
 

 

 

ALVORLIG ULYKKE - AKUTT SYKDOM ELLER DØD,-  HJELP OG VEILEDNING I THAILAND 

 

Noen av oss mennesker tror vi alltid skal være friske, aldri komme ut for alvorlige ulykke,- og 

tror vi skal leve evig. Ugreie tanker skyver vi bort,- slikt hender jo bare de andre og ikke en selv. 

Men slik er ikke naturen, den evige lykke eller den alltid gode "karma" som thaiene tror så sterkt 

på, er ikke alltid tilstede. Sykdom rammer unge og gamle og mange nordmenn dør av alvorlig 

sykdom her i Thailand. Likeså blir flere nordmenn sterkt skadet eller omkommer i ulykker. 

 

Khon Norway er en forening i Thailand som har som formål å hjelpe nordmenn som er bosatt 

eller oppholder seg i Thailand over kortere eller lengre tid. Vi mener det kan være svært nyttig 

og klokt, at alle nordmenn som oppholder seg i Thailand foretar en vurdering av sin egen 

beredskap eller behov i tilfelle alvorlige hendelser skulle inntreffe. System og rutiner er 

forskjellig i Thailand i forhold til de vi er vant til i Norge. 

 

Vi mener at de som oppholder seg i Thailand over lengre tid og har samboer, ektefelle eller 

annen fast relasjon, bør avklare hvordan samboer, ektefelle eller omsorgsperson skal forholde 

seg når en blir alvorlig syk eller skadet (ikke kan gjøre rede for seg) Hva med språkkunnskaper, 

kontakt med ambassade, NAV, økonomi/betalingsevne ved innleggelse og opphold på sykehus 

og eventuell hjemsendelse for behandling i Norge.  

 

I tillegg til dette kan det i verste fall også bli snakk om organisering og aksjon ved at en norsk 

statsborger dør i Thailand. Når en nordmann dør i Thailand krever myndighetene obduksjon av 

den avdøde dersom dødsfallet skjer utenfor sykehus. Obduksjon må foretas i Bangkok og 

medfører betydelige kostnader, særlig for den som skal transporteres lang avstand inn til 

Bangkok. Ved dødsfall skal det også fylles ut skjema/søknad/erklæring fra etterlatt. Skjemaet 

kan lastes ned fra NAV sine nettsider. Til sist er det spørsmål om kremasjon, 

behadling/transport av urne eller begravelse i Norge. Her er mange og vanskelige spørsmål for 

de fleste av oss. Khon Norway kan hjelpe med noe. Vi har naturlig nok ikke kunnskap om alt, 

men vi kan i de fleste tilfeller videreformidle spørsmålene til faginstanser som kan svare.  



Ovennevnte er jo problemstillinger som svært få liker å tenke på,- særlig når en lever "det gode 

liv" her i Thailand. Men likevel,- å tenke gjennom, og ikke minst orientere og samordne med 

ektefelle/samboer, vil gjøre det mye, mye lettere for den/de som sitter igjen uten forsørger. 

Nærmere informasjon vil du finne på våre medlemsider, eller ved å kontakte Khon Norway. 


