



Einar Svanøe
Norges Ambassade i Bangkok

Kjære Einar Svanøe,

Jeg viser til telefonsamtale nå nettopp.

For å vurdere hvordan tidagersregelen kan ankes eller prøves rettslig bør jeg ha en kopi 
av vedtaket, slik at jeg ser hvem som har vedtatt dette, og med hvilken begrunnelse. Jeg 
gjør oppmerksom på at jeg allerede har hatt en lengre epostkorrespondanse med Helfo, 
som er gjengitt her:

https://www.holst.no/blog/20201004.html
(Link nederst på siden.)

Helfo svarte meg som følger (efter en _særdeles_ omfattende og motvillig 
korrespondanse):

"Vi har dessverre ikke skriftlig dokumentasjon bak tidagersregelen."

Generalkonsulatet i Guangzhou hevder (som du) at begrensningen er initiert av Helfo. 
Helfo benekter dette. Jeg har også vært på Generalkonsulatet i Shanghai og spurt om de 
har papiret vedtaket er skrevet på. De sier det samme som Helfo, at de ikke har noe på 
papir. Her står to etater og peker på hverandre. Intet skriftlig foreligger foreløbig. Jeg har 
så dårlig helse nå at jeg har intet å tape, men alt å vinne på å seire over denne 
tidagersregelen i retten. Om jeg bare får kloa i papiret det er vedtatt på, så vet jeg hvem 
jeg skal saksøke, eventuelt hvem min enke skal saksøke. Om det virkelig ikke finnes noe 
skriftlig, så blir dette en sak som vil dreie seg om god forvaltningsskikk.

Om du kan medvirke til at Helfo faktisk kan fremskaffe papiret dette er skrevet på, er intet 
bedre enn dette.

Med vennlig hilsen,

Ingar Holst
UFB Kina (jeg hadde et fast sted å bo frem til kildeskatten ble innført)
pt Shanghai

Jeg kontaktes enklest per WeChat: 13788909712

https://www.holst.no/blog/20201004.html


Hei Ingar,

 

Takk for e-posten.

 

Ambassaden samarbeider med Helfo i forbindelse med sykehusinnleggelser og 
utstedelse av garanti for frivillige medlemmer i folketrygden, og alle rutiner i forbindelse 
med garantiutstedelse gis av Helfo.

 

Hovedprinsippet er at man selv må betale for alle sykeutgifter og søke om refusjon fra 
Helfo i etterkant. Praksisen med at ambassaden utsteder garantier for 
sykehusinnleggelser er et servicetilbud i samarbeid med Helfo, og for alle garantier som 
stilles må ambassaden motta skriftlig godkjennelse fra Helfo.

 

Som kjent kan ambassaden garantere for maksimalt 10 dager ved sykehusinnleggelse. 
Grunnen til at det ikke kan gis forlengelse utover de første 10 dagene, er en avgjørelse tatt 
av Helfo på grunn av personopplysningsloven, som ikke gjør det mulig å sende personlige 
opplysninger via e-post til Helfo, altså medisinske opplysninger fra sykehus, ergo kan 
Helfo ikke vurdere om en forlengelse av garantien er medisinsk nødvendig. Ambassaden 
kan heller ikke vurdere innholdet i medisinske opplysninger og legeuttalelser.

 

Da alle retningslinjer i forbindelse med dekning av medisinske utgifter i utlandet for 
frivillige medlemmer av folketrygden gis av Helfo, videresendes henvendelsen din til Helfo 
som blir rette instans til videre håndtering av saken.

 

Med vennlig hilsen,

 


Einar Svanøe
Konsulær Saksbehandler - Consular Officer
Norges ambassade i Bangkok - Norwegian Embassy in Bangkok
UBC II Building, 18th floor, 591 Sukhumvit Soi 33, Bangkok 10110, 
Thailand
Office Tel: +66 (0)2 204 6500   +47 2395 7400
E-mail: consular.bangkok@mfa.no
www - Facebook - Twitter

mailto:consular.bangkok@mfa.no
https://www.norway.no/en/thailand/
https://www.facebook.com/pages/Norwegian-Embassy-in-Bangkok/559862420696230?ref=hl
https://twitternorwayinbkk/





Kjære Einar Svanøe,


Jeg takker for at du tar deg tid til dette. Forsøk å se dette fra mitt ståsted: jeg er alvorlig 
syk, er inn og ut av sykehus og jeg bekymrer vettet av meg med tanken på hva som skal 
skje med min kone efterat jeg ikke er mer. Hun lider av schizofreni og kan ikke ta vare på 
seg selv. Og så er det vår datter på fire.


Jeg forstår at du nå sender min henvendelse over til HELFO som rette instans. Nå har jeg 
som du allerede vet allerede henvendt meg til HELFO og de har jo allerede svart at de 
ikke har skriftlig informasjon om tidagersregelen. Vi får se nå, når du nå henviser til dem 
på nytt, om de så greier å finne frem vedtaket.


Til slutt spør jeg deg: Du sier at ambassaden ikke har noe skriftlig vedr tidagersregelen. 
Men på det orienteringsmøtet som Thailands Tidende referer til i sin utgave den 1. 
desember 2018, før du informerte de lokalt bosatte nordmennene om tidagersregelen, så 
hadde vel du fått informasjon om tidagersregelen av noen. Det må ha vært noen i 
embedsverket som gav deg i oppdrag å informere om tidagersregelen. Skjedde dette 
skriftlig eller bare muntlig? Hvem konkret var det som bad deg si dette på det 
angjeldende informasjonsmøte senhøsten 2018 i Bangkok? RSVP


Vedkommende vil jo da måtte møte som vitne når dette havner i retten, om resultatet nå 
atter igjen blir at HELFO ikke greier å fremskaffe noe skriftlig. Når jeg graver i dette, 
stopper sporene ved din uttalelse på informasjonsmøtet i Bangkok høsten 2018. Dette er 
den tidligste dokumenterbare referanse til regelen. Men som du også med rette sier, du 
har en underordnet stilling ved ambassaden og du ville ikke kunne på eget initiativ ha 
meddelt denne informasjonen om tidagersregelen til et slikt massemøte. Tidagersregelen 
er ikke noe du har funnet på. Noen må ha bedt deg om å si dette på det møtet. Hvem? 
HVEM? Hvor kom ordren fra? Ambassadøren? Da er det UD.


Med vennlig hilsen


Ingar Holst



