et beløp på ca kr 3.600.- pr døgn.Reiser du hjem til 

Norge for behandling, så har du tilnærmet de samme rettigheter som alle andre i Norge. Du må 

imidlertid dekke hjemreisen selv. Thailandsk helseforsikring eventuelt privat kapitaltilgang anbefales på 

det sterkeste. 

NAV har utgitt utfyllende bestemmelser om "Frivillig medlem av Folketrygden" 

 

Se våre medlemsider eller kontakt Khon Norway for nærmere informasjon...... 
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