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ditt går konkurs, og 

hovedkontoret ligger 

i Danmark? Dette var 

spørsmål som ble aktualisert da Alpha Insurance gikk kon-

kurs i Gor. Personskadeforbundet LTN har vært tett på i pro-

sessen, og engasjert seg både i å bistå i enkeltsaker, politisk 

og gjennom medier. En som er rammet er vårt medlem Svein 

Henriksen. Hans prosess kan du lese om i denne utgaven av 

LEVE MED. 

En annen interessant artikkel i denne utgaven forteller at 1 

av 3 av oss lever med kroniske og langvarige smerter. Det er 

enormt mange. Tenk det – hver dag erfarer 1,8 millioner nord-

menn at smerter reduserer livsutfoldelse og kvalitet.

Artikkelen, som er basert på tall fra Folkehelseinstituttets 

oppsummeringer, viser flere interessante fenomen som om-

handler smerte. Det første er at Norge er på smertetoppen i 

Europa. Konkret betyr det at av de 15 landene som er med i 

undersøkelsen, er det ingen som rapporterer høyere smerte-

tetthet enn oss her til lands. En annen interessant tallsam-

mensetting viser at vi slår våre naboer «ned i sko´an», og at 

vi har nesten dobbelt så mange med langvarig smertepro-

blematikk her til lands. Ser vi på tall i regioner er det også 

store forskjeller.

Folkehelseinstituttet kan ikke gi fullstendige forklaringer på 

hvorfor vi har slike forskjeller, det kan heller ikke jeg. Men 

det er interessant at opplevelse av smerte tilsynelatende i 

så stor grad varierer geografisk. Det forteller meg også at vi 

trenger mer kunnskap om temaet.

Jeg noterer meg også at flere av forbundets lag inviterer eller 

forteller om aktiviteter. Om du sitter der ute, ett eller annet 

sted i landet vårt, og har lyst til å delta – ikke nøl, bruk sjan-

sen til å bli kjent med ditt lag. Kanskje det vil gjøre våren din 

lysere og solrik!  

 

Eli Eiklid

En artikkel i denne utgaven av LEVE MED forteller 
at 1 av  3 av oss lever med kroniske og langvarige 
smerter. Det er enormt mange. Tenk det – hver dag 
erfarer 1,8 millioner nordmenn at smerter reduserer 
livsutfoldelse og kvalitet.
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Når sikringen forsvinner  
I fjor ble det danske skadeforsi-

kringsselskapet Alpha Insurance 

slått konkurs. Spørsmålet nå er hva 

som vil skje med de som har pågå-

ende erstatningssaker, og som ikke 

kan flytte sin forsikring. 

TEKST: Gunn Kvalsvik   FOTO: Privat

Når du tegner en forsikring, eller får opp-

lyst om at du er forsikret gjennom arbeid, 

er det naturlig at du føler deg trygg på 

at du får bistand dersom noe skulle skje 

og at du faktisk får erstatning dersom du 

skulle bli skadet. Dette er også tilfelle, 

nesten alltid. 

- Det er heldigvis veldig sjeldent at for-

sikringsselskaper går konkurs. Dette er 

første gang vi som forbund har vært vitne 

til det. I tilfellet med Alpha forsikring er 

situasjonen meget komplisert. Det er 

fordi det er et utenlandsk selskap som 

har solgt forsikringer til norske forsikrings-

takere, både gjennom norsk filial, men 

også gjennom såkalt grensekryssende 

virksomhet, forklarer Per Oretorp, assis-

terende generalsekretær i Personskade-

forbundet LTN. 

Fordi det er et utenlandsk selskap, om-

fattes ikke norske forsikringstakeres er-

statningskrav av de norske garantiord-

ningene. Isteden må man rette krav til 

konkursboet, som i dette tilfelle befinner 

seg i Danmark. Konkursboet har informert 

om at man ikke vil kunne utbetale full 

erstatning til de enkelte norske skadelidte 

som er rammet. Videre har de informert 

om at det kan gå 5 til 8 år før de kan 

utbetale noe som helst.

Dersom skadelidte ikke har fått medhold 

i årsakssammenhengen, eller er uenig 

i erstatningsutmålingen, så kan heller 

ikke den norske forsikringstakeren ta 

ut stevning her i Norge, men man må 

stevne det danske konkursboet for dansk 

domstol.

En som bokstavelig talt har havnet midt 

i stormen på grunn av konkursen, er tid-

ligere snekker Svein Henriksen.  

STRØMSKADD KROPP  

Skaden og saken til Svein Henriksen skri-

ver seg tilbake til den 29. juli 2011. Han 

hjalp en kamerat med vask av veggen 

da den fatale ulykken rammet han.

 

- Jeg tok en stige og satte den opp mot 

veggen, så langt opp mot mønet som 

mulig. Stigen møtte uisolerte kobber-

strømledninger, strøm ble ført gjennom 

stigen og videre gjennom kroppen min. 

Jeg ble «frosset» fast så lenge strømmen 

var på, og slapp først da den ene lednin-

gen brente over. 

Svein forteller at han ikke husker noe av 

det som skjedde. Han var alene og det 

eneste vitnet var naboen som så hen-

delsen fra huset sitt. 

- På ett eller annet vis kom jeg meg inn 

i bilen og kjørte hjem til samboeren min. 

Hun registrerte at jeg var grå i ansiktet, 

så at noe var skikkelig galt og ringte 

ambulanse.  

På sykehuset ble han undersøkt, legen 

meinte han hadde et sterkt hjerte og 

var heldig som hadde overlevd. Flere 

omstendigheter, blant annet en annen 

ulykke som gjorde at legene ble opptatt, 

førte til at han ble sendt hjem.  

SVEIN, SAMMEN MED kona Kirsten, som har vært en enorm støtte etter ulykken.


