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Forord 
 
Høsten 2004 tok seksjonsoverlege dr. med. Jostein Kråkenes ved Universitetet i 
Bergen doktorgraden i medisin for sitt arbeid med å påvise leddbåndskader mellom 
de øverste nakkevirvlene og skallen ved hjelp av MR-teknologi. 
 
Dette arbeidet ble påbegynt tidlig på 90-tallet av manuellterapeuten Bertel Rune 
Kaale fra Sandane. Kaale hadde samlet og systematisert kunnskap om et stort antall 
nakkepasienter med alvorlige symptomer på skade, men uten at slik skade hadde latt 
seg bekrefte gjennom nevrologiske eller radiologiske undersøkelser i Norge. Fordi 
han var overbevist om at disse pasientene hadde leddbåndskader i overgangen 
mellom nakken og hodet, tok han kontakt med radiologen dr. Kråkenes for om 
mulig å få radiologisk bekreftelse på slike skader. Det er samarbeidet mellom 
manuellterapeuten Kaale og radiologen Kråkenes som nå har ført til et 
gjennombrudd i diagnostikk av høye nakkeskader. Slike skader, som hittil har vært 
ignorert eller benektet av norske nakkespesialister, kan nå avbildes ved hjelp av 
radiologi. 
 
I presentasjonen av forskningsarbeidet har media hevdet at dr. Kråkenes er den 
første i verden som har påvist skadene. Det er en overdrivelse. Skadene er forlengst 
beskrevet i både tysk og engelsk faglitteratur, og skadene har vært påvist og operert i 
mer enn 20 år. Fordi norsk helsevesen har avvist disse pasientene, har mange reist til 
Tyskland for å få hjelp. Her har mange fått påvist de samme leddbåndskadene som 
dr. Kråkenes nå har dokumentert. Mange har også fått stabilisert leddene ved 
operasjon. 
 
Bildene til dr. Kråkenes viser at disse pasientene har vært grovt feilvurdert av norske 
leger. Pasientene har hatt alvorlige symptomer fordi de har vært alvorlig skadd. 
 
I norsk spesialisthelsetjeneste har nevrologene hatt ansvar for diagnostikk av 
nakkeskader. Det er nevrologer som gir uttalelser om pasientens yrkesmessige og 
medisinske uføregrad til trygdeetaten, og det er nevrologenes spesialistuttalelser som 
tillegges vekt i norske rettssaler. 
 
Nevrologenes spesialfelt er sykdom, infeksjoner og skade på nervesystemet. 
Skadene som dr. Kråkenes har påvist, ligger imidlertid ikke i nervesystemet – 
skadene ligger i ledd og leddbånd. I Norge har derfor nakkeskadde vært prisgitt 
vurdering fra leger uten spesiell kompetanse på de skadene som pasientene har hatt. 
   
De færreste vil mene at det er forsvarlig å sende en fotballspiller, med store smerter 
etter menisk- og korsbåndskader, ut igjen på banen, og ingen ville finne det naturlig 
å sende en spiller med slike skader til psykolog eller psykiater. En psykologuttalelse 
om at spillerens smerteproblemer skyldes hans psykosomatiske personlighet, ville 
blitt møtt med et flir. 
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Men det er nettopp denne type feilvurdering mange alvorlig nakkeskadde har blitt 
utsatt for. Helsevesenet har gang på gang beskrevet disse skadene som 
bagatellmessige, og hevdet at symptomer etter slike skader vil gå over av seg selv 
etter kort tid. Pasientene er blitt oppfordret til å ta seg sammen, og komme i arbeid 
så snart som mulig. Dersom pasientens symptomer har vedvart, eller blitt forsterket, 
er dette blitt tolket som psykosomatiske reaksjoner. Helsevesenet har vært av den 
oppfatning at smertene og symptomene hos disse pasientene har hatt sin opprinnelse 
i pasientenes psyke eller i deres spesielle personlighet. 
 
Selv om pasientene har hatt livstruende instabilitet i kroppens mest sårbare ledd, er 
de blitt avvist av nevrologene, og ekspedert videre til psykolog eller psykiater. 
Deretter er de blitt overlatt til seg selv. Som en konsekvens av dette har mange fått 
problemer med trygdeetaten og forsikringsselskapene, og de som har prøvd å få sine 
rettigheter gjennom rettsapparatet, har lidd nederlag også her. 
 
Mange som har fått hjelp i utlandet, har henvendt seg til Rikstrygdeverket for å få 
dekket utgiftene sine. Det har de ikke fått. Søknadene er blitt avslått med delvis 
selvmotsigende argumenter. Noen har fått avslag med den begrunnelse at 
operasjonene er eksperimentelle og farlige, andre har fått avslag med den 
begrunnelse at slike operasjoner også utføres i Norge. 
 
Når svært alvorlige høye nakkeskader nå er påvist, skulle man tro at det raskt ville 
bli bygget ut et landsdekkende system for tidlig diagnostikk, og at pasientene snart 
ville få et tilbud om behandling, og i de alvorligste tilfellene også operasjon. Min 
erfaring tilsier at det på ingen måte vil være noen automatikk i dette. Jeg tror at 
mange nakkeskadde fortsatt vil måtte slite for å få hjelp i norsk helsevesen. 
 
Bakgrunnen for min skepsis er at disse feilvurderingene har vært svært alvorlige, og 
at dette har foregått over så lang tid. Det er snakk om systematiske og alvorlige 
feilvurderinger i helsevesen, trygdeetat og rettsvesen. Feilene har vært begått av 
professorer ved landets fremste spesialistklinikker, av dommere i norsk Høyesterett, 
og feilene har vært begått av både politisk og administrativt ansvarlige i hele det 
tungrodde norske helse- og trygdebyråkratiet. For de ansvarlige dreier dette seg om 
muligheten for tap av makt og prestisje, og ikke minst om frykt for å bli stilt 
økonomisk ansvarlig. 
 
Etablering av et forsvarlig behandlingstilbud krever høy faglig kompetanse både på 
diagnostikk, behandling og operasjon. Norsk helsevesen har akutt mangel på slik 
ekspertise. Ved etablering av et tilbud vil man ikke bare måtte ta hånd om nye 
tilfeller av nakkeskader. Man må også prøve å ta hånd om alle de som tidligere er 
blitt feilvurdert og avvist. Ut fra en rettferdighetsbetraktning er det de som har lidd 
lengst, som burde få hjelp først. Vi står derfor overfor et svært stort 
kapasitetsproblem. Ikke minst står vi overfor juridiske og økonomiske problemer. I 
forlengelsen av dette ligger krav om å få omgjort diagnoser, og krav om 
gjenopptakelse av saker på alle nivåer i rettsapparatet. 
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Min bakgrunn for å skrive om dette er at jeg i 12 år – fra 1987 til 1999 – ble 
feildiagnostisert av leger ved Haukeland universitetssykehus når det gjaldt de 
skadene jeg hadde. Jeg var alvorlig nakkeskadd med operasjonsindikasjoner på to 
nivåer, men ble fortalt at det ikke var grunnlag for operasjon i det hele tatt. I 1999 
forlangte jeg innsyn i journalen min ved Nevrologisk avdeling. Det ble en 
sjokkopplevelse. 
 
I 2000 ble jeg operert av dr. Montazem i Tyskland. Tre virvler midt i nakken ble 
stivet av med plater og skruer. Dette førte til en kraftig bedring av helsetilstand og 
livskvalitet. De drepende hodesmertene forsvant, og jeg fikk igjen konsentrasjons- 
og arbeidsevnen. Uten denne operasjonen ville jeg ikke hatt krefter eller overskudd 
til å fortsette kampen mot den ukulturen som finnes i helsevesenet, og den blindhet 
og døvhet som finnes i rettsapparatet. 
 
Etter samtaler med mange hundre nakkeskadde vet jeg at min sak ikke er spesiell. 
Når jeg likevel velger å beskrive min egen situasjon, så er det to grunner til det. For 
det første kan alt jeg skriver, dokumenteres. Fra høsten 1986 var jeg klar over at jeg 
var alvorlig skadet eller alvorlig syk. Jeg var overbevist om at hvis jeg bare ga en 
grundig og nøyaktig beskrivelse av symptomene, så ville norske legespesialister 
finne ut hva som feilte meg. Jeg begynte derfor systematisk å beskrive problemene 
mine i forhold til leger/behandlere. 
Min skade-/sykehistorie kan derfor dokumenteres i detalj, og alle fakta i saken har 
vært kjent for Haukeland sykehus, Fylkeslegen og Statens Helsetilsyn, og senere 
også for tingrett og lagmannsrett. 
De siste 4 årene har jeg brukt til studier i testpsykologi og medisin, og jeg har 
fortløpende skrevet notater til advokaten min, slik at han skulle være best mulig 
skolert i problemstillingene. Det er i hovedsak disse notatene som ligger til grunn for 
denne boken. 
 
Våren 2005 ble manus til denne boken sendt rekommandert til styreleder i Helse 
Bergen og til nevrologisk og nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus, med 
oppfordring om å påpeke mulige feil eller misforståelser fra min side. Jeg fikk ingen 
tilbakemeldinger verken fra avdelingslederne eller fra legene og psykologen som 
hadde vært ansvarlige for de grove feilvurderingene i min sak. 
 
I denne boken har jeg valgt å anonymisere de fire personene som ødela 13 år av mitt 
liv. Jeg kaller dem ”Eng”, ”Dal”, ”Berg” og ”Myr”. Jeg velger å gjøre det slik, fordi 
formålet med boken er å avdekke at behandlingen av meg i første rekke dreier seg 
om systematisk svikt i hele helsevesenet. Det er faktisk på denne måten norsk 
helsevesen har behandlet mange alvorlig nakkeskadde i alle år. 
 
Det er dessverre slik at medisinske journaler og uttalelser er fulle av latinske 
faguttrykk. Det skaper problemer når pasienten skal prøve å tolke hva legen eller 
radiologen har skrevet. Enda verre blir det når medisinske termer blir brukt på en 
feilaktig eller villedende måte. Min historie har mange eksempler på det. 
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Jeg gjengir derfor medisinske ord og uttrykk slik de er blitt brukt, men prøver 
samtidig å forklare ordene på en enklere måte. Ordforklaringer finnes også i vedlegg 
5, bak i boken. 
 
Terminologien som blir brukt om nakkeskader, er forvirrende. Det er særlig 
whiplashbegrepet som har skapt uklarhet. Whiplash henspeiler på en 
skademekanisme, hvor nakken og hodet blir utsatt for en brå, piskesnertlignende 
bevegelse, for eksempel ved påkjørsel bakfra. I Norge brukes ordet nakkesleng om 
dette. Dessverre brukes også nakkesleng som beskrivelse av selve skaden, selv om 
skaden ikke er forårsaket av en slik bevegelse. 
Det sentrale må være at pasientene får behandling i forhold til de skadene de har – 
uavhengig av hva som har forårsaket skadene. Jeg velger derfor å bruke ordene 
nakkeskade og nakkeskadd i min egen beskrivelse. 
 
85-90 % av alle nakkeskadene er ufarlige, og går over av seg selv etter noen uker. 
Boken handler ikke om slike skader. Bokens tema er de 10-15 % av nakkeskadene 
som ikke går over av seg selv. Hensikten er ikke å beskrive det smertehelvete som 
mange av disse pasientene lever i. Det har vært beskrevet mange ganger før. 
Hensikten er å belyse årsakene til at denne store pasientgruppen ikke har fått noen 
hjelp i norsk helsevesen. 
 
Uten kunnskap og viten om disse forholdene vil nakkeskadde fortsatt bli kasteballer 
i et system av inkompetanse og ansvarsfraskrivelse. 
 
 
 
 
 
Bergen april 2006 
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1. 10 år med smerte, fortvilelse og illusjoner 
 
I løpet av høsten 86 og våren 87 ble livet mitt totalt forandret. Jeg var da 46 år, gift, 
hadde to barn, og trivdes godt i jobben som rådgiver i ungdomsskolen med realfag 
og kroppsøving i fagkretsen. Jeg hadde inntil da hatt uvanlig god helse og stort 
overskudd, og deltatt aktivt i idrett og politisk og fagpolitisk arbeid. 
 
Problemene begynte gradvis med stivhet og smerter i nakke og hode, nummenhet/ 
kraftløshet i venstre arm, og en økende følelse av utmattelse. Jeg fikk også en svært 
smertefull hevelse på venstre side i nakken og mente at det måtte være en virvel som 
hadde ”låst seg” i ytterstilling. 
 
Jeg kontaktet dr. Grimstad, som da var primærlege i Åsane. Han rekvirerte fysikalsk 
behandling, men det hadde liten effekt. Etter hvert ble søvnproblemene massive. 
Selv om jeg var helt utmattet, ble det helt umulig å sovne på grunn av smertene. Jeg 
ble derfor raskt avhengig både av sovepiller og smertestillende for i det hele tatt å få 
søvn. Ved juletider i 1986 fikk jeg i tillegg en kraftig betennelse i ganen. Jeg fikk 
trukket en visdomstann, men brakk samtidig en del av kjevebeinet. Betennelsen 
varte i mer enn 14 dager, og jeg var da så helsemessig redusert at jeg måtte 
sykemelde meg de første ukene i 1987. 
 
Dette ble begynnelsen på en lang periode med kortere og lengre sykemeldinger som 
til slutt endte med 75% uføretrygd. Fordi jeg alltid hadde hatt stor glede av å være 
fysisk aktiv, prøvde jeg å holde meg i form, men med vekslende resultat. Treningen 
ga økt motstandskraft og en viss smertelindring, men førte ofte til forverring av 
smertene, uten at jeg visste hvilke bevegelser som var årsak. 
 
Dr. Grimstad rekvirerte røntgen og CT, og i februar fikk jeg henvisning til dr. 
Wærnes, som var privatpraktiserende nevrolog i Bergen. Det kom lite ut av det. I 
epikrisen skrev dr. Wærnes at problemene antakelig skyldtes idrettsskader, men 
utover vanlig fysioterapi hadde han ingen forslag til behandling. 
 
Etter en forsiktig joggetur før påske i 87 ble jeg akutt svært dårlig. Nakken ble helt 
stiv, og hode- og nakkesmertene var intense. Jeg fikk kronisk sterke utstrålende 
smerter til armene, særlig på venstre side, og fikk et slags elektrisk støt ut i fingrene 
ved enkelte bevegelser i nakken. Balansen og likevektsfølelsen i hodet forsvant, og 
jeg fikk dobbeltsyn. Smertene og balansesvikten gjorde det umulig å sitte eller stå 
oppreist, og jeg ble derfor liggende neddopet i to og en halv uke nesten uten å kunne 
røre meg. 
 
Det var umulig å finne en liggestilling uten smerter, samtidig som enhver bevegelse 
av nakken førte til at smertene ble mer intense. Situasjonen ble mer og mer 
uutholdelig, og jeg visste at jeg ikke kunne holde ut et slikt smertehelvete over 
lengre tid. Hvis jeg ikke ble bedre, var selvmord den eneste utveien. 
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Dr. Wærnes ble kontaktet, men han foretok seg ingenting. Jeg brøt derfor kontakten 
med ham. Det skulle gå elleve år før jeg fikk en forklaring på denne alvorlige 
sykdomsperioden, nemlig nerverotbetennelse med påfølgende skader på fire av 
nerverøttene i nakken. 
 
Heldigvis gikk den akutte perioden gradvis over, og jeg kom inn et smerte-
/symptommønster som jeg siden måtte leve med i 13 år. Symptomene var aldri helt 
konstante, men varierte i styrke med gode og dårlige perioder. Dette er beskrevet 
mer detaljert i vedlegg 2. 
 
I stikkords form var jeg plaget med: 
 

1. Utglidning av nakkevirvel/virvler – sterk følelse av at nakken gikk 
av ledd. 

 
2. Kramper i de dype nakkemusklene. 

 
3. Sviende/etsende nakkesmerter og nakkestivhet med utstråling i 

hovedsak til skulder/arm og tommel/pekefinger på venstre hånd. 
 

4. Hodesmerter i bakhodet og bak øynene – som en ”stram ring” rundt 
hodet. 

 
5. Kvalme og ”hangover” som kan sammenlignes med en konstant 

”dagen derpå”. 
 

6. Synsforstyrrelser/dobbeltsyn – i perioder store vansker med å lese. 
 

7. Nedsatt hørsel – kronisk øresus (tinnitus) på venstre øre. 
 

8. Smerter i ansiktet – følelse av å ha kronisk bihulebetennelse. 
 

9. Smerter i kjeven med kronisk muskelspenning og låsninger. 
 

10. Klump i halsen. 
 

11. Trykkende/beklemmende følelse av å ha en altfor trang våtdrakt på 
overkroppen. 

 
12. Balanseforstyrrelse, snubling og ustøhet. 

 
13. Mangel på fingerkontroll på venstre hånd – lett for å miste ting. 

 
14. Hukommelsessvikt. 
15. Kognitiv svikt, altså sviktende evne til å forstå eller lære noe nytt. 
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16. Følelse av total utmattelse. 
 

17. Psykiske reaksjoner som fortvilelse, frustrasjon, irritabilitet, 
depresjon. 

 
18. Forstyrrelser av temperaturreguleringen – ekstrem svetting. 

 
Jeg begynte tidlig en systematisk leting etter behandlingsformer som kunne hjelpe. I 
første omgang prøvde jeg vanlig fysioterapi, manuell- og psykomotorisk fysioterapi 
og kiropraktikk. Jeg prøvde bare en behandlingsmetode om gangen, og prøvde ut 
metodene over flere måneder. Senere prøvde jeg de samme metodene opp igjen hos 
andre terapeuter, men ingen behandling ga mer enn kortvarig lindring. 
Etter hvert prøvde jeg også ut mer utradisjonelle metoder som akupunktur, 
fotsoneterapi, magnetterapi. Gjennom 13 år prøvde jeg alt, også håndspåleggelse, 
men uten resultat. I beste fall fikk jeg noen timers lindring. 
 
1.1. Den første kontakten med nevrologisk avdeling 
Her vil illustrasjonene 1-9 i kap. 12: ”Nakkens anatomi” kunne være til nytte. 
 
I september 1987 fikk jeg time hos dr. ”Eng” ved Nevrologisk avdeling på 
Haukeland sykehus, og skrev på forhånd et brev hvor jeg redegjorde for situasjonen. 
Jeg beskrev den kraftige betennelsen i ganen og den nesten uutholdelige situasjonen 
ved påsketider. Jeg skrev at røntgenbildene hadde vist slitasje/påleiringer i området 
C5/C6, og at dette området var svært ondt med trykksmerter og utstrålinger til 
skulder/arm/hånd. Jeg beskrev svelgeproblemer, trykk på strupehodet og redusert 
hørsel, men presiserte samtidig at hovedproblemet lå høyere i nakken – i nivå 
C2/C3/C4: 
 

”Jeg opplever at det er unormale forhold her som utløser problemene 
andre steder… Stivheten oppleves som kramper som tidligere varte i 
ukevis. Nå varer krampene fra noen timer til noen dager. Det oppleves 
som om krampene i første rekke binder sammen C1 og C2. Ofte stivner 
også nedre delen av nakken, fra C3 og nedover, som en enhet. Mellom C2 
og C3 føles det som om nakken ”glir av ledd”. Dersom disse 
utglidningene varer over tid, flytter krampene seg slik at leddet mellom C2 
og C3 blir helt stivt. Ryggtaggen på C3 blir da stående ut som en kul på 
høyre side av nakken… Om morgenen er det som regel levelig fra ca. kl. 
7.00 til 11.00. Fra da av strammes nakken til og jeg får en sterk følelse av 
å ha ”hodet på stake”. Nakken blir presset framover og jeg må bruke 
muskulatur for å prøve å holde svai i nakken. Alternativet til dette er at 
nakken blir bøyd framover og at C2/C3 glir ut til siden. Den aktive 
muskelbruken fører til muskelstivhet i hele nakkeregionen og øverst i 
brystdelen og i skuldrene, og den fører til UTMATTELSE. I 2-3-tiden må 
jeg legge meg, og hviler da i 3-4 timer. Føler selv at jeg bruker for mye 
piller. Daglig spiser jeg 7-8 Paralgin forte, 10 Hibanil og 2 Halcion. Det 
jeg i første rekke har behov for er en diagnose som stemmer med mine 
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egne opplevelser, og et gjennomtenkt behandlingsopplegg. Selv om 
røntgenbildene er negative når det gjelder et evt. prolaps, så er det for 
meg fortsatt en mulighet. Er det mulig å få bekreftet eller avkreftet dette? 
Jeg er temmelig sikker på at jeg til stadighet har større eller mindre 
virvelforskyvninger i nakken og at det sannsynligvis skyldes overstrekking 
av kapsler/ledd. Hvordan bør jeg forholde meg til dette? Ligge helt i ro? 
Bruke nakkekrage? Kan/bør leddet mellom C2 og C3 stabiliseres ved 
operasjon?” 

 
Under konsultasjonen forklarte jeg dr. ”Eng” detaljert om alle symptomene og 
demonstrerte for ham hvordan nakken ”gled av ledd” når jeg slappet av i 
nakkemuskulaturen. Dr. ”Eng” betegnet dette som hypermobilitet. Jeg spurte om det 
kunne opereres, men fikk et negativt svar. Dr. ”Eng” viste liten interesse for 
hypermobiliteten og var mer opptatt av andre årsaker. Han nevnte bl.a. at infeksjon 
ved flåttbitt kunne gi de symptomene jeg hadde. 
 
Jeg fortalte at jeg hadde bodd på Sørlandet hver sommer de 10 siste årene i et 
område med mye flått, og at jeg hvert år hadde fått mange bitt. Dr. ”Eng” mente at 
jeg burde sjekkes for mulig borreliainfeksjon. I oktober ble det tatt prøve av 
ryggmargsvæsken, men resultatet var negativt. Det var for så vidt fornuftig av ham å 
sjekke for infeksjon, fordi dette kunne være en god forklaring på den akutte 
sykdomsperioden i påsken. Jeg spurte om den kraftige betennelsen i ganen kunne ha 
”smittet” over til nakken, men det hadde dr. ”Eng” ingen tro på. 16 år senere fikk jeg 
gjennom læreverket ”Nevrologi og nevrokirurgi” bekreftet at nerverotbetennelse 
nettopp kan være forårsaket av betennelse i et nærliggende område. I et avsnitt om 
”innfallsporter for smittestoffer” blir dette beskrevet slik: 
 

”De viktigste innfallsporter for infeksjoner i nervevev er via nærliggende 
vev, (bihuler, øre, tenner, benvev) eller via blodbanene.” 

 
Etter det mislykkete forsøket på å finne en borreliainfeksjon, oppga dr. ”Eng” å 
finne andre forklaringer på smerteproblemene mine. Han mente at jeg hadde vært 
nok utredet, og det ble ikke gjort noen forsøk på å kartlegge graden eller omfanget 
av hypermobilitet/instabilitet, og heller ingen forsøk på å finne forklaring på de 
utstrålende smertene til venstre arm. 
 
1.2. Forespørsel om å hjelpe en psykolog 
Etter dette hadde jeg ikke mer kontakt med nevrologisk avdeling før dr. ”Eng” våren 
1988 spurte meg om jeg ville snakke med en psykolog som var under utdanning ved 
avdelingen og som skulle spesialisere seg på smerteproblematikk. Siden jeg var så 
smerteplaget, og hadde gått med sterke smerter så lenge, kunne jeg sikkert gi en god 
beskrivelse av hvordan det var å leve med kroniske smerter. Det sa jeg uten videre ja 
til, fordi jeg hadde hatt en beklemmende følelse av at ingen av legene/behandlerne 
som jeg hadde snakket med, helt forstod hva dette dreiet seg om, og fordi jeg var 
glad for at noen ville ta disse problemene på alvor. Jeg hadde vært rådgiver i 
ungdomsskolen i 18 år og hatt ukentlig kontakt med skolepsykologer i hele denne 
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perioden. Jeg hadde også hatt et godt samarbeid med psykologer i politisk og 
fagpolitisk sammenheng gjennom mange år. Jeg hadde derfor ingen 
motforestillinger da jeg ble bedt om å snakke med psykolog ”Dal”. Vi hadde tre 
samtaler i løpet av mai måned, og ”Dal” ba meg å fylle ut et spørreskjema som ble 
brukt i smertebehandling. Det sa jeg også ja til, fordi jeg var overbevist om at han 
skulle bruke dette i anonymisert form i forbindelse med sin utdannelse til 
nevropsykolog. 
 
Jeg fikk med meg hjem en MMPI- test (Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory). Selv om mange av spørsmålene var underlige eller helt meningsløse, 
leverte jeg inn besvarelsen, og tenkte ikke mer verken på testen eller psykolog 
”Dal”. MMPI-testen blir nærmere beskrevet i kapittel 14 og i vedlegg 3. 
 
Min helsemessige situasjon ble ikke bedre, og i januar 1989 sendte dr. Grimstad 
henvisning til Smerteklinikken ved Haukeland sykehus, men ventetiden var da mer 
enn ett år. Fordi jeg ikke hadde fått noen diagnose fra Nevrologisk avdeling, 
henviste dr. Grimstad meg i mars til revmatolog, men heller ikke dette ga noen 
avklaring. 
 
1.3. Høsten 1989 – forverring av problemene 
I løpet av sommeren 1989 ble jeg dårligere, og jeg ba dr. Grimstad om å sende en ny 
henvisning til nevrologisk avdeling. Jeg hadde fortsatt tro på at spesialistene på 
Haukeland ville finne svar på problemene, og var overbevist om at noe måtte være 
oversett eller ikke undersøkt grundig nok. Jeg var særlig bekymret for 
hodesmertene, fordi dr. ”Eng” hadde avvist at nakkeskadene kunne forårsake slike 
smerter. Også borreliainfeksjon, som kan gi symptomer som hjernehinnebetennelse, 
var blitt utelukket. Da gjenstod hjernesvulst som mulig forklaring. Det ble tatt CT av 
hjernen i september uten at man fant noe unormalt. 
 
Fordi Haukeland sykehus ikke hadde MR-maskin, ble jeg henvist til 
Sentralsykehuset i Rogaland for undersøkelse av hjernen og halsryggmargen i 
oktober 1989. Svaret fra Stavanger var ”oppløftende” fordi man fant en mulig 
delforklaring på mine problemer: 
 

”Det er degenerative forandringer i relasjon til 3. cervicalskive med 
impresjon i subduralrommet. Svarende til 4. og 5. skivenivå er det 
påleiringer på bueleddene med impresjon bakfra i subduralrommet.” 
(Understreking gjort av SiR). 

 
Forklaring på de medisinske uttrykkene finnes i kap. 12: ”Nakkens anatomi” og i 
kap. 13: ”Nakkeskadene”. I et brev til meg 7. november 1989 skrev dr. ”Eng”: 
 

”Det at det er beskrevet impresjon i subduralrommet er ikke foruroligende 
da dette ikke er uvanlig hos voksne mennesker i din alder. Imidlertid kan 
forandringene forklare at du har smerter som utgår fra øvre cervical-
columna /øvre del av nakken og i det nivået er det ikke uvanlig at smerter 
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kan projiseres til bakre del av hodet og således forklare at du har en del 
hodesmerter. Jeg tror ikke det er aktuelt med spesiell behandling utover 
den fysikalske behandling og smertelindring du har fått, men ”for ordens 
skyld” vil jeg i dag sende røntgenbildene dine til Nevrokirurgisk 
poliklinikk v/overlege ”Myr” for å få en vurdering av om nevrokirurgene 
synes det er spesielle tiltak som bør iverksettes. Du er satt opp til en 
poliklinisk time her 3. januar 1990 og jeg synes vi skal opprettholde denne 
timen om ikke annet for å kontrollere nevrologiske funn i armene og bena. 
Dersom det er uendrete nevrologiske funn i januar er det imidlertid lite 
sannsynlig at vi kan bidra til noen nye terapeutiske forslag.” 

 
28. november fikk jeg svar på dr. ”Engs” henvendelse til dr. ”Myr”: 
 

”Dine røntgenbilder har vært oversendt til Nevrokirurgisk avdeling og har 
der vært vurdert av overlege ”Myr”. Slik de kliniske funn og 
røntgenbildene er, foreligger der ingen operasjonsindikasjon. Det betyr at 
behandlingen må begrense seg til det vi kaller ”konservativ behandling” 
med fysioterapi, varme, kulde, øvelser, smertestillende medisiner, 
muskelavslappende medisiner etc. etc.” 

  
1.4. Smerteklinikken på Haukeland sykehus 
I januar 1990 gikk jeg til den avtalte kontrollen ved Nevrologisk avdeling. Til min 
forundring møtte jeg en ny lege, dr. ”Berg”. Hun gjennomførte sine nevrologiske 
undersøkelser, men virket uinteressert i det jeg fortalte. Jeg tok opp igjen spørsmålet 
om operasjon, men fikk klar beskjed om at det var helt uaktuelt. Den saken var 
allerede avgjort av dr. ”Eng” og dr. ”Myr”. Hun anbefalte meg imidlertid å ta 
kontakt med Smerteklinikken. 
 
I mai fikk jeg time på Smerteklinikken. Jeg hadde store forventninger, og var sikker 
på at en spesialklinikk for smertebehandling ville gi meg hjelp, råd eller medisiner 
som kunne redusere smertene. Jeg håpet også at klinikken hadde så lang erfaring 
med smertevurdering at jeg kunne få en forklaring på smertebildet og evt. en 
fornuftig diagnose. Slik gikk det ikke. Jeg hadde samtaler med dr. Husebø og 
psykolog Rosen, og jeg ble undersøkt av fysioterapeut Strand. Jeg forklarte så godt 
jeg kunne om smertene mine, men det var ingen av dem særlig interessert i. I den 
siste oppsummerende samtalen med dr. Husebø anla han en optimistisk tone og 
anbefalte meg en sarotex-kur. Det hadde jeg allerede fått av dr. Wærnes tre år 
tidligere. Jeg fikk ingen diagnose eller fornuftige råd om trening. Kontakten med 
Smerteklinikken ble en stor skuffelse og helt bortkastet med hensyn til 
smertelindring. 
 
1.5. Whiplashskade 
I januar 1991 skrev jeg et lengre brev til primærlegen min, dr. Grimstad, der jeg 
oppsummerte 3 1/2 års fortvilet leting etter kvalifisert hjelp. Jeg skrev at jeg hadde 
prøvd vannsprøyter med positiv effekt fordi smertene ved stikket var så intense at de 
”overdøvet” de daglige smertene. Lindringen besto i at de fastlåste kroniske 
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smertemønstrene ble brutt opp, og erstattet av en annen smerte. Selv om virkningen 
bare varte noen timer, så var dette så verdifullt at jeg over to år fikk mellom 400 og 
500 slike sprøyter. 
 
Jeg skrev at jeg etter hvert hadde forstått at ingen i det medisinske hjelpeapparatet 
hadde kunnskaper eller forutsetninger for å hjelpe pasienter som meg, og at 
hovedproblemet antakelig lå i manglende kunnskap i diagnostikk av skader på 
leddbånd og kapsler, fordi disse ikke lot seg avbilde radiologisk. 
 
Jeg fortalte at jeg nettopp hadde vært på et seminar i Bergen hvor manuellterapeut 
Tor Bjørnstad fra Oslo foreleste om whiplashskader. Jeg hadde 11 av de 12 
symptomene han listet opp. Bjørnstad nevnte bl.a. at innpressing av 
mellomvirvelskiver mot ryggmargen, eller impresjoner, ikke var uvanlig, og at det 
kunne være alvorlig. Han nevnte at kyfotisk feilstilling (knekk forover i stedet for 
bue bakover i nakken) var et alvorlig tegn, og at nakkevirvlene C3 og C4 var særlig 
utsatte. Ved hypermobilitet var det helt nødvendig å ta funksjonsbilder, d.v.s. bilder 
tatt i ytterstillinger, for å få vurdert graden av skade, og evt. få undersøkt om det i 
tillegg var glidning i leddet. Han understreket at disse skadene ofte framkom som 
senskader etter en ulykke, og at mange aldri ble kvitt en whiplashskade. Han 
beskrev smertene som et kronisk gnagsår i nakken. Bjørnestad hadde også sagt at 
pasienter med hypermobile nakker burde unngå fysikalsk behandling og 
kiropraktikk. 
 
I brevet til dr. Grimstad skrev jeg videre: 
 

”For min del er jeg nå ganske overbevist om at problemene skyldes 
nakkeslengskader. Jeg gikk til hjelpeapparatet med utførlige beskrivelser 
av mine plager i den tro at man på et slikt grunnlag ville være i stand til å 
diagnostisere rett, og at man ville gi råd som i alle fall ikke ville forsterke 
problemene. Jeg ser nå helt klart at svært få eller ingen legespesialister på 
det tidspunktet hadde skikkelig systematisert kunnskap om sannsynlige 
årsaker og adekvat behandling. Jeg fikk også bekreftet noe som jeg selv 
har visst, men som ikke har kommet klart til uttrykk i noen av de forsøkene 
som har vært gjort på å stille diagnose, nemlig at mine utglidninger rundt 
C2/C3/C4, og etterfølgende låsninger er SVÆRT vanlige ved 
nakkeslengskader. Den hypermobiliteten som jeg har prøvd å beskrive har 
altså vært høyst reell og vanlig. Jeg opplevde med andre ord for første 
gang å få beskrevet alle mine symptomer som ganske vanlige ved 
nakkeslengskader. 

 
Jeg har nå kommet til en fast overbevisning om at mine problemer i første 
rekke skyldes skader av nyere eller eldre dato. I tillegg er det selvsagt 
degenerative forandringer. Jeg har gjennom turn, slalåm og bryting hatt 
uendelig mange muligheter til å pådra meg nakkeskader. Særlig viktig er 
det kanskje at nakkesprett var min spesialitet i frittstående og på kasse. 
Jeg tror helt klart at jeg må ha utviklet hypermobilitet i ett eller flere 
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nakkeledd, enten som følge av ligamentbrudd, eller som følge av 
overstrekking. Kyfosen rundt C3/C4 indikerer etter mitt skjønn at det må 
være ligament/kapselskader i området. 

 
Jeg mener at det må være mulig å komme fram til en noenlunde entydig 
oppfatning av om skadene mine er varige eller forbigående. Hva taler for 
det ene og hva taler for det andre? Jeg tror også at det er viktig å få fram 
så konkret som mulig hva problemet er, fordi jeg hele tiden har vært 
interessert i å være aktiv i forhold til problemene. Det er min erfaring at 
denne aktiviteten i perioder har forverret tilstanden, men hvilke bevegelser 
som er uheldige vet jeg ikke. Det må det imidlertid være mulig å finne ut 
av. Jeg er ikke sikker på om det har noe for seg, men jeg ber deg vurdere 
om det kan være en ide å få en ny status av nakken, både for å se om det er 
forandringer siden sist, men også for å se om man kan få en klarere 
indikasjon for en eventuell operasjon. 
Alternativet til avstivning er fortsatt høyt pillebruk, og dette oppfatter jeg 
som mer og mer problematisk. Jeg har jo gått på store doser både av 
smertestillende og sovepiller i mer enn 3 år, og det har helt klart hatt sine 
bivirkninger. Jeg føler meg lettere dopet hele tiden. I det siste har jeg vært 
oppe i 2 Sarotex og 2 ½ Halcion hver kveld for å få ned smerter og 
spenninger slik at det blir mulig å sovne. Jeg har også måttet øke bruken 
av Aporex og er oppe i et gjennomsnitt på 4-5 pr. dag. Dette er som du 
sikkert forstår svært slitsomt og neppe særlig helsesamt.” 

 
Dr. Grimstad skrev deretter nok en henvisning til Nevrologisk v/ dr. ”Berg”, og i 
mars fikk jeg brev hvor han gjenga utdrag av det svarbrevet som dr. ”Berg” hadde 
sendt ham: 
 

”Spørsmålet om operativ behandling er besvart, og ut fra den vurdering 
som foreligger fra tidligere og den beskrivelse som er gitt av det 
nåværende sykdomsbilde, foreligger det ikke grunnlag for å operere… For 
øvrig framgår det av brevet at overlege ”Berg” vurderer det som ikke 
usannsynlig at nakkeskader (større og mindre) er årsak til dine plager. 
Hvorvidt en vil kalle det ”nakkesleng” eller ikke betyr mindre” 

 
Dr. Grimstad hadde hele tiden formidlet en optimistisk tone, som jeg mente det ikke 
var grunnlag for. Dette ble etter hvert både slitsomt og problematisk, fordi han også 
skulle skrive legeerklæringer og gi uttalelser bl.a. om uførepensjon. 
 
Fordi forholdet ble anstrengt, ble vi enige om at jeg skulle skifte primærlege. Fra 
mars 1991 fikk jeg derfor dr. Knut Birger Kvist som ny primærlege. Det var en 
lykkelig løsning, fordi dr. Kvist var svært engasjert i smerteproblematikk, og han 
forsto fra første stund at jeg hadde alvorlige skader i nakken. Vi fikk umiddelbart 
svært god kontakt, og han brukte mye tid på å hjelpe meg med bl.a. vannsprøyter og 
andre terapiforslag. I de følgende ni årene hadde jeg mer enn 100 konsultasjoner hos 
ham, og hver gang ga han seg tid til å støtte og oppmuntre på en enestående måte. 
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Uten hans engasjement hadde jeg gitt opp forsøkene på å finne svar på problemene 
mine. 
 
1.6. Norsk Klinikk for Whiplashskader 
I april 1991 reiste jeg til Norsk Klinikk for Whiplashskader i Oslo, for å bli 
undersøkt av manuellterapeut Tor Bjørnstad. Både dr. Kvist og jeg kjente ham fra 
foredraget han hadde holdt i Bergen i januar samme år. 
Hos Bjørnstad fikk jeg for første gang en profesjonell undersøkelse. Han undersøkte 
systematisk alle nakkevirvlene og kontrollerte utslag og bevegelsesmønster. I en 3-
siders epikrise skrev han at jeg hadde pannehodepine med smerter bak øynene og 
smerter i nakken, øresus på venstre siden og svekket syn. Han beskrev smertene ut i 
venstre hånd til tommelen, og han bemerket at jeg hadde dårlig kontroll og 
nummenhet i dette området. Han beskrev trykksmerter og overfølsomhet på begge 
sider i ansiktet og ved neseroten. Under headingen ”spesifikk test” skrev han: 
 

”Segmentet Atlas-Axis (C1 og C2) er nedsatt i rotasjon begge veier. 
Segmentene C2-C3 og C3-C4 er nedsatt under lateral fleksjon 
(sidebøyning) og rotasjon til venstre. Segmentet C4-C5 er hypermobilt i 
ekstensjon (strekning). Det er betydelig reaktiv tilstand i ligamentum inter- 
og supraspinous (leddbåndene mellom og langs ryggtaggene) og i 
segmentene C2-C3, C3-C4 og C4 – C5. Virvelen C3 står i en flektert 
stilling (sidestilling) og det skjer en kompensatorisk glidning av virvelen 
C4 i dorsal retning (bakover). Virvelen C5 står lateralt flektert til venstre 
noe som medfører at de inferiøre leddfasettene (styreleddene under) står 
glidd til høyre. Biceps refleksen er nedsatt på venstre side. Det samme er 
tilfelle med Brachioradialis-refleksen” 

 
Han konkluderte slik: 
 

”Det er meget som tyder på at denne pasienten har fått et traume mot 
cervicalcolumna som har medført at han har det jeg vil karakterisere som 
et ”hyperfleksjonssyndrom”. Den ufysiologiske feilstillingen, spesielt i 
segmentet C3-C4, medfører en overstrekking av Medulla (ryggmargen) 
samt Dura Mater (den harde ryggmargshinnen) i segmentet C3-C4 og de 
nærmeste segmentene. Både dermatomet C6 og myotomet C6 er involvert 
(hudområde og muskulatur som blir innervert av 6. halsnerve). I 
segmentene C4-C5 og C5-C6 foregår det også degenerative forandringer. 
Disse kan forårsake irritasjon av nervevev i foramen intervertebrale 
(hullet mellom virvlene hvor kroppsnervene går ut fra ryggmargen). Når 
det gjelder tilstanden i midtre del av cervicalcolumna har jeg informert 
pasienten om at denne har kommet for å bli. Kroppen har sitt eget 
reaksjonsmønster med hensyn til regenerasjon av skadet vev. Dette 
medfører ofte avstivninger i form av degenerative forandringer i ossøst 
vev samt ossifiering (forbeining) av ligamentære strukturer(leddbånd).” 
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Dette var en viktig uttalelse. Endelig hadde jeg fått den konkrete vurderingen som 
jeg hadde bedt om, og hadde nå god oversikt over skadene og de degenerative 
forandringene som kunne være årsak til plagene mine. Det gjaldt for eksempel den 
smertefulle kulen på høyre side i nakken som altså viste seg å være virvelen C3 som 
stod i en fastlåst ytterstilling. 
Også de andre feilstillingene i C3/C4 og C5 hadde fått en forklaring. Jeg hadde fått 
bekreftet trykk på 5. og 6. nerverot som følge av påleiringer/osteofytter og trange 
nervekanaler, og overstrekking av den harde ryggmargshinnen (Dura Mater). Dette 
kunne være forklaringen på de utstrålende smertene til venstre skulder/arm/hånd og 
kraftsvekkelsen i denne armen. Leddbåndskaden midt i nakken, med knekk forover 
og hypermobilitet mellom C3-C4, kunne forklare nakke- og hodesmertene. 
Impresjonene (innpressingene) mot ryggmargen kunne også bidra til hodesmertene. 
Bjørnstads beskrivelse av at degenerative forandringer kan medføre at leddbånd blir 
ossifiert eller forbenet, skulle 9 år senere vise seg å være helt korrekt. 
 
Jeg visste nå hva som feilte meg, og at prognosen ikke var særlig god. Jeg hadde 
gang på gang tatt opp spørsmålet om operasjon med legene på Haukeland, men 
problemstillingen var blitt avvist. Selv om jeg aldri var blitt undersøkt av 
nevrokirurg ”Myr”, så gikk jeg ut fra at hans avslag var basert på lang erfaring og 
konkret vurdering av skadene mine. Jeg hadde fått klar beskjed om at det ikke forelå 
noen operasjonsindikasjon, og jeg hadde derfor ikke annet valg enn å gjøre det beste 
ut av en meget vanskelig og tøff helsesituasjon. 
 
1.7. Smerteterapi A/S 
Fram til 1997 gjorde jeg derfor ikke flere forsøk på å finne ut mer om skadene. 
Situasjonen endret seg imidlertid litt over tid. Hypermobiliteten midt i nakken avtok 
noe, mens smertene i nakken og ut i skulder/arm tiltok. På tross av at jeg er 
høyrehendt var muskulaturen over venstre skulder vesentlig større. Jeg hadde 
følelsen av å ha konstant betennelse i venstre skulder og overarm/arm, og jeg hadde 
mistet ethvert begrep om hva som var normalt i denne armen. Dr. Kvist foreslo at 
jeg burde undersøkes hos Smerteterapi A/S i Oslo, og jeg fikk time der i november 
1997. Undersøkelsen baserte seg i første rekke på termografiske bilder. 
I beskrivelsen står bl.a.: 
 

”De siste årene har smertene mer etablert seg ut mot venstre skulder og 
ned i venstre hånd. Pasienten føler nummenhet som synes å være 
registrerbar til skulderbuen og overarmen, men mindre i underarmen før 
det igjen kommer fram i området for 1. og 2. finger (tommel og 
pekefinger). I tillegg til nummenheten har han også smerter. Den 
beskrevne nummenheten følger i store trekk C6-innervasjonsområde.” 

 
”Bilde nummer 1 – viser en nærmest patologisk (sykelig) nedsatt 
temperatur i store deler av ansiktet. Øyehulene er mer overtemperert enn 
forventet. Dette kan muligens ha en forbindelse med kjeveleddene som er 
klart palpasjonsømme (trykkømme) og det oppnås kjevesperre ved lett 
trykk. De hypertherme (overtempererte) områdene kan være framkommet 
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ved direkte traume (skade) mot ansiktet og eller også som et uttrykk for 
nevrogen lidelse.” 

 
”Bilde nummer 2 – det er en helt klar patologisk (sykelig) nedsatt 
temperatur i øvre nakkeområdet. I nedre nakkeområdet er det et 
tverrgående belte av overtemperering. Dette er det klassiske man ser ved 
hyperekstensjonsskader (overstrekningsskader). Dette vil i så fall stemme 
med et traume mot ansiktet. Det termografiske bildet antyder en nevrogen 
lidelse som er registrerbar til øvre del av nakken.” 

 
”Bilde nummer 3 – Hendene er begge klart undertemperert. Hele den 
termografiske fremstillingen tyder nok i retning av en systemsykdom hvor 
pasienten har felter med betydelig nevrogene engasjementer. De 
undertempererte hendene synes som en slags form for dysregulering 
(feilregulering) av det vegetative system (det selvstyrte/autonome 
nervesystem). De overtempererte områdene langs ryggsøylen antyder et 
nærmest patologisk (sykelig) forhold som kan skyldes overstrekking av 
ligamentum interspinosi (leddbånd mellom ryggtaggene) nærmest hele 
veien nedover. Pasienten burde derfor undersøkes grundig for en eller 
annen sentrallidelse eller for ryggmargslidelse.” 

 
Fordi det ble antydet en uregistrert nervesykdom eller nerveskade sendte dr. Kvist 
henvisning til dr. ”Eng” ved Nevrologisk avdeling. Jeg skrev også et brev hvor jeg 
beskrev utviklingen etter at han hadde avslått videre undersøkelser for operasjon i 
1989. Jeg ønsket å få tatt en EMG/nevrografi for å få undersøkt om nervene ut til 
venstre skulder/arm var skadet. Jeg var helt sikker på at de smertene jeg hadde, 
skyldtes trykk eller skade på nerver, og at dette ville kunne registreres med en slik 
undersøkelse. 
 
Dr. ”Eng” henviste meg imidlertid videre til dr. Bindoff ved samme avdeling. Jeg 
fikk time hos ham i mars 1998. 
 
1.8. Krav om innsyn i journalene 
Møtet med dr. Bindoff ble en selsom opplevelse. Han spurte først om en gruppe 
studenter fikk være tilstede ved undersøkelsen. Det sa jeg ja til. Jeg ble da plassert 
på en benk, og ble så benyttet som demonstrasjonsobjekt for alle slags nevrologiske 
reflekser i mer enn en time. Til slutt sa jeg at mine problemer var nakkeskader og 
mulige nerveskader, og at det var dette jeg var kommet for å få undersøkt. Dr. 
Bindoff svarte da at jeg ikke skulle legge meg bort i hans kliniske undersøkelser. 
Hvis det var noe unormalt skulle nok han finne ut av det. I tillegg sa han, i alles 
påhør, at det nok var mye mer enn skulder og nakke som plaget meg. Underforstått 
at jeg hadde psykiske problemer. 
Jeg ble så paff, opprørt og forbannet at jeg måtte ta meg sammen for å ligge rolig. 
Problemstillingen var imidlertid enkel. Hvis jeg skulle ha håp om å få en 
EMG/nevrografiundersøkelse, måtte jeg finne meg i hans uforskammete oppførsel. 
Etter to timers undersøkelse mente dr. Bindoff at det kanskje var noe uvanlig med 
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bevegelsesmønsteret i venstre skulderblad, og at han av den grunn kunne gå med på 
en undersøkelse. Han ga imidlertid uttrykk for at han hadde liten tro på å finne noe 
som helst. 
 
Det verste med dr. Bindoffs oppførsel var at han tillot seg å innta en arrogant og 
nedlatende holdning, fordi han trodde at jeg hadde psykiske problemer. Ut fra 
vanlige normer for etikk har selvsagt også pasienter med psykiske problemer krav på 
en anstendig og faglig korrekt behandling. Mitt møte med dr. Bindoff viser at slike 
normer kan bli brutt i norsk helsevesen. 
 
For min egen del ble det nå helt sentralt å finne ut hvorfor dr. Bindoff hadde 
behandlet meg som et kasus for psykiatri. Hvor hadde han disse oppfatningene fra? 
Jeg kom til at det måtte foreligge opplysninger i journalen fra nevrologisk avdeling. 
Jeg bestemte meg for å kreve innsyn i journalen etter at EMG/nevrografi var tatt. I 
november 1998 fikk jeg tatt EMG/nevrografi, og ble innkalt til dr. Bindoff i januar 
1999 for å gjennomgå resultatene av undersøkelsen. 
 
1.9. Resultatet av EMG/Nevrografi 
Konklusjonen fra dr. Skeidsvoll ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi var at jeg 
hadde affeksjon (sykelig tilstand) av alle nerverøttene fra C5 til C8, og diagnosen 
hans var: ”cervical radiculopati” (skade på nerverøtter i nakken). Dette resultatet 
kom tydeligvis overraskende på Bindoff, som nå var ganske spak. Jeg spurte hva 
årsaken til slike skader kunne være, og han svarte at det antakelig måtte være 
forårsaket av en nerverotbetennelse. Jeg spurte videre om det kunne være noen 
sammenheng mellom en slik betennelse, og de skadene som var påvist, for eksempel 
kyfosen i nakken. Han påsto da at jeg ikke hadde noen kyfose i nakken, jeg hadde en 
forsterket lordose. Dette prøvde han å illustrere ved å tegne en nakke med forsterket 
halsbue bakover på et papir. Dette papiret viste seg siden å være en side i min 
journal ved nevrologisk. I journalen har dr. Bindoff derfor på en glimrende måte 
illustrert at han ikke hadde peiling på hvilke skader jeg hadde fra før. Jeg ga etter 
dette opp å snakke med ham, og forlangte innsyn i journalen. 
 
1.10. Journalen fra dr. Bindoff 
Jeg fikk rimelig raskt innsyn i de journalnotatene som dr. Bindoff hadde skrevet. 
Her framgikk det klart at han ved første konsultasjon trodde at mine problemer var 
av psykisk natur: 

”… tidligere hadde han smerter i nakken, hodepine, vanskeligheter med å 
styre begge hendene, konsentrasjonsforstyrrelse osv. som tydet på en stor 
psykologisk komponent. Det mest sannsynlige er at han har kroniske 
nakkesmerter med muskelstramhet på venstre side som ikke er patologisk 
(altså ikke forårsaket av skade/sykdom)”... 

 
”Konsultasjonen varer i 2 timer og det kommer til slutt frem en rekke 
psykologiske komponenter som han mener er sekundære”. Jeg bruker tid 
på å få ut av ham de organiske og psykologiske komponenter.” osv. 
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I det andre journalnotatet hadde han droppet den psykologiske vinklingen, men 
hevdet at funnene som var gjort bare ”viste beskjedne forandringer og ingen særlig 
tegn til aktiv denervasjon”. Han skrev ikke noe om den nerverotbetennelsen som han 
hadde brukt som forklaring på nerverotskadene, og han skrev heller ingenting om 
cervical radiculopati, selv om dette var konklusjonen på den undersøkelsen han selv 
hadde rekvirert. 
Etter de retningslinjene som Haukeland sykehus selv har utformet, framgår det klart 
at alle positive funn ved EMG/nevrografi skal settes inn i en diagnostisk 
sammenheng. 
På tross av dette skrev ikke dr. Bindoff et ord om diagnose i journalen. Jeg skrev 
derfor et brev til avdelingsoverlege Aarlie hvor jeg forklarte situasjonen, og 
insisterte på at jeg ville ha en forklaring i form av en diagnose. 
 
Det fikk jeg ikke. Dr. Aarlie hevdet at EMG ”ikke gir mistanke om en 
nerverotbetennelse” og at det måtte foreligge ”en misforståelse”. 
 
Fordi jeg heller ikke denne gangen fikk noen fornuftig diagnose, skrev jeg brev til 
Fylkeslegen i Hordaland. Jeg redegjorde for skade-/sykehistorien og avsluttet slik: 
 

”Jeg ber med dette om at Fylkeslegen tar initiativ overfor Nevrologisk 
avdeling slik at jeg snarest kan få en oppsummerende diagnose som er 
faglig korrekt, og som forklarer mine kroniske smerteproblemer” 

 
1.11. Kronisk smertesyndrom 
Dr. ”Berg” og dr. ”Eng” svarte på vegne av Nevrologisk avdeling. I følge dem 
hadde jeg fått: 
 

”Utskrivingsdiagnosen ”cervical osteochondrose”… som hører inn under 
diagnosegruppen M50 som omhandler kroniske slitasjeforandringer i 
nakkevirvlene. I tillegg vil det her være riktig å bruke betegnelsen kronisk 
smertesyndrom. Dette fordi smertene var mer uttalte og omfattende enn 
det en vanligvis ser ved cervical osteochondrose. Et slikt kronisk 
smertesyndrom er ofte vanskelig å behandle, hvilket har vist seg å være 
tilfelle hos ovennevnte.” 

 
I følge ICD-10, som Nevrologisk avdeling henviser til, heter diagnosegruppen M50: 
”Lidelser i cervicalskive”. M50 handler altså ikke om kroniske slitasjeforandringer i 
nakkevirvlene, slik dr. ”Eng” og dr. ”Berg” hevdet, men om lidelser (skader) i 
mellomvirvelskivene. Det er riktig at jeg har slike skader på flere 
mellomvirvelskiver, men dette ble aldri beskrevet i journalene fra Haukeland. 
 
Men etter 12 år fikk jeg i alle fall oppgitt en riktig diagnosegruppe, nemlig M50. 
Denne diagnosegruppen hører til skadegrad 3 av nakkeslengskader, hvor grad 4 er 
den alvorligste. M50 er altså indikasjon på alvorlig skade. Skadegradene blir 
beskrevet i kapitlene 17 og 21. 
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Nevrologisk avdelings viktigste forklaring på mine smerteproblemer var imidlertid 
en annen, nemlig: ”kronisk smertesyndrom”. Jeg prøvde umiddelbart å finne 
beskrivelse av dette smertesyndromet i ICD-10 og i medisinske oppslagsverk, men 
diagnosen var ikke beskrevet noe sted. Det skulle gå to år før jeg fant ut hva dette 
betydde. Mer om dette i kapittel 15. 
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2. Sjokkerende opplysninger – journalene fra 
Haukeland 
 
2.1. Journalen fra dr. ”Eng” 
I mellomtiden hadde jeg fått ut journalen fra Nevrologisk avdeling. Journalen utgjør 
åtte A4sider. De fire første sidene inneholdt dr. ”Engs” nevrologiske undersøkelse 
fra september 1987, og fire korte notater fra slutten av september og fram til 
november samme år. Av betydning for den videre utviklingen er følgende: 
 

”I tilknytning til trening/gymnastikk har han opp gjennom årene 
sannsynligvis pådratt seg mindre skader. Ved dagens nevrologiske 
undersøkelse finner en ingen sikker patologi bortsett fra pasientens 
angivelse av et radiculært preget sensibilitetsutfall/hypesthdysesthesi, 
svarende til radialsiden av venstre over- og underarm til tommelen. Det er 
således sparsomme men dog tegn til radiculær (nerverot) irritasjon 
cervicalt.” 

 
Hypesthesi betyr nedsatt følsomhet, dysesthesi overfølsomhet. Det mest påfallende 
ved dr. ”Engs” journal var ikke det som stod der, men det som var utelatt. Det gjaldt: 
 

1. Hypermobilitet (instabilitet) – Selv om dette var et alvorlig 
symptom, og selv om det var dr. ”Eng” som først brukte begrepet, 
så ble ikke dette nevnt med et ord. 

 
2. Syns- og hørselsproblemer – Verken kronisk tinnitus eller 

lesevansker og dobbeltsyn ble nevnt. 
 

3. Balanseproblemene – Dette blir så vidt nevnt ved at dr. ”Eng” 
skrev: ”nedsatt følelse for hodets plassering og propriosepsjon?” 

 
4. Kjevelåsning 

 
5. Smerter/nummenhet i ansiktet/bak øynene 

 
6. Svelgeproblemer 

 
7. Søvnproblemer 

 
8. Problemer med hukommelse/konsentrasjon og kognitiv svikt 

 
Den svært dramatiske sykdomsperioden med selvmordstanker, påsken 1987, ble 
beskrevet som at jeg hadde hatt: ”2 uker med absolutt ro og sengeleie”. I forhold til 
senere journalnotater er det av betydning at dr. ”Eng” skrev: 
 

”Status mentalis: Upåfallende”. 
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Han fant altså ikke noe påfallende ved min oppførsel. 
 
Det neste notatet hans, fra slutten av september, er det viktigste. Her står følgende: 
 

”Røntgenbildene ble i dag demonstrert (vurdert av dr. J.L. Larsen 29.09). 
Det ble funnet tegn til en angulær kyfose (vinkelkyfose) svarende til C3/4, 
mest sannsynlig på bakgrunn av et gammelt traume (skade) med 
ligamentskade (leddbåndskade). Gaping av processi spinosi (ryggtaggene) 
baktil. En mindre osteofytt går inn i spinalkanalen ved C5 og det er lett 
innsnevret foram.interv. (nerverotkanal) mellom C5/C6.” 

 
Jeg hadde altså knekk framover (kyfose) midt i nakken som følge av leddbåndskade, 
og innsnevring av plassforholdene til den 6. cervicale nerve som innerverer armen 
helt fram til tommel og pekefinger. I tillegg hadde jeg en osteofytt (beinvevsutvekst) 
som gikk inn mot selve ryggmargskanalen. Denne blir senere beskrevet i uttalelse 
fra SiR som en av tre impresjoner mot subduralrommet – altså trykk mot selve 
ryggmargen (se side 12). I ettertid er det kommet fram at radiolog J.L. Larsen også 
beskrev kyfosen slik: 
 

”Der er i utgangspunktet abnorme akseforhold…” 
 
Heller ikke ”abnorme akseforhold” fant dr. ”Eng” grunn til å ta med i journalen. 
 
Som tidligere nevnt gjorde dr. ”Eng” ingen forsøk på å få klarlagt graden av kyfose. 
Han gjorde ingenting for å få klarlagt om de utstrålende smertene til venstre 
skulder/arm/hånd hadde sammenheng med skade/trykk på nerverøttene i nakken. 
Han var mest opptatt av flåttbitt og mulig Borreliainfeksjon. De siste notatene hans 
dreier seg om dette. Konklusjonen ble altså at jeg ikke hadde slik infeksjon. 
 
2.2. Journalen fra psykolog ”Dal” 
Det neste journalnotatet var sjokkerende. Det dreiet seg om en psykolograpport fra 
”Dal” fra mai 1988. Den var sjokkerende av flere grunner. For det første hadde jeg 
ikke vært hans pasient. Jeg hadde snakket med ”Dal” fordi dr. ”Eng” hadde bedt 
meg om å fortelle ham hvordan det var å leve med kroniske smerter. For det andre 
var ikke ”Dal” ansatt ved Nevrologisk avdeling. Han var hospitant. For det tredje 
hadde verken ”Dal” eller ”Eng” på noe tidspunkt gjort meg oppmerksom på at det 
ville bli skrevet en journal om samtalene eller om testen. Journalnotatet var derfor et 
fullstendig brudd på alle regler for etikk og faglighet. For det fjerde var innholdet 
fullstendig meningsløst. På grunnlag av sin tolking av MMPI-testen hadde psykolog 
”Dal” skrevet følgende: 
 

”Personlighetsprofilen, som kom fram på MMPI, viste en klar 
psykosomatisk ”V”. Denne finner man hos pasienter der personlige plager 
og problemer kommer til uttrykk i form av somatiske plager, ettersom 
disse er mer rasjonelle og sosialt aksepterte. De somatiske plagene vil ofte 
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arte seg som vage eller skiftende ryggplager og det er gjerne et visst 
organisk grunnlag for plagene. Valideringsskalaene viser at pasienten 
mangler innsikt i sammenhengen mellom psykiske plager og somatiske 
symptomer.” 

 
I kapittel 14 vil jeg dokumentere hvorfor det er meningsløst å bruke denne testen på 
nakkeskadde. I denne omgang er det nok å si at hele testen bygger på en 
forutsetning, nemlig at somatisk sykdom/skade – utover ”et visst organisk grunnlag” 
– på forhånd er utelukket. 
Mens dr. ”Eng” ikke fant noe påfallende i min oppførsel – ”status mentalis: 
Upåfallende” – så mente psykolog ”Dal”, et halvt år senere, at mine 
smerteproblemer hadde sin forklaring i min psykosomatiske personlighetsprofil. 
 
2.3. Journalen fra dr. ”Berg” 
Det etterfølgende journalnotatet, fra januar 1990, var skrevet av dr. ”Berg”. Det var 
om mulig enda mer sjokkerende. Dr. ”Eng” hadde bedt meg møte til denne 
konsultasjonen for å få en endelig avklaring på spørsmålet om operasjon. 
I journalen skrev dr. ”Berg” at jeg var blitt undersøkt i Stavanger og at man hadde 
funnet impresjoner mot subduralrommet over flere nivåer. Hun skrev videre at: 
 

”Bildene ble forelagt nevrokirurg med spørsmål om det var grunnlag nok 
til operasjon, hvilket det ikke var”. 

 
I følge dr. ”Berg” var derfor spørsmålet om operasjon allerede vurdert og avvist av 
dr. ”Myr”. Nevrokirurgen hadde sett på bildene, og det var ikke grunnlag nok til 
operasjon. 
Dr. ”Berg” konkluderte slik: 
 

”Uendrete kanskje litt lettere muskel/skjelettsmerter som delvis kan 
relateres til degenerative forandringer i cervicalcolumna. Når jeg sier 
delvis skyldes det at mitt inntrykk av pasienten er i overensstemmelse med 
psykolog ”Dals” vurdering, hvor han mener å vise en klar psykosomatisk 
personlighetsprofil. Jeg tror det er riktig at pasienten kommer i kontakt 
med Smerteklinikken, spesielt Smerteklikkens psykolog og eventuelt 
psykiater.” 

 
Dr. ”Eng” hadde sagt at avdelingen skulle ta endelig stilling til spørsmålet om 
operasjon etter denne konsultasjonen. Nå viste det seg at dette spørsmålet allerede 
var avgjort av dr. ”Myr”. Hvorfor ble jeg da sendt til dr. ”Berg”, og hva slags 
undersøkelse var det hun i realiteten hadde gjennomført? Endelig svar på dette 
skulle jeg få høsten 1999. 
De siste journalnotatene dreiet seg altså ikke om nakkeskader og undersøkelser for 
operasjon. Disse sidene dreier seg om psykolog ”Dals” uttalelse om min 
psykosomatiske personlighetsprofil og manglende innsikt i sammenhengen mellom 
psykiske plager og somatiske symptomer, og om dr. ”Bergs” tilslutning til disse 
vurderingene. 
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Jeg skjønte nå hvorfor dr. Bindoff hadde behandlet meg som et psykiatrisk kasus. 
Dette hadde han jo lest i journalen. Jeg klandrer ham ikke for å ha misforstått 
situasjonen, men jeg klandrer ham for at han tillot seg å behandle en pasient 
uforskammet, fordi han trodde at pasienten hadde psykiske problemer. Slik 
oppførsel er dessverre ikke uvanlig. Det betyr at pasienter med psykiske lidelser, i 
enda mindre grad enn andre, får en forsvarlig somatisk undersøkelse ved 
nakkeskader. 
 
Etter å ha mottatt journalen fra Nevrologisk avdeling oppdaget jeg raskt at det 
manglet en rekke skriv/vedlegg som skal følge journalen, og jeg manglet også 
journalen fra Smerteklinikken. Jeg kontaktet da pasientombudet i Hordaland, Grethe 
Brundtland, og etter et halvt år med purringer fikk jeg med hennes hjelp ut 
journalene fra Smerteklinikken og de resterende vedleggene fra Nevrologisk. 
 
2.4. Journal fra Smerteklinikken 
Journalen fra Smerteklinikken fra 1990 var i hovedsak en fortsettelse av den 
psykologiske vinklingen fra Nevrologisk. I journalen refererer dr. Husebø til 
rapporten fra psykolog ”Dal” og den ”omfattende personlighetstesten MMPI”. Jeg 
hadde også hatt samtale med psykolog Rosen, og han hadde skrevet følgende: 
 

”En viser her i første omgang til rapport fra psykolog ”Dal”. Lite villighet 
fra pasientens side til å innrømme noen som helst psykiske problemer, 
store tendenser til somatisering.” 

 
Somatisering betyr at pasienten klager over smerte/ubehag uten at det finnes fysiske 
årsaker som kan forklare smertene. Dr. Husebø avsluttet journalen slik: 
 

”Konklusjonen ifra denne evalueringen er at han er en typisk kronisk 
smertepasient. Det er grunnlag både fra kroppsundersøkelse og vurdering 
av røntgenbildene til å konkludere med at det foreligger en somatisk 
forklaring til plagene, samtidig som de psykosomatiske aspektene er 
betydelige.” 

 
I journalen framgår det imidlertid ikke hva den somatiske forklaringen består i. 
Hvilke radiologiske funn han konkret sikter til, blir heller ikke nevnt. 
Det sentrale er beskrivelsen av en typisk kronisk smertepasient. Med det mente dr. 
Husebø en pasient med kronisk smertesyndrom. Mer om det senere. 
 
2.5. Hvordan dr. ”Eng” vurderte min helsetilstand i 1989 
Hvordan helsetilstanden min faktisk ble vurdert i 1989, framgikk av de skrivene som 
var holdt tilbake av Nevrologisk avdeling. Det gjaldt dr. ”Engs” beskrivelse i 
rekvisisjon av MT (MR) i Stavanger, og brevvekslingen mellom dr. ”Eng” og dr. 
”Myr” i november 1989. 
I rekvisisjonen ble min helsetilstand beskrevet slik: 
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”I flere år plaget med smerter i nakken/ryggen og dels ut i ekstremitetene. 
Røntgen har vist degenerative forandringer i nivå C2/C3 og C5/C6. Mulig 
posttraumatiske forandringer. I siste år tiltagende nakkesmerter, 
svimmelhet, hodepine og periodisk ustø gange. Pasienten har gått 
funksjonelt i stå, har et svært smerteproblem” 

 
Under dette hadde dr. ”Eng” skrevet: 
 

”NB. Jeg tror undersøkelsen kunne ha terapeutisk effekt dersom den er 
negativ!, og ber om relativt snarlig undersøkelse.” 

 
Nå ga ikke denne undersøkelsen et negativt svar. I Stavanger fant man som tidligere 
nevnt impresjoner (trykk mot hinnen rundt halsryggmargen og nerverøttene) på tre 
nivåer. Dermed uteble dr. ”Engs” forventete terapeutiske effekt. 
 
Dr. ”Eng” hadde nå en pasient med et ”tiltagende” og ”svært smerteproblem” og 
med skade/degenerative forandringer på to nivåer, rundt C2/C3/C4 og rundt C5/C6. 
I tillegg var det påvist trykk av mellomvirvelskive inn mot selve ryggmargen forfra, 
og trykk av påleiringer inn mot ryggmargen bakfra på to nivåer. Hvordan skulle han 
nå håndtere meg som pasient? 
 
De viktigste funnene ble gjort allerede i 1987. I mellomtiden hadde han på falske 
premisser fått inn en psykologuttalelse i min journal. En uttalelse hvor det blir 
påstått at mine smerter var av psykosomatisk karakter, og forårsaket av min 
psykosomatiske personlighet. I denne situasjonen tok dr. ”Eng” kontakt med dr. 
”Myr” ved nevrokirurgisk avdeling. 
7. november skrev han til dr. ”Myr”: 
 

”Jeg tillater meg å oversende ovennevnte pasients MT (MR)-bilder fra 
Stavanger. Pasienten har vært til poliklinisk kontroll hos meg tidligere og 
har en sikker cervicobrachialgi og betydelige nakke- og bakhodesmerter. 
To røntgenbilder har tidligere vist degenerative forandringer som kan tyde 
på et traumatisk opphav. Han har drevet med fysisk trening som kan være 
forbundet med nakketraumer i aktuelle område. Pasienten har et økende 
smerteproblem med nakke, bakhode/hodepine. Jeg betviler at det er noen 
operasjonsindikasjon hos denne pasienten, men fordi det er snakk om et 
terapiresistent og heller tiltagende smerteproblem har jeg tillatt meg å 
oversende røntgenbildene og be deg om å kikke på disse for å ta stilling til 
om det skulle foreligge noen form for operasjonsindikasjon med henblikk 
på avstiving eller annen mer inversiv kirurgi.” 

 
2.6. Svaret fra nevrokirurgisk avdeling 
Dr. ”Myr” svarte samme dag: 
 

”Iflg. ditt brev av 07.11.89, dreier det seg om en pasient med hovedsakelig 
smerte i nakke og bakhode. Utstrålende smerte til overekstremitetene ser 
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det ikke ut til at han har. Det er ikke indikasjon for operativ behandling av 
smerte i nakken uten utstrålende smerte til overekstremitetene. Dersom 
han skulle bli plaget med utstrålende smerter til overekstremitetene kan 
operativ behandling overveies. Cervical myelografi må i så tilfelle gjøres 
som en preoperativ undersøkelse.” 

 
2.7. ”Utstrålende smerter til overekstremitetene” 
Spørsmålet er derfor om jeg hadde hatt utstrålende smerter til overekstremitetene, og 
om dr. ”Eng” var klar over det. Svaret er et ubetinget ja. Jeg hadde ved alle 
anledninger forklart om disse smertene. Fram til november 1989 var slike smerter 
beskrevet 14 ganger, også av dr. ”Eng” selv: 
 

1. 12.02.87 – Brev fra dr. Grimstad til dr. Wærnes: 
”Hadde også smerter i nakken og utstråling til venstre 
overekstremitet” 

 
2. Vår – 87 – Brev fra T. Næss til dr. Wærnes: 

”I tillegg fikk jeg nummenhet og svake lammelser (nedsatt 
muskelkraft) i venstre arm. Problemene i venstre arm ga seg 
imidlertid ikke. Nummenheten kom og gikk og følelsene i armen 
vekslet mellom kuldefornemmelser og varmefølelse og vekslinger i 
muskelstyrke. Situasjonen pr. i dag er at problemene i venstre arm, 
særlig oppe i skulderen er relativt permanente.” 

 
3. 14.08.87 – Rekvisisjon av røntgen. Dr. Grimstad kliniske 

opplysninger: 
”Langvarige plager m. smerte, stivhet/parestesier i 
nakke/rygg/arm.” 

 
4. 07.09.87 – Brev fra dr. Grimstad til Nevrologisk avdeling: 

”Dessuten økende smerter og stivhet i nakken samt parestesier i 
overekstremitetene. En startet med fysioterapi. Imidlertid ble 
plagene atskillig verre, og en mistenkte mulig patologi i 
cervicalcolumna.” 

 
5. Sept..87 – Brev fra T. Næss til dr. ”Eng”: 

”I perioder har jeg hatt kraftige utstrålende smerter til skulder/arm, 
særlig venstre side.” 

 
6. 12.02.88 – Journal dr. Grimstad: 

”Radierende smerter, mest i venstre arm.” 
 

7. 25.09.87 – Dr. ”Engs” journal fra Nevrologisk: 
”Stivhet paracervicalt cerebralt, samt smerteutstrålinger til skulder 
og begge overarmer, mest uttalt på venstre side.” 
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8. 29.03.88 – Brev fra dr. Grimstad til Bergen Trygdekontor: 
"Parestesier i overekstremitetene. Han fikk etter hvert også smerter 
som strålte ut i overekstremitetene, spes. på v. side." 

 
9. 26.01.89 – Brev fra dr. Grimstad til Smerteklinikken: 

”Diagnose: Kronisk hodepine, nakkesmerter og parestesier i 
overekstremitetene. Han utviklet også etter hvert parestesier i 
overekstremitetene.” 

 
10. 06.02.89 – Dr. Grimstad i skriv til Folketrygden: 

"Hans nakkesmerter resulterte etter hvert i at han også fikk 
utstrålende smerter i begge overekstremitetene.” 

 
11. 14.08.89 – Brev fra T. Næss til dr. Grimstad: 

”Helsemessig er situasjonen min i løpet av sommeren blitt snarere 
verre enn bedre. Problemene sitter for det meste nede i nakken og 
øverst i brystdelen, og med utstrålinger i venstre skulder/arm.” 

 
12. 29.08.89 – Brev fra dr. Grimstad til Nevrologisk avdeling: 

”Det resymeres kort at pas. siden 1986 har hatt store plager med 
smerter i nakke/rygg, radierende smerter til armene og hodepine.” 

 
13. 04.10.89 – Brev fra dr. Grimstad til dr. Husebø, Smerteklinikken: 

”Det resymeres kort at pas. siden 1986 har hatt store plager med 
smerter i nakke/rygg til dels med radierende smerter til overekstr.” 

 
14. 31.10.89 – Rekvisisjon av røntgen dr. ”Eng”: 

”I flere år plaget med smerter i nakken/ryggen og dels ut i 
overekstremitetene.” 

 
Dr. ”Eng” var derfor fullstendig klar over at jeg hadde slike smerter, og i 
virkeligheten beskrev han slike smerter i brevet til ”Myr” ved å bruke begrepet 
cervicobrachialgi. 
Cervicobrachialgi betyr rett og slett: Nakke-arm-smerter eller utstrålende smerter fra 
nakke til arm! Akkurat de ”utstrålende smertene til overekstremitetene” som dr. 
”Myr” legger så stor vekt på. 
 
Dette reiser flere spørsmål. Var det slik at dr. ”Myr” ikke fikk med seg denne helt 
sentrale informasjonen? Det er mulig, men ikke sannsynlig. Dr. ”Eng” listet opp 
smerteproblemene mine slik: ”Sikker cervicobrachialgi og betydelige nakke- og 
bakhodesmerter.” 
Det var altså sikkert at jeg hadde utstrålende smerter fra nakke til arm – i tillegg 
hadde jeg betydelige smerter i nakke og bakhode. Det er derfor ikke rimelig å tro at 
en erfaren nevrokirurg, som brukte utstrålende smerter til ekstremitetene som eneste 
operasjonsindikasjon, ikke oppfattet det dr. ”Eng” skrev. 
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Neste spørsmål blir hvorfor dr. ”Eng” ikke reagerte på svarbrevet fra ”Myr” når dr. 
”Eng” visste at jeg hadde slike utstrålende smerter? Til overmål gjentok dr. ”Myr” 
dette hele tre ganger. Ved slike smerter skal cervical myelografi gjøres som 
preoperativ undersøkelse, skrev dr. ”Myr”. 
Forsto ikke dr. ”Eng” hva dr. ”Myr” skrev? Måtte ikke dr. ”Eng” for øvrig på 
forhånd ha vært klar over at den viktigste operasjonsindikasjonen på nevrokirurgisk 
avdeling nettopp var utstrålende smertene til overekstremitetene? Hvorfor unnlot dr. 
”Eng” å gjøre meg oppmerksom på at dr. ”Myr” hadde avvist videre undersøkelser 
med den begrunnelse at jeg ikke hadde utstrålende smerter? Hva slags 
kommunikasjon var dette i virkeligheten. Var det bare snakk om alvorlige 
misforståelser, eller var det et avtalt spill hvor de to spesialistene 
hadde funnet det hensiktsmessig å kvitte seg med en pasient som nevrokirurgisk 
avdeling verken hadde ressurser, kompetanse eller kapasitet til å behandle? At det 
var ressursproblemer og kaotiske forhold på nevrokirurgisk avdeling vil fremgå av 
kapittel 11. 
 
Hvorfor ble disse brevene holdt tilbake av Nevrologisk avdeling i nesten et halvt år 
etter at jeg krevde innsyn i journalen og vedleggene? 
Disse spørsmålene skulle bli et sentralt tema i de to rettssakene som skulle følge. 
 
Et annet og like viktig spørsmål er om utstrålende smerter til ekstremitetene faktisk 
var den eneste indikasjonen for nakkeoperasjoner ved universitetsklinikken 
Haukeland i 1989. Det betyr i så fall at man bare vurderte operasjon på pasienter 
med trykk eller skade på nervene på nivå C5 og lavere. Nevroanatomisk er det 
nemlig slik at armene (overekstremitetene) innerveres av nervene C5 til C8. Dette 
blir beskrevet i kapitel 13. Skader høyere oppe – fra C1 til C4 –  gir en rekke langt 
mer alvorlige symptomer, med bl.a. nakke- og hodesmerter, men ingen utfall eller 
utstrålende smerter til armene. 
 
2.8. Ble leddbåndskadene aldri vurdert for operasjon? 
Hvis utstrålende smerter til overekstremitetene var eneste operasjonsindikasjon, så 
betyr det at leddbåndskaden og kyfosen med instabilitet og glidning i nivå C3/C4 
ikke engang ble vurdert for operasjon av nevrokirurg ”Myr”, verken i 1989 eller i 
1999/2000. 
 
I kapitel 13 vil jeg dokumentere at universitetsbiblioteket på Haukeland i 1989 
hadde en lærebok om nakkeskader som anbefalte avstivingsoperasjon i nakken ved 
instabilitets/ hypermobilitetsproblematikk uten at utstrålende smerter står nevnt som 
operasjonsindikasjon i det hele tatt. 
 
Jeg holder det for usannsynlig at spesialistene ved Haukeland ikke kjente denne 
litteraturen. Hvis dette var ukjent for dem, så var det etter mitt syn grovt uaktsomt i 
forhold til å holde seg faglig oppdatert, og faglig sett er det som nevnt meningsløst å 
stille utstrålende smerter til overekstremitetene som betingelse for å operere i 
nivåene fra C4 og opp mot skallen. 
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Som tidligere nevnt sendte dr. ”Eng” etter dette et brev til meg. Her skrev han at 
etter overlege ”Myrs” vurdering ”foreligger der ingen operasjonsindikasjon”. Jeg ble 
anbefalt å fortsette med de behandlingene jeg hadde fått, selv om han altså i brevet 
til dr. ”Myr” hadde beskrevet mine problemer som terapiresistente. Rådet jeg fikk, 
var altså å fortsette med behandlinger som han visste var uten virkning. Det førte til 
ti nye år med fortvilet leting etter lindrende behandling, og det førte til store og 
fullstendig bortkastete utgifter. 



Side 33 av 235 

3.  Klage til fylkeslegen og Statens helsetilsyn 
 
Utover sommeren 1999 jobbet jeg med å få fullstendig oversikt over hva som faktisk 
hadde foregått på Nevrologisk og på Smerteklinikken i de 12 årene fra 1987. Jeg 
visste at jeg var blitt ført bak lyset når det gjaldt min helsetilstand. Jeg visste at jeg 
hadde operasjonsindikasjoner, og at jeg var blitt nektet forundersøkelser til 
operasjon på helt feilaktig grunnlag. I august 1999 skrev jeg en lengre klage til 
Fylkeslegen og til Statens helsetilsyn. Jeg redegjorde i detalj for hva som hadde 
hendt, og jeg foreslo en rekke tiltak for å bedre situasjonen både når det gjaldt 
diagnostikk og behandling. 
 
3.1. Svar fra Nevrologisk avdeling 
Fylkeslegen sendte klagen til Nevrologisk avdeling for kommentar, og i oktober 
kom det svar som var undertegnet av konst. avdelingsoverlege Nils Gilhus og ikke 
av avdelingsoverlege Aarlie, antakelig fordi dr. Aarlie hadde vært direkte involvert i 
min sak tidligere. Svaret var intetsigende og til dels grovt misvisende. Dr. Gilhus 
hevdet for eksempel at jeg hadde vært innlagt ved Nevrologisk avdeling fra 16.10. 
til 12.11. i 1987. Innleggelse/undersøkelse i nesten en måned ved avdelingen ga et 
inntrykk av en seriøs behandling, og det var vel også meningen. Jeg hadde imidlertid 
aldri vært innlagt ved Nevrologisk avdeling. Det nærmeste jeg kom en innleggelse, 
var noen timers hvile etter spinalpunksjon for å sjekke mulig borreliainfeksjon i 
1987. Påstanden om innleggelse var altså rent oppspinn. Dr. Gilhus skrev ikke et ord 
om de medisinske funn som var gjort, og heller ikke et ord om hvorfor jeg ikke 
hadde fått en reell nevrokirurgisk undersøkelse. Dr. Gilhus lot som om de 
radiologiske funnene og beskrivelsene ikke eksisterte. 
 
Dr. Gilhus ga imidlertid et avslørende svar på spørsmålet om hvilke roller psykolog 
”Dal” og dr. ”Berg” hadde hatt: 
 

”T. Næss var psykologundersøkt ved Nevrologisk poliklinikk 27.05.88. 
Overlege ”Berg” undersøkte ham 05.01.90, er spesialist i både nevrologi 
og psykiatri. Han har vært undersøkt både av psykolog og psykiater som 
ledd i undersøkelsen hos oss. Begge har i følge journalnotatene vurdert 
terapeutiske opplegg inngående og kommet med klare anbefalinger. I 
1990 påpekte overlege ”Berg” ønske om behandling ved Smerteklinikken, 
spesielt Smerteklinkkens psykolog eventuelt psykiater.” 

 
Dette betydde at Nevrologisk avdeling, i oppsummeringen av min sak, kommer med 
den oppsiktsvekkende opplysningen at dr. ”Berg” var spesialist i psykiatri og at jeg 
hadde vært undersøkt både av psykolog og psykiater som ledd i undersøkelsen ved 
avdelingen. Samtalene med psykolog ”Dal” hadde altså vært et ledd i undersøkelsen 
ved Nevrologisk avdeling, og den siste konsultasjonen hos dr. ”Berg” i 1990 hadde 
først og fremst vært en psykiatrisk undersøkelse. Det stemmer jo meget godt med 
innholdet i journalen til dr. ”Berg”. Som avslutning skrev dr. Gilhus: 
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”Det er svært leit at T. Næss kritiserer mangel på etikk og redelighet hos 
mange leger og psykologer. Både som avdeling og som enkeltpersoner 
forsøker alle våre ansatte ved vår avdeling nettopp å opptre med etikk og 
redelighet, og ha en åpen dialog med pasienter. De leger og psykologer 
som har undersøkt og behandlet T. Næss ved vår avdeling, har 
avdelingens fulle tillit som fagpersoner og med hensyn til etikk og 
redelighet. De er utvilsomt blant våre fremste ansatte.” 

 
Det er et faktum at både den psykologiske og psykiatriske undersøkelsen skjedde 
uten mitt vitende og samtykke – altså på falske premisser. Det er et eklatant brudd 
nettopp på etikk og redelighet, og det motsatte av åpen dialog med pasientene. Deres 
faglige konklusjoner er basert på MMPI-testen. Den blir omtalt senere. Leseren kan 
da selv gjøre seg opp en mening om denne testen holder mål rent vitenskapelig. 
Dr. Gilhus skriver at de to psykobehandlerne hadde avdelingens fulle tillit, og at de 
utvilsomt var blant avdelingens fremste ansatte. Hva da med andre nakkeskadde, 
som har vært så uheldig å treffe på noen av avdelingens mindre flinke spesialister. 
Hvilken hjelp har de fått? 
 
Jeg ble både frustrert og forbannet over svaret fra dr. Gilhus. Jeg hadde lagt mye 
arbeid i å gi en nøyaktig og saklig beskrivelse av den behandlingen jeg hadde fått. 
Klagen var på nesten 50 sider. Etter 2 måneders saksbehandling presterte 
Nevrologisk avdeling å gi et svar på mindre enn en A4 side. Et svar hvor alle 
medisinske fakta, og alle spørsmålene jeg hadde stilt, ble fullstendig ignorert. Jeg så 
likevel positivt på svaret, fordi jeg gikk ut fra at et så useriøst og avslørende svar 
også måtte bli registrert av Fylkeslegen og Statens helsetilsyn. 
Jeg har tatt med avslutningen til dr. Gilhus fordi den er representativ for det 
villedende utenomsnakk og den svadaen som avdelingens toppledere har prestert 
hver gang de er blitt stilt overfor konkrete spørsmål i min sak. 
 
Et annet eksempel er svaret fra avdelingsoverlege Aarlie da Pasientombudet noen 
måneder senere ba ham redegjøre for om psykolog ”Dal” hadde vært ansatt på 
Nevrologisk avdeling og om han hadde rett til å føre journal. Dr. Aarlie svarte 
overhodet ikke på disse spørsmålene. Han skrev generelt om hva nevropsykologer 
hadde adgang til, og gjentok ordet nevropsykolog/nevropsykologisk ni ganger på en 
halv side. 
 
Som avslutning skrev han: 
 

”Ved Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus, som ved de fleste 
nevrologiske avdelinger vil nevrologer, andre legespesialister og 
nevropsykologer kunne gjøre notat i pasientens journal. Det er en 
selvfølge at den sakkyndige nevropsykologiske vurderingen er en del av 
den diagnostiske utredningen.” 

 
Det faktum at ”Dal” ikke var ansatt ved avdelingen, at han ikke var nevropsykolog 
og at det notatet han skrev i journalen, ikke var en nevropsykologisk vurdering, men 
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en psykologisk vurdering av en person som ikke engang var hans pasient, valgte dr. 
Aarlie å se fullstendig bort fra. En nevropsykologisk vurdering ville i min sak vært 
fornuftig, men det var altså ikke dette det var snakk om. Dr. Gilhus var i det minste 
ærlig når han skrev at jeg ble psykologundersøkt. 
Dr. Aarlies prat om en nevropsykologisk vurdering var ren tåkelegging av de 
faktiske forholdene. 
 
3.2. Kontakt med dr. Sulg – nye avvisninger fra Haukeland 
Høsten 1999 gjorde jeg mange forgjeves henvendelser for å få en ny sakkyndig 
vurdering. Jeg skrev bl.a. til Norsk Pasientforening, og gjennom Pasientombudet 
fikk jeg tips om å kontakte nevrologen dr. Sulg. Han var spesialist i nevrologi og 
klinisk nevrofysiologi og tidligere professor ved universitetet i Tromsø. 
Pasientombudet kjente ham fra tidligere, og visste at han var opptatt av nakkeskader. 
Jeg tok kontakt med ham, og han mente at jeg først måtte få en ny radiologisk status. 
Dr. Sulg prøvde å få meg undersøkt i Stavanger, men derfra fikk vi beskjed om å 
henvende oss til Haukeland sykehus. Dr. Sulg henviste meg derfor til radiologisk 
avdeling ved Haukeland for: ”Vurdering av evt. nevrokirurgisk behandling”. 
Som grunn for henvisningen skrev dr. Sulg at jeg hadde progredierende (tiltagende) 
plager i nakken, og at det var funnet impresjoner i subduralrommet spesielt i 3. og 4. 
skivenivå. I tillegg hadde EMG/nevrografi vist forandringer som var forenlige med 
påvirkning av cervicale røtter i nivåene fra C5-C8. 
 
Hendelsesforløpet ble som følger: 
 

− 23.september: Dr. Sulg sendte henvisning og rekvirerte MR-
undersøkelse ved Radiologisk avdeling på Haukeland. 

 
− 23.november: Dr. Sulg fikk avslag, og ble anbefalt å ta kontakt med 

Nevrokirurgisk avd., hvilket han gjorde. 
 

− 03.desember: Dr. Sulg fikk nytt avslag, og ble nå anbefalt å ta kontakt 
med Nevrologisk avdeling, hvilket han også gjorde. 

 
− 21.desember: Henvendelsen ble avslått av dr. ”Berg” og returnert til 

Nevrokirurgisk. 
 

− 29.desember: Avslag fra Nevrokirurgisk v/ dr. ”Myr”. 
 
Dr. ”Myr” begrunnet det endelige avslaget slik: 
 

”Lokal smerte i nakken uten tegn til eller ledsagende funn tydende på 
radiculopati eller myelopati er ikke gjenstand for operativ behandling. Vi 
har således ikke noe å tilby for å hjelpe pasienten, og henvisningen 
returneres derfor.” 
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Jeg hadde utvilsomt hatt ”lokal smerte i nakken” fra leddbåndskaden mellom C3 og 
C4, men jeg hadde også hatt utstrålende smerter fra nerveskadene C5 til C8 og 
særlig fra nerveroten C6. Diagnosen fra dr. Skeidsvoll, som utførte EMG/nevrografi 
i 1998, var nettopp cervical radiculopati. Det var altså lett å dokumentere at dr. 
”Myrs” avslag var uholdbart, og jeg sendte derfor et rekommandert brev til ham med 
beskrivelser både av smerteutstråling og radiculopati. På dette tidspunktet hadde jeg 
i tillegg til de 14 beskrivelsene som allerede er nevnt fra 1989, fått ytterligere 12 
beskrivelser av utstrålende smerter (se vedlegg 1). 
 
Jeg sendte også kopi av dette brevet rekommandert til avdelingsleder Aarlie ved 
Nevrologisk avdeling. Det svarte han aldri på. 
 
Dr. ”Myr” svarte i slutten av januar at det ikke var noe i henvisningen til Sulg som 
tydet på at operativ behandling kunne være aktuell. Også dette var feil. Dr. Sulg 
hadde jo nettopp bedt om en ”vurdering av evt. nevrokirurgisk behandling”. Dr. 
”Myr” skrev videre at han hadde innhentet opplysninger fra Nevrologisk poliklinikk, 
men at det ikke var noe der som ga mistanke om at operativ behandling kunne bli 
aktuelt. Derfor ble søknaden avslått. Dr. ”Myrs” uttalelse er en sterk indikasjon på at 
man på Haukeland sykehus aldri hadde vurdert å operere leddbåndskader i nakken. 
Situasjonen har antakelig vært den samme ved alle norske sykehus. Vi vet med 
sikkerhet at leddbåndskader i de øverste nakkeleddene er blitt ignorert. Skandalen 
blir enda større hvis slike skader på alle nivåer i nakken er blitt oversett/ignorert. 
Fordi Haukeland hadde avslått henvisning for MR-undersøkelse, fikk jeg tatt nye 
bilder ved Røde Korsklinikken i Oslo. 
 
3.3. Svar fra Fylkeslegen 
I januar 2000 fikk jeg også svar på klagen til Fylkeslegen. Som nevnt gikk noe av 
klagen på at jeg ikke hadde fått noen adekvat diagnose fra Haukeland. Fylkeslegen 
skrev blant annet følgende: 
 

”Ut fra de undersøkelser og utredninger De har vært underlagt har De 
fått to klare diagnoser; cervical osteochondrose og kronisk 
smertesyndrom. Dette er internasjonalt anerkjente diagnoser. Diagnosene 
samsvarer med de observasjoner som framgår av journalen. De kroniske 
slitasjeforandringene ga imidlertid ikke indikasjon for operasjon.” ... 
”Når det gjelder Smerteklinikkens bruk av psykologiske tester ser 
Fylkeslegen ingen betenkeligheter ved slik bruk.” ... ”Fylkeslegen har ikke 
funnet kritikkverdige forhold knyttet til Nevrologisk avdeling og 
Smerteklinikkens vurdering, diagnostisering og behandling av Dem.” 

 
Igjen ble jeg sjokkert over hvor lettvint og usaklig klagen ble behandlet. Klagen 
inneholdt sterk, men saklig kritikk av medisinsk praksis ved spesialistavdelinger på 
et universitetssykehus. En slik klage skulle etter instruksen for fylkeslegene 
besvares/vurderes av en nøytral spesialist. I dette tilfellet fant ikke Fylkeslegen 
grunn til å gjøre det. Uten spesialistkompetanse besvarte fylkeslege Helga Arianson 
klagen selv. 
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Det viktigste var at Fylkeslegen beskrev kronisk smertesyndrom som en 
internasjonalt anerkjent diagnose, og at hun mente at denne diagnosen var adekvat i 
mitt tilfelle. Det er også viktig at Fylkeslegen var helt uten motforestillinger til 
bruken av MMPI på smertepasienter. Når hun skrev at hun ikke hadde 
betenkeligheter med at Smerteklinikken brukte slike tester, så avslørte hun at hun 
ikke engang hadde oppfattet at denne testen i mitt tilfelle var blitt brukt av en 
hospitant på Nevrologisk avdeling – på en helt illegitim måte. 
 
Fordi Fylkeslegens svar var så dårlig begrunnet, skrev jeg et nytt notat som ble lagt 
ved klagen ved videresending til Statens helsetilsyn. 
 
Svaret fra Statens Helsetilsyn var mer byråkratisk utenomsnakk. På samme måte 
som Fylkeslegen hevdet Helsetilsynet at jeg hadde et kronisk smertesyndrom. I 
tillegg ble det hevdet at jeg hadde fått: 
 

”… omfattende og langvarig fysioterapi og behandling ved Nevrologisk 
avdeling og Smerteklinikken.” 

 
Dette var en påstand helt uten dekning. Jeg hadde ikke fått noen form for behandling 
på Haukeland. Jeg visste at jeg hadde avdekket svært alvorlig svikt i helsevesenet, 
og jeg oppfattet det som min plikt å melde fra på en saklig måte. Jeg hadde håpet og 
forventet at tilsynsmyndighetene ville ta saken på alvor, og at det ville bli foretatt 
undersøkelser for å sjekke om mine beskrivelser faktisk var riktige. Slike 
undersøkelser ble ikke foretatt på noe nivå, og Helsetilsynet konkluderte med å gi 
sin tilslutning til Fylkeslegens vurdering. Det skulle gå noen år før jeg skjønte at 
Statens Helsetilsyn med dette bare legitimerte det som i alle år hadde vært vanlig 
praksis når det gjaldt behandling av nakkeskadde i norsk helsevesen. En av 
Helsetilsynets oppgaver er å sørge for at pasientene får et likeverdig tilbud i hele 
landet. I nakkeskadesakene har Helsetilsynet sørget for at alle får et like uverdig 
tilbud overalt.  
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4. Nytt håp  
 
4.1. Bekreftelse på operasjonsindikasjon 
Våren 2000 tok jeg kontakt med Bergen Medisinske Senter for å bli vurdert av den 
svenske spesialisten i ortopedisk kirurgi, dr. Tord Stjernberger, fra 
Elisabethsjukhuset i Uppsala. Etter undersøkelse og etter å ha vurdert MR-bildene 
fra Oslo Røde Kors, skrev han: 
 

”Det framgår at du har degenererte skiver i nakken som fører til direkte 
fortrengning av rotkanalene. Man ser dette framfor alt på skivenivå C5-C6 
(C6 – nerven). Jeg har undersøkt hvor du best kan få hjelp. Vi driver ikke 
med denne typen av kirurgi, det er det nevrokirurgiske institusjoner som 
gjør. Også i Norge finnes det nevrokirurgiske klinikker som tar seg av 
denne typen problemer.” 

 
Dette var en klar bekreftelse på at jeg hadde operasjonsindikasjon på minst ett nivå, 
og at fortrengning av rotkanalen på nivå C5-C6, sammen med skadene som ble 
påvist med EMG/nevrografi, var fullgod forklaring på hvorfor jeg hadde vært plaget 
med utstrålende smerter fra nakken til skulder/overarm og ut til tommel og 
pekefinger på venstre hånd i 13 år. 
 
4.2. Tysk lærebok om nakkeoperasjoner 
På dette tidspunktet var jeg svært dårlig og totalt utslitt av smerter. I tillegg var jeg 
deprimert fordi ingen av de ansvarlige brydde seg. Jeg hadde hatt kontakt med en 
rekke godt betalte maktpersoner i norsk helsevesen, og hadde oppdaget at de brukte 
masse tid på å vri seg unna det ansvaret de hadde. 
 
Jeg orket ikke mer, og bestemte meg derfor for å søke økt uføregrad fra 75 % til 
100 %. Jeg tok opp problemene mine med dr. Sulg, og sa at jeg var villig til å reise 
hvor som helst for å få hjelp. Dr. Sulg mente at det ikke hadde noen hensikt å søke 
etter hjelp i Norge eller i Sverige. Det var jeg helt enig i. Det medisinske fagmiljøet 
var så lite. Alle kjente hverandre, og ingen nevrokirurg ville gi meg hjelp, hvis det 
samtidig innebar å synliggjøre inkompetansen til en rekke kolleger ved 
universitetsklinikken Haukeland sykehus. 
 
Dr. Sulg spurte om jeg kunne lese tysk, og tok fram en tysk lærebok om 
nakkeskader som han nettopp hadde fått. Jeg fikk boken med hjem, og fant da 
problemene mine beskrevet i detalj. Boken var skrevet av fire tyske 
nakkespesialister, og hadde detaljerte bilder av de operasjonene som kunne være 
aktuelle. En av forfatterne het Abbas Montazem. Den type avstivingsoperasjon som 
det kunne være snakk om, hadde ifølge boken vært utført helt fra 1953, men 
metodene og implantatene hadde gjennomgått store endringer/forbedringer. 
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4.3. Støtte fra overlege og nevrokirurg Hovind 
Parallelt med dette skjedde det også andre oppmuntrende ting. Jeg hadde tidligere 
bedt Norsk Pasientforening om hjelp til å få en spesialistvurdering, og jeg hadde 
oversendt klagen og de viktigste medisinske funnene. I begynnelsen av 2000 ble jeg 
oppringt flere ganger av dr. Hovind fra Oslo. Han hadde sagt seg villig til å se på 
saken for Norsk Pasientforening. Hovind var svært hyggelig, stilte en rekke 
spørsmål, og jeg fortalte ham om opplysningene i boken til dr. Montazem. 
I ettertid har jeg fått vite at dr. Hovind var en nestor i norsk nevrokirurgi. Han hadde 
vært overlege på nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet i en årrekke, og var nå 
pensjonert. I uttalelsen konkluderte dr. Hovind slik: 
 

”Jeg er helt enig i at pasienten reiser til Tyskland for å bli vurdert med 
henblikk på operasjon. Jeg er temmelig sikker på at en operasjon vil bedre 
en god del av hans besvær. Etter min mening har pasienten vært en 
”kasteball” i helsevesenet på en svært uheldig måte.” 

 
Jeg var nå fast bestemt på å reise til Tyskland, og dr. Sulg sa seg villig til å skrive en 
henvisning til dr. Montazem. Han fortalte at jeg kunne få kontakt med dr. Montazem 
gjennom Sonja Feldmann. Sonja var selv nakkeskadd og hadde vært dr. Sulgs 
pasient. Hun kjente dr. Montazem personlig, og dr. Sulg visste at hun allerede hadde 
hjulpet en rekke norske nakkeskadde med kontakt, informasjon og råd i forbindelse 
med undersøkelse og operasjon i Tyskland. Jeg ringte derfor til henne. Det ble 
begynnelsen på et svært verdifullt vennskap. 
 
Det er ingen overdrivelse å si at Sonja er den fremste nakkespesialisten i Norge. Hun 
visste alt om elendigheten i norsk helsevesen, og hun visste det meste om den 
omfattende litteraturen og forskningen på nakkeskader som fantes på tysk og 
engelsk. De fem siste årene har vi jobbet sammen om å synliggjøre nakkeskaddes 
situasjon. Sonja hadde kunnskapene, men hun ble svært dårlig av å skrive. 
Skrivingen ble derfor min oppgave. 



Side 40 av 235 

5. Operasjon i Tyskland 
 
5.1. Undersøkelse hos dr. Montazem 
Sonja lovet å kontakte dr. Montazem, og jeg fikk råd om å ringe selv. Jeg fikk uten 
vansker time for konsultasjon, og møtet med dr. Montazem ble en positiv opplevelse 
på alle måter. Kontrasten til de norske spesialistene var påfallende. Montazem var 
smilende, vennlig og imøtekommende, samtidig som han var preget av en faglig 
kompetanse og sikkerhet som var helt ny for meg. Han hadde årlig operert mellom 
110-130 pasienter, og hadde derfor en unik erfaringskompetanse. I motsetning til de 
norske spesialistene visste Dr. Montazem nøyaktig hva han snakket om. 
 
Jeg hadde forberedt meg på å gi en stotrende forklaring på tysk, men det ble helt 
unødvendig. Dr. Montazem satte opp MR-bildene fra Røde Kors klinikken på 
lystavlen, og sa etter 10-15 sekunder at han mente å ha funnet hva som var 
hovedproblemet. Deretter undersøkte han meg med fluoroskopi – et slags 
røntgenapparat hvor han kunne se bevegelsene i nakken på en skjerm. Deretter sa 
han at han var sikker i sin sak. Hovedproblemet mitt var feilstillingen med kyfose og 
glidning midt i nakken, det som allerede i 1987 var kjent for Haukeland, og som var 
blitt beskrevet som ”abnorme akseforhold” av radiolog J. L. Larsen. 
 
5.2. Diagnosene 
I erklæringen fra legeundersøkelsen skrev dr. Montazem: 
 

”Diagnose: Cervicalsyndrom, cervicokranialgi og -brachialgi på venstre 
side med kyfose og instabilitet i segmentene C3/C4 og C4/C5.” … ”I 
området C3/C4 finnes det en knekkyfose, som er fiksert i denne stillingen. 
Glidning og instabilitet ved C4/C5” 

 
Montazem sa at dette kunne han operere, og han mente at jeg sikkert ville bli bedre 
etter en operasjon. Etter denne konsultasjonen var 13 års ørkesløs og fortvilet 
vandring i norsk helsevesen slutt. Jeg visste nå hva som feilte meg, jeg hadde fått 
helt adekvate diagnoser. Jeg hadde med meg læreboken til Montazem, og visste 
hvilken operasjon jeg skulle gjennom. 
 
Kvelden før operasjonen spurte min kone, Kjersti, om jeg ikke var engstelig. Til det 
svarte jeg at jeg følte meg som en unge på lille julaften. Jeg kunne neppe bli 
dårligere enn jeg var. Det mest sannsynlige var at dr. Montazem hadde rett – og at 
jeg ville bli mye bedre. Derfor gledet jeg meg. 
 
5.3. Operasjonen 
Resten av oppholdet i Tyskland ble en ren solskinnshistorie. Operasjonen ble utført 
på ca. 1 time. Jeg fikk en beroligende sprøyte og sovnet. Da jeg våknet, tenkte jeg at 
dette var rart, jeg hadde jo nettopp sovnet, og det var vel ikke meningen at jeg skulle 
våkne før operasjonen var over. Til min overraskelse oppdaget jeg at jeg hadde 
bandasjer og kanyler i halsen, og forsto at operasjonen var over – uten at jeg hadde 
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merket noe som helst. Samme kveld var jeg oppe og gikk, og dagen etter gikk jeg tur 
i parken med Kjersti. Etter fem dager ble jeg skrevet ut og kunne reise hjem. 
 
Jeg hadde da med meg operasjonsbeskrivelsen. Hovedproblemene hadde vært 
kyfosen eller knekken mellom C3 og C4 som dr. Montazem etter undersøkelsen 
hadde beskrevet som fiksert (fastlåst) i denne stillingen, og glidningen og 
instabiliteten ved C4/C5. Årsaken til dette hadde vært overstrekning eller brudd på 
leddbåndene bak i nakken. 
Målsettingen med operasjonen var å få stoppet glidningen og instabiliteten ved å 
fiksere de tre virvlene med titanplater og skruer, og få til en naturlig bue bakover. 
Det siste skulle vise seg å bli vanskelig, fordi virvlene C3 og C4 var vokset sammen 
ved forbeining/ossifiering av leddbåndene på forsiden. Selv om dr. Montazem 
brukte diamantbor med høyt turtall, klarte han ikke å få til mer enn en utretting av 
knekken. 
 
Dette problemet kom ikke som noen overraskelse. Jeg hadde jo gått med denne 
feilstillingen i 13 år. Tor Bjørnstad ved Norsk Klinikk for Whiplashskader hadde 
allerede i 1990 beskrevet hva som ville skje: 
 

”Når det gjelder tilstanden i midtre del av cervical columna har jeg 
informert pasienten om at denne har kommet for å bli. Kroppen har sitt 
eget reaksjonsmønster med hensyn til regenerasjon av skadet vev. Dette 
medfører ofte avstivninger i form av degenerative forandringer i ossøst 
vev (beinvev) samt ossifiering (forbeining) av ligamentære strukturer 
(leddbånd).” 

 
Dr. Montazems diagnose var cervicokranialt syndrom. Det omfatter skader og 
degenerative forandringer i den øverste del av nakken. Det var disse skadene han 
opererte. Han skrev imidlertid også diagnosen cervicobrachialt syndrom. Dette 
omfatter skader under C5 nivå. Slike skader/påleiringer gir de meget omtalte 
utstrålende smertene til ekstremitetene. Dette opererte han ikke, av den enkle grunn 
at det ville ha medført avstivning av fire virvler i stedet for tre. Dr. Montazem mente 
at vi skulle avvente resultatet av den utførte operasjonen før noe ble gjort med den 
”sikre cervicobrachialgien”. Han mente at den avstivingen som var utført, ville lette 
trykket på virvlene under, og at de utstrålende smertene derfor ikke ville bli så 
plagsomme som de hadde vært. Det skulle vise seg å være en svært klok og riktig 
avgjørelse. 
 
5.4. Medieoppmerksomhet 
Da jeg kom hjem til Bergen, ble det en god del medieoppslag om saken. Jeg fikk 
god kontakt med journalist Eivind Pettersen i Bergensavisen, og han laget de neste 
årene en rekke store oppslag om min og andre nakkeskaddes situasjonen. Etter disse 
oppslagene fikk jeg mange henvendelser fra nakkeskadde og deres pårørende. Disse 
kontaktene var viktige, fordi jeg fikk bekreftet at svært mange hadde vært utsatt for 
samme behandling som meg. Fordi helsetilstanden min var blitt svært mye bedre 
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etter operasjonen, hadde jeg også overskudd til å engasjere meg med å gi råd og 
veiledning. 
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6. Rettssak i Bergen byrett 
 
6.1. Beslutningen om å gå til sak 
Fordi erfaringene med å få belyst problemene gjennom Fylkeslege og Statens 
Helsetilsyn hadde vært entydig negative, begynte jeg sommeren 2000 å forberede en 
erstatningssak mot Hordaland fylkeskommune, som da var eier av Haukeland 
sykehus. Hovedpoenget mitt var at Haukeland sykehus hadde ført meg bak lyset når 
det gjaldt operasjonsindikasjoner. Jeg hadde hatt indikasjoner på to nivåer, og skulle 
vært vurdert med både EMG/nevrografi og myelografi i 1987-1989. Dersom dette 
var blitt gjort, ville jeg ha visst hva som feilte meg, og selv om legene på Haukeland 
ikke hadde villet operere, så ville jeg selv tatt initiativ for å bli operert i Tyskland. 
Denne muligheten var jeg blitt fratatt på grunn av feilinformasjon. 
 
Jeg mente at legene på Haukeland hadde opptrådt uaktsomt, og at dette lot seg 
dokumentere skriftlig. Gjennom en rettssak håpet jeg å få kunne få kompensert for 
det inntektstapet jeg hadde hatt, og jeg håpet å få satt søkelyset på de uholdbare 
forholdene som jeg hadde avdekket. Det var to problemer knyttet til dette. For det 
første måtte jeg finne en dyktig advokat som også hadde kunnskaper om 
nakkeskader. For det andre måtte jeg finne en legespesialist som ville påta seg å 
være medisinsk sakkyndig i retten. Begge deler ble svært vanskelig. 
 
Jeg fant ingen advokat som hadde greie på nakkeskader. Jeg valgte derfor å gå til 
advokat Horneland i advokatfirmaet Schjødt. Jeg kjente ham fra en tidligere rettssak, 
og visste at han var en dyktig jurist, og at han hadde evne til å sette seg inn i en sak. 
Noen medisinsk sakkyndig var det på det tidspunktet ikke mulig å få kontakt med. 
Jeg hadde på forhånd undersøkt om det forelå noen medisinskfaglig norsk litteratur 
om emnet. Det gjorde det ikke. Jeg bestemte meg derfor for å skrive notater om 
nakkeskader og om forholdene i norsk helsevesen, slik at advokat Horneland skulle 
være best mulig orientert om alle sider ved min sak. 
 
De neste årene brukte jeg til studier, og til å skrive ut sammendrag/notater til 
Horneland. Jeg tilbrakte mye tid på universitetsbiblioteket, både på medisinsk og 
psykologisk fakultet, for å finne ut mest mulig om nakkeskader og om MMPI-testen. 
Jeg trålet alle årgangene av tidsskriftene til legeforeningen og psykologforeningen 
fra 1986 fram til i dag, og fikk på den måten et godt overblikk over situasjonen. Det 
var lett å få oversikt over litteraturen på psykologisk fakultet. Det fantes en rekke 
bøker om emnet, og det fantes en rekke hovedoppgaver i psykologi om MMPI-
testen og bruken av den. Det viste seg at Psykologisk fakultet i Bergen i mange år 
hadde vært et senter for MMPI- forskning, og at Universitetet i Bergen faktisk hadde 
kopirettighetene til den norske versjonen. 
 
Det var mye vanskeligere å få oversikt over de medisinske sidene av 
nakkeskadeproblemene, fordi litteraturutvalget på fakultetsbiblioteket var så 
begrenset. Det var rimelig lett å få oversikt over det lille som var, men jeg var 
overbevist om at det måtte finnes bedre og mer relevant litteratur andre steder. Det 
meste av tiden gikk med til å lete gjennom alle årgangene av Tidsskrift for den 
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Norske Lægeforening. Letingen ble stort sett resultatløs. Det fantes nesten ingen 
artikler om diagnostikk og behandling av nakkeskader. De gangene nakkeskader, 
whiplashskader, nakkeslengskader ble nevnt, var i sammenheng med 
psykosomatiske lidelser. 
 
Etter å ha trålet bibliotekene, begynte jeg å søke etter tysk og engelsk litteratur på 
internett. Det ble langt mer fruktbart, og det bekreftet inntrykket jeg hadde fått om at 
norsk helsevesen var helt akterutseilt når det gjaldt diagnostikk og behandling av 
slike skader. 
 
6.2. Forberedelser til saken 
Utover våren 2001 arbeidet advokat Horneland med prosesskriv til rettssaken. Vi var 
enige om at det viktigste juridiske poenget var motpartens påstand om at jeg ikke 
hadde hatt utstrålende smerter til venstre arm, fordi dette var så lett å tilbakevise. Ut 
fra det dr. ”Myr” hadde skrevet, var utstrålende smerter den eneste 
operasjonsindikasjonen på Haukeland både i 1989 og 2000. Det var derfor klart for 
oss at det skulle vært gjort forundersøkelser for operasjon. Det var ikke blitt gjort, og 
det var helt klart uaktsomt. 
 
Det ble heller ikke gjort noen relevante undersøkelser av instabiliteten, og jeg var 
blitt ført bak lyset når det gjaldt undersøkelse og uttalelser fra psykolog/psykiater. 
 
Jeg hadde stolt på sykehusets avvisning av at operasjon var faglig godt begrunnet, 
og hadde dermed blitt avskåret fra muligheten til å søke kirurgisk hjelp andre steder 
på et tidlig tidspunkt. Vi mente derfor at Haukeland sykehus samlet sett hadde 
handlet uaktsomt og uetisk. 
 
Det største problemet var å få en medisinsk sakkyndig på vår side. Både dr. Sulg og 
dr. Hovind var aktuelle, men begge vegret seg. Til slutt fikk Horneland kontakt med 
dr. Nygård ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han sa seg villig til å se på saken. 
De uttalelsene han kom med overfor Horneland, gjorde det imidlertid klart for meg 
at vi ikke kunne bruke ham. Han hadde blant annet sagt at den operasjonen jeg 
hadde fått i Tyskland, nok også ville bli utført i Norge, men at dette lå flere år fram i 
tid. 
Gjennom pasientkontakter visste jeg at dr. Nygård ganske nylig hadde avvist å 
operere pasienter med liknende problemer som meg. Noen av disse pasientene hadde 
deretter reist til Tyskland og blitt operert der. Nygård var altså i samme situasjon 
som legene på Haukeland, og kunne derfor umulig være et sakkyndig vitne for oss. 
 
Saken var først satt opp våren 2001, men ble utsatt fordi advokat Horneland ble syk. 
 
Advokat Horneland fikk til slutt kontakt med nevrokirurg dr. Juul, som også jobbet 
ved St. Olavs hospital. Etter å ha lest saken sa han seg enig i alle de faglige 
vurderinger som dr. Montazem hadde gjort. Han var enig i at operasjonen var 
nødvendig, og at den hadde vært vellykket. Han stilte seg også uforstående til 
brevvekslingen mellom dr. ”Eng” og dr. ”Myr” i 1989, og han mente at spørsmålet 
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om operasjon i nakken skal avgjøres etter grundig undersøkelse av nevrokirurg. At 
nevrokirurg ”Myr” bare hadde kikket på noen bilder, og deretter avslått alle videre 
undersøkelser, stilte han seg helt uforstående til. Dermed var spørsmålet om 
sakkyndig avklart for oss. Saken ble berammet til desember 2001. 
 
6.3. Dommen i Bergen Byrett desember 2001 
Jeg går ikke i detalj når det gjelder verken saken eller dommen. Dommen ble i sin 
helhet lagt ut på internett. Advokat Horneland gjorde en svært god jobb, og ved 
sakens avslutning foreslo dommer Wolff at partene forsøkte å inngå et forlik. Det 
hadde imidlertid ikke fylkets advokat anledning til. 
 
Dommen falt 14. desember og var formulert i to punkter: 
 

1. Hordaland fylkeskommune er erstatningsansvarlig etter lov av 
13.juni 1969 nr. 26 for det økonomiske tap og eventuelt den ikke 
økonomiske skade Thorleif Næss har lidt som følge av mangelfull 
diagnostisering og/eller unnlatt behandling av hans nakkelidelse 
ved Haukeland sykehus for perioden 1987 til 2000. 

 
2. Hordaland fylkeskommune dømmes til å betale saksomkostninger 

med kr. 320.701 til Thorleif Næss. 
 
Dommen bygget på en klar framstilling av faktum på til sammen 11 sider. 
Operasjonen i Tyskland ble beskrevet i detalj av byretten. I prosesskriv fra fylket 
hadde man prøvd å framstille dette som eksperimentell kirurgi. Dette er et 
standardargument som blir brukt hver gang nakkeoperasjoner i utlandet kommer på 
tale. Om dette skrev dommer Wolff: 
 

”Den type operasjon som dr. Montazem gjennomførte på saksøker i 2000 
er en type operasjon som har vært utført på Haukeland sykehus siden før 
1987. Retten viser i denne sammenheng til forklaringene til de to 
sakkyndige vitnene, overlege Wester og overlege Juul.” 

 
Om uttalelsene fra motpartens advokat/vitner skrev dommer Wolff: 
 

”Saksøkte (Fylkeskommunen/Haukeland sykehus) betviler ikke at saksøker 
har levd i et smertehelvete i 13 år. De leger som har behandlet ham på 
Haukeland har trodd ham på dette.” 

 
Under overskriften ”Retten skal bemerke”, skrev han: 
 

”Ut fra den bevisførsel som har vært i saken er retten ikke i tvil om at 
saksøker har gjennomlevd en rekke år med betydelige kroniske smerter 
hvor også utstrålende smerter til armene, spesielt til venstre overarm, har 
vært en del av smertebildet. Dette er klart dokumentert i saken. Han har 
også hatt utstrålende smerter til skulderen. Retten legger videre til grunn 
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at disse utstrålende smertene, spesielt til venstre overarm, har vært et 
forhold de behandlende leger har vært klar over.” 

 
Fylket/Haukeland hadde hevdet følgende: 
 

”Saksøkte (Fylket) benekter at det forelå noen konkret skade i saksøkers 
nakke. Det foreligger derfor en skade av degenerativ art. I tillegg til funn 
på røntgenbilder måtte det da foreligge utstrålende smerter til overarmene 
for at en operasjon skulle kunne gjennomføres. De funn som ble gjort av 
de behandlende leger viste at smertene saksøker hadde ut til armene ikke 
var betydelige eller spesifikke nok.” 

 
Dommer Wolff vurderte dette slik: 
 

”Retten er ikke enig i dette. Retten tar ikke stilling til om saksøkers 
problem hadde sin årsak i en konkret skade, eller om den var av 
degenerativ art. Som beskrevet ovenfor er det sikre holdepunkter for at 
saksøker hadde utstrålende smerter spesielt til venstre arm, og dette burde 
både overlege ”Eng” og overlege ”Myr” undersøkt nærmere i november 
1989.” 

 
Byretten ga meg altså fullt medhold i påstanden om at ansatte på Haukeland sykehus 
samlet sett hadde opptrådt uaktsomt ved å unnlate å følge opp de funnene som var 
gjort med konkrete nye undersøkelser. 
 
6.4. Helse Bergen anker 
Det er helt klart at saken kunne få store konsekvenser, ikke bare for Haukeland 
sykehus, men for tilsvarende sykehus over hele landet. Jeg visste at det jeg hadde 
vært utsatt for, hadde vært standard prosedyre i alle år. Om dommen ble stående, 
måtte helsevesenet regne med en rekke saker av samme type. Det samme måtte 
rettsapparatet regne med. Det var derfor skuffende, men ikke overraskende at saken 
ble anket, ikke av Hordaland fylkeskommune, men av sykehusets nye eier – Helse 
Bergen. 
 
Anken var skrevet av advokat Trond Hatland, fra firmaet Thommessen Krefting 
Greve Lund, og det ble fra første stund klart at all saklighet nå ble lagt til side. Mine 
første reaksjoner var at påstandene var så håpløse at det nærmest var latterlig. Jeg 
skrev derfor et lengre notat til advokat Horneland hvor jeg påpekte alle bløffene og 
usaklighetene. 
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7. Anke uten grunnlag 
 
I anken ble det framsatt en rekke ubegrunnete og grovt feilaktige påstander. Jeg 
hadde forventet et partsinnlegg, men jeg hadde ikke trodd at Helse Bergen til de 
grader ville prøve å forvrenge fakta og fortie sannheten. Påstandene kan 
sammenfattes i 4 punkter: 
 

1. Det dreiet seg ikke om en skade 
 

2. Smertene hadde vært diffuse og vage 
 

3. Jeg hadde ikke hatt utstrålende smerter til venstre arm 
 

4. Hvis jeg hadde hatt slike smerter ville dette blitt beskrevet av 
Smerteklinikken 

 
7.1. Ingen skade 
Advokat Hatland skrev at det i mitt tilfelle ikke hadde dreiet seg om skader, og at 
dette hadde innsnevret ”utgangspunktet for en operasjon”. Dette er beviselig feil. Jeg 
hadde beskrevet en rekke fallsituasjoner både i slalåm, turn, bryting, hopp osv., men 
jeg hadde ikke pekt på en enkelt skadesituasjon som eneste årsak. Fram til 2000 var 
skade som årsak beskrevet mer enn 24 ganger (se vedlegg 1) Det hadde vært 
beskrevet av dr. Wærnes, dr. Grimstad, manuell terapeut Bjørnstad, dr. Fagerlund, 
dr. Kvist og det var uten tvil kjent for alle legene på Haukeland. 
 
Dr. ”Eng” hadde nevnt skade i journalen fra 1987: 
 

”… sannsynligvis pådratt seg mindre skader …” … ”Angulær kyfose ... 
mest sannsynlig på bakgrunn av et gammelt traume (skade) med 
ligamentskade.” 

 
I forbindelse med siste avvisning fra nevrologisk avdeling i 1991 skrev dr. ”Berg”: 
 

”Hvorvidt man bruker ordet whiplash eller nakkesleng er nok i og for seg 
uinteressant. At overnevnte har pådratt seg større eller mindre skader i 
nakken som følge av sine akrobatiske fritidsaktiviteter er nok sikkert 
riktig…” 

 
Så sent som i 1999 skrev dr. ”Eng” til meg at nakkeproblemene: 
 

”… dels var betinget i større eller mindre skader akkumulert over år.” 
 
Som begrunnelse for brevet til dr. ”Myr” i 1989 skrev dr. ”Eng” til min advokat i 
2000: 

”… fordi det var funnet visse røntgenologiske tegn på skader” 
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Mine skader blir i internasjonal litteratur beskrevet som "Late whiplash injury". Det 
betyr at konsekvensene av skadene først framtrer lang tid etter skadetidspunktet. 
Dersom man har hatt flere skadesituasjoner, er det derfor vanskelig å peke på et 
enkelt uhell som årsak. En mindre skade kan dessuten bli alvorlig, fordi det 
foreligger en eller flere skader fra før. 
 
Fordi Helse Bergen nå påstod at det ikke dreiet seg om skade i det hele tatt, så ble 
heller ikke leddbåndskaden, kyfosen, eller instabiliteten nevnt med et ord. Det 
faktum at jeg ble operert i Tyskland, på helt klare indikasjoner, ble overhodet ikke 
nevnt i anken. 
 
7.2. Ubetydelige smerter 
Advokat Hatland skrev at det kun dreiet seg om diffuse og varierende smerter: 
 

”En stor del av den norske befolkning har slike plager uten at man dermed 
skal operere…” … ”Terskelen for ansvarsbetingende uaktsomhet kan ikke 
legges for lavt i et tilfelle som det foreliggende, der det er tale om en 
smertepasient med stadig skiftende symptombilde." 

 
På bakgrunn av det jeg har dokumentert, må vel dette kunne beskrives som en 
uvanlig ubegrunnet og useriøs påstand. I dommen fra Bergen byrett ble min 
smertesituasjon beskrevet slik: 
 

”Saksøkte (Haukeland sykehus) betviler ikke at saksøker har levd i et 
smertehelvete i 13 år. De leger som har behandlet ham på Haukeland har 
trodd ham på dette.” 

 
Fra å ha innrømmet at jeg hadde levd i et smertehelvete i 13 år, snudde nå Helse 
Bergen og legene på Haukeland helt om. De smertene jeg hadde hatt, hadde vært 
helt ubetydelige. Slike smerter var helt vanlige i den norske befolkningen. 
 
Det er riktig at mange er plaget av smerter og stive muskler i nakke og skuldre. Det 
er også riktig at mange er plaget med hodepine og øresus osv. Det er altså riktig at 
mange av symptomene ved nakkeskader er vanlige i befolkningen, men det er ikke 
riktig at mange går rundt med alle disse symptomene samtidig. 
 
Det er derfor helt meningsløst å påstå at folk flest går rundt med et cervicalsyndrom. 
Dette er synliggjort på en svært god måte i et doktorgradsarbeid av forskeren Anita 
Berglund fra 2000. Dersom man finner en person som sliter med ni av de vanligste 
symptomene på nakkeskadesymptomene samtidig, så er det ca. 3000 ganger mer 
sannsynlig at personen har vært utsatt for en ulykke enn at vedkommende skulle ha 
fått disse symptomene ved en ren tilfeldighet. 
Sannsynligheten for at en person skulle få alle de symptomene jeg har vært plaget 
med – uten å ha vært usatt for en nakkeskade – er praktisk talt lik null. 
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For mer utfyllende kommentarer viser jeg til vedlegg 4: ”Er nakkeskadesyndromet 
vanlig i befolkningen?” 
 
7.3. Ingen utstrålende smerter til venstre arm 
Advokat Hatland benektet også at jeg hadde hatt utstrålende smerter til armene. I 
den grad slike smerter hadde vært tilstede, hadde de vært sporadiske og ubetydelige. 
På dette tidspunktet hadde jeg 28 skriftlige uttalelser som viser at smertene hadde 
vært sterke og plagsomme gjennom 16 år, og jeg hadde 14 radiologiske funn som 
forklarer årsakene til disse smertene. Gjennom sakspapirene var advokat Hatland 
kjent med 35 av disse uttalelsene (se vedlegg 1). Hatlands eneste begrunnelse for sin 
påstand var et brev som jeg skrev til dr. ”Eng” i 1997, og hvor jeg ikke spesifikt 
nevner de utstrålende smertene. I følge Hatland: 
 

”… underbygger dette at det ikke forligger – eller har foreligget – noen 
operasjonsindikasjon. At man senere hen forsøker å vinkle saken slik at 
det har foreligget utstrålende smerter må etter dette sees bort fra …” 

 
Fordi jeg ikke konkret nevnte de utstrålende smertene i dette ene brevet, så benektet 
advokaten innholdet i 35 andre skriftlige dokumenter som han kjente til. Også 
dokumenter som var skrevet av hans egne klienter. Påstanden om at jeg nærmest 
skal ha diktet opp dette i ettertid, er grov, og helt uten saklig dekning. At utstrålende 
smerter til armene var den viktigste, og kanskje eneste, operasjonsindikasjonen på 
Haukeland sykehus, ble jeg først klar over etter avslag om fornyet vurdering fra dr. 
”Myr” i 1999: 
 

”Lokal smerte i nakken uten tegn til smerteutstråling er ikke gjenstand for 
operativ behandling.” 

 
Hatland hevdet også at ”en sikker cervicobrachialgi” ikke betyr at det er avdekket 
utstrålende smerter til armene. For det videre hendelsesforløpet var dette viktig. 
Siden dr. ”Eng” hadde skrevet at jeg hadde ”en sikker cervicobrachialgi” uten å angi 
nivå i nakken, så hevdet advokat Hatland at det ikke hadde eksistert slike smerter: 
 

”Thorleif Næss hadde ikke slike smerter. Det fantes ingen konkret nerverot 
å relatere smertene til.” 

 
Dette var også direkte feil. Den konkrete nerveroten var og er C6 på venstre side. 
Dette ble beskrevet av Norsk Klinikk for Whiplashskader, A/S Smerteterapi, og dr. 
Stjernberger. Det var også beskrevet i journalen til dr. ”Berg”, hvor hun fant 
hypalgesi (nedsatt smertefølelse) tilsvarende 1. og 2. finger på venstre hånd, noe 
som entydig viser til 6. cervicalnerve. Dette ble for øvrig også bekreftet senere av dr. 
Magnæs, den medisinsk sakkyndige som advokat Hatland/Helse Bergen selv fikk 
oppnevnt for lagmannsretten (se side 42). 
I følge anken var cervicobrachialgi bare en sekkebetegnelse for nakkesmerter. Det 
finnes ingen medisinske oppslagsverk eller lærebøker som støtter et slikt syn. 
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7.4. Smerteklinikkens spesielle kompetanse 
Advokat Hatland kom også inn på Smerteklinikkens vurderinger. Han skrev: 
 

”Det må forutsettes at Smerteklinikken – med sin spesielle kompetanse – 
ville ha kommentert slike radiculære smerter om de forelå.” 

 
Litt omskrevet betyr dette at fordi Smerteklinikken ikke kommenterte at jeg hadde 
radiculære smerter, så var de heller ikke til stede. 
Igjen var det lett å bevise at disse smertene var til stede, og at Smerteklinikken visste 
om det. Dr. Grimstad hadde i to brev til Smerteklinikken v/dr. Husebø gjort 
oppmerksom på dette: 
 

− 26.01.89: ”Diagnose: Kronisk hodepine, nakkesmerter og parestesier i 
overekstremitetene. Han utviklet også etter hvert parestesier i 
overekstremitetene.” 

 
− 04.10.89: ”Det resymeres kort at pas. siden 1986 har hatt store plager 

med smerter i nakke/rygg til dels med radierende smerter til overextr.” 
 
Dr. Grimstad hadde da vært min primærlege i 4 år. Han visste at smertene var 
radierende, og han orienterte dr. Husebø om dette fordi det var et viktig symptom på 
nerverotskade. 
 
7.5. Jakten på de utstrålende smertene 
Som avslutning skrev advokat Hatland at man på Haukeland hadde strukket seg 
lengre enn langt for å hjelpe meg, og intet hadde vært utelatt eller oversett fra 
legenes side. Det hadde endatil vært slik at man hadde vært: 
 

”… særskilt på jakt etter utstrålende smerter som kunne indikere behov for 
videre undersøkelser og eventuelt operasjon.” 

 
13 års jakt på utstrålende smerter hadde altså resultert i null funn. Det er nesten ikke 
til å tro! 
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8. Erklæring fra motpartens spesialist, dr. Magnæs 
 
Ut fra samtaler med mange pasienter, og ut fra dr. Magnæs sine mange innlegg om 
korsryggproblemer i fagtidsskrift og media, var jeg svært skeptisk til hans 
spesialistuttalelse om mine nakkeskader. Dette blir grundigere belyst i kapitel 16. 
Selv om uttalelsen var et bestillingsverk fra advokat Hatland/Helse Bergen, gikk dr. 
Magnæs på flere sentrale punkter klart i rette med de uholdbare påstandene som var 
framsatt i anken. På andre punkter var uttalelsen uklar, og på et punkt var den 
direkte uforståelig. 
 
8.1. Dr. Magnæs sin vurdering av min ”nakkesykdom” 
Selv om jeg helt udiskutabelt hadde hatt alvorlige leddbåndskader i nakken, så 
nevnte ikke Dr. Magnæs dette med et ord. Han mente at mine problemer var 
forårsaket av en ”nakkesykdom” og ”forkalkninger i nakken”. Hvilken sykdom dette 
skulle være, skrev han ingen ting om. 
 
Han ga imidlertid en viktig beskrivelse av cervicobrachialgi: 
 

”Armsmerter pga. klem på nerverot til armen (brachialgi)” … 
”Nerverotsmerter (brachialgi) kan være ut i en eller begge armer, hender 
og fingre, oftest provosert av bevegelse i nakken i vonde nakkestillinger. 
Det kan forekomme føleutfall og nedsatt kraft svarende til nerveroten. Det 
hyppigste er lokale nakkeplager. Dernest kombinasjonen lokale 
nakkeplager pluss armsmerter – hvor styrke mellom de to kan variere. 
Sjeldnest starter sykdomsbildet med direkte armsmerter uten at det er 
smerter lokalt i nakken.” 

 
Denne beskrivelsen er helt i samsvar med det som finnes av medisinsk faglitteratur, 
og det er viktig å forstå at smertene til arm/hånd ikke er konstante. Det kan dreie seg 
om både føleutfall og nedsatt kraft, og smertene kan veksle i styrke og forandre seg 
ved endring av stillingen på hode og nakke. Den nevrologiske testen på 
cervicobrachialgi heter Spurlings test. Den går nettopp ut på å undersøke om trykk 
på hodet i forskjellige stillinger fører til øket smertefølelse eller nummenhet ut i 
armene. 
 
I vurderingen skrev dr. Magnæs: 
 

”Nerverotsmerten i v. arm kan klinisk og røntgenologisk med stor 
sikkerhet knyttes til forkalkninger på 5. skivenivå som trykker på 
nerveroten C6 på v. side.” 

 
”I Tyskland ble Næss operert på 3. og 4. skivenivå, men ikke på 5 
skivenivå hvor utgangspunktet for nerverotsmerten i v. arm var. Det 
indikerer at den lokale nakkelidelsen med den lette fremoverbøyen i nivå 
C3 og instabilitet i nivå C4 ble oppfattet som hovedproblem og at 
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nerverotsmerten var så underordnet at operasjon ikke var indisert på dette 
skivenivået.” 

 
Det er helt rett at dr. Montazem hadde oppfattet leddbåndskaden midt i nakken som 
hovedproblem. Det dreiet seg imidlertid ikke om en lett fremoverbøy, slik dr. 
Magnæs skriver, men om en klar knekkyfose på 18 grader. Vår medisinsk 
sakkyndige, dr. Juul, beskrev kyfosen som signifikant, og radiolog Larsen hadde 
brukt uttrykket ”abnorme akseforhold”. 
 
At nerverotsmerten fra C6 hadde vært så underordnet at operasjon ikke var aktuelt, 
er imidlertid en ulogisk og helt ubegrunnet konklusjon. Dr. Montazem hadde vært 
fullstendig klar over at jeg hadde trykk på C6-roten, og at jeg derfor hadde smerter 
ut i venstre arm. Hans diagnose på dette var cervicobrachialt syndrom. Hvis han 
skulle operert dette samtidig, måtte han ha stivet av fire nakkevirvler. Hans 
vurdering var at vi fikk ta det største problemet først, altså avstiving av tre virvler og 
utretting av kyfosen. Han mente at en slik korrigering ville lette trykket på virvlene 
under og ha positiv virkning på nerverotsmertene fra C6. Vi var derfor enige om å 
avvente utfallet av operasjonen, før vi eventuelt gjorde noe med C6-problematikken. 
 
Dr. Magnæs mente at mine problemer dreiet seg om forkalkninger og trykk på 6. 
nerverot. Han mente derfor at dr. Montazem burde tatt myelografi (kontrastrøntgen 
av ryggmarg og ryggmargskanal). Dersom dr. Montazem hadde vært usikker på 
hvor smertene ut i venstre arm skrev seg fra, så burde han sikkert det. Men nå visste 
dr. Montazem at smertene kom fra C6, og han visste at dette ikke var 
hovedproblemet. Derfor tok ikke han noen myelografi. 
 
Dr. Magnæs sin påpeking av manglende myelografiundersøkelse hos dr. Montazem 
var likevel svært viktig, fordi myelografi jo burde vært tatt på Haukeland i perioden 
1987-1991. Dette ble imidlertid utrykkelig avvist av dr. ”Berg”. Så sent som i 1991 
skrev hun i brev til dr. Grimstad: 
 

”Spørsmål om evt. operasjon. Dette spørsmålet er forelagt overlege 
”Myr” … ”Det må altså foreligge radiculære smerter til 
overekstremitetene før man vil overveie operasjon og så vidt jeg forstår 
foreligger ikke dette. Det er følgelig ikke grunn til å gå gjennom 
røntgenutredning på nytt og spesielt ikke myelografi” 

 
Dr. Magnæs kritiserte altså dr. Montazem for ikke å ha gjort en 
myelografiundersøkelse. En slik kritikk burde i langt sterkere grad ramme 
Haukeland og dr. ”Berg”. Det var jo nettopp manglende forundersøkelser for 
operasjon ved Haukeland sykehus som var kjernen i denne rettsaken. Men den 
konklusjonen trakk ikke dr. Magnæs. 
 
Dr. Magnæs kommenterte også brevvekslingen mellom dr. ”Eng” og dr. ”Myr”: 

”Dr. ”Engs” opplysninger var imidlertid ikke helt tilstrekkelige. Han 
skrev helt korrekt at det forelå en cervicobrachialgi.” … ”Det var i 
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kommunikasjonen mellom nevrolog og nevrokirurg uklarheter som førte til 
feil konklusjon vedrørende Næss sine plager.” … ”Hvis dette hadde vært 
avslutningen på kontakten med Haukeland sykehus ville det ha vært en feil 
som kunne fratatt Næss en indisert nakkeoperasjon ” 

 
Dr. Magnæs mente altså at kommunikasjonssvikten mellom dr. ”Eng” og dr. ”Myr” 
var så utilstrekkelig og uklar at den kunne fratatt meg en indisert (angitt) 
nakkeoperasjon. 
 
Etter dr. Magnæs sin mening så endte dette likevel godt for Haukeland sykehus, 
fordi feilen ble rettet opp av undersøkelsen til dr. ”Berg”! 
 
Dette er en helt urimelig påstand. Dr. ”Berg” gjorde ingen selvstendig vurdering av 
spørsmålet om operasjon. Det framgår av det siterte brevet til dr. Grimstad og det 
framgår av hennes egen journal fra 1990: 
 

”Bildene ble forelagt nevrokirurg med spørsmål om det var grunnlag nok 
til operasjon hvilket det ikke var.” 

 
I tillegg var det dr. ”Berg” som helt konkret avviste den myelografiundersøkelsen 
som dr. Magnæs nå mente at dr. Montazem skulle ha utført. Dr. ”Bergs” viktigste 
bidrag var som kjent å henvise meg videre til psykolog og psykiater på 
Smerteklinikken. Da Nevrologisk avdeling besvarte min klage til Fylkeslegen i 
1999, var det dr. ”Bergs” funksjon som psykiater som ble understreket: 
 

”Dr. ”Berg”, som undersøkte ham 05.01.90, er spesialist i både nevrologi 
og psykiatri.” ... ”han har vært undersøkt både av psykolog og psykiater 
som ledd i undersøkelsen hos oss” … ”I 1990 påpekte overlege ”Berg” 
ønsket om behandling ved Smerteklinikken, spesielt Smerteklinikkens 
psykolog og eventuelt psykiater.” 

 
Hvordan dette skulle ha rettet opp kommunikasjonssvikten mellom dr. ”Eng” og dr. 
”Myr” er for meg en gåte. 
 
8.2. Pillebeviset 
Også på et annet punkt var framstillingen til dr. Magnæs helt useriøs. Det gjaldt 
spørsmålet om operasjonen hadde hatt noen positiv virkning. Dr. Magnæs prøvde å 
belyse dette med forbruket av piller før og etter operasjonen. Han hadde fått tilsendt 
alle journalene og hadde satt opp følgende oversikt: 
 
 
Tabell 1 
Medisinopptelling av dr. Magnæs: 

Medikamenter 1999 
(Før operasjon) 

2001 
(Etter operasjon) 
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Paralgin forte (mot 
smerte) 1800 1400 

Imovane (mot 
søvnvansker) 600 600 

Sarotex (innsovning) 1700 2300 

Aporex (mot smerte) 350 0 

Samlet antall 4450 4300 

 
Han lot denne oversikten stå uten kommentar, men den taler jo sitt tydelige språk. 
Jeg kunne umulig ha blitt så mye bedre, som jeg selv hevdet, når forbruket av 
tabletter så å si var uforandret. En slik konklusjon står og faller med om tallene er 
riktige, men det er de altså ikke. Jeg visste med en gang jeg så oversikten, at dette 
ikke kunne stemme. I tingretten hadde jeg sagt at jeg hadde fått en 70 % bedring av 
allmentilstanden, og at jeg mente at pilleforbruket var halvert, uten at jeg den gang 
hadde finregnet på dette. 
Nå framkom altså tall som åpenbart var gale, og som jeg derfor måtte sjekke. Både 
min primærlege dr. Kvist og jeg gjennomgikk journalene hver for oss, og vi kom 
begge til et helt annet resultat. Jeg har tatt med også det første året etter operasjon. 
 
Tabell 2 
Medisinopptelling av primærlegen min, dr. Kvist, og meg selv: 

Medikamenter 1999 
(Før operasjon) 

2000 
(Etter operasjon) 

2001 
(Etter operasjon) 

Paralgin Forte 
(mot smerte) 2100 800 1200 

Imovane 
(mot søvnvansker) 600 600 600 

Sarotex 
(innsovning) 2600 800 1100 

Aporex 
(mot smerte) 450 0 0 

Samlet antall 5750 2000 2900 

 
Det var bare ett korrekt tall i oppsettet til dr. Magnæs, og det var forbruket av 
imovane. De andre tallene var helt uforståelige. Våre tall ble siden lagt fram for 
lagmannsretten, og da hadde ikke motparten noen forklaring eller kommentar. 
Den mest positive tolkingen er at professor Magnæs har problemer med tall. 
Alternativt var dette en bevisst handling for å svekke min troverdighet, og 
undergrave det faktum at dr. Montazems operasjon var svært vellykket. At dr. 
Magnæs aktivt har bidratt til å så tvil om nakkeoperasjonene til dr. Montazem, vil 
framgå av kapitel 16. 
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I realiteten ga de riktige tallene et godt bilde av helsetilstanden min. Jeg ble svært 
mye bedre etter operasjonen. Det framgår av tallene for mars 00-01. Pilleforbruket 
ble redusert med 65 %. Jeg var sykmeldt og gledet meg over framgangen. Fordi jeg 
ble så mye bedre, gikk jeg tilbake til skolejobben ved årsskiftet 2000/2001. Samtidig 
jobbet jeg med min egen sak, og jeg ble involvert i en rekke andre skadesaker. Jeg 
fikk altså et rimelig stort arbeidspress i løpet av 2001. Det ga seg altså utslag i en 
økning i bruk av medikamenter. Tallene viser likevel klart at pillebruken ble halvert. 
 
Det faktum at jeg fortsatt bruker medikamenter, henger sammen med at jeg fortsatt 
har skadene/forkalkningene som trykker på C6-roten og gir utstrålende smertene til 
venstre arm. 
 
8.3. Konklusjon 
På noen viktige punkter var spesialistuttalelsen viktig og fornuftig. Dr. Magnæs 
mente at dr. ”Engs” beskrivelse av en sikker cervicobrachialgi var helt korrekt, men 
ikke helt tilstrekkelig, fordi han ikke anga noe nivå i nakken. Dr. Magnæs mente at: 
 

”Nerverotsmerten i v. arm kan klinisk og røntgenologisk med stor 
sikkerhet knyttes til forkalkninger på 5. skivenivå som trykker på 
nerveroten C6 på v. side.” 

 
Dette var direkte i strid med det som var blitt hevdet i anken, nemlig at jeg ikke 
hadde hatt utstrålende smerter fordi det ikke var en konkret nerverot å relatere 
smertene til. Sitat fra anken: 
 

”Thorleif Næss hadde ikke slike smerter. Det fantes ingen konkret nerverot 
å relatere smertene til” 

 
Dr. Magnæs mente også at nerverotsmerter er vekslende og kan provoseres av 
bestemte stillinger i nakken. Slike smerter er derfor ikke vedvarende, sterke og 
konstante, slik det ble hevdet i anken. 
 
Videre mente han at kommunikasjonen mellom nevrolog og nevrokirurg hadde vært 
så uklar at det førte til feil konklusjon vedrørende mine plager. 
 
Dr. Magnæs skriver: 
 

”Hvis dette hadde vært avslutningen på kontakten med Haukeland sykehus 
ville det ha vært en feil som kunne fratatt Næss en indisert 
nakkeoperasjon.” 

 
Så langt var dr. Magnæs sin uttalelse helt i tråd med vår påstand og vår begrunnelse 
for å gå til sak. 
 
Dette må ha vært et dilemma for ham. Det kan virke som om han prøver å redde 
æren til sin oppdragsgiver ved å påstå at alle disse feilene ble rettet opp ved dr. 
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”Bergs” innsats. Det er det liten mening i. Det var dr. ”Berg” som definitivt avviste 
den myelografiundersøkelsen, som dr. Magnæs nå anklaget dr. Montazem for ikke å 
ha gjort, og det var dr. ”Berg” som gang på gang avviste henstillinger om å gjøre 
forundersøkelser for operasjon. 
 
Hennes begrunnelse for dette var at spørsmålet om operasjon allerede var avgjort 
gjennom brevvekslingen mellom dr. ”Eng” og dr. ”Myr”. En brevveksling som dr. 
Magnæs selv mener kunne ha fratatt meg en indisert nakkeoperasjon. I tillegg 
kommer hennes vurdering som psykiater. I journalen framgår det helt klart at hun 
avviste slike undersøkelser fordi hun var enig med psykolog ”Dal” om at problemet 
var min ”psykosomatiske personlighetsprofil”. 
 
Dr. Magnæs sin beskrivelse av kyfosen som ”den lette fremoverbøyen i nivå C3” er 
useriøs, og kan vel best forklares med dr. Magnæs sin påstand om at mine problemer 
ikke skriver seg fra en skade, men fra en ikke navngitt ”nakkesykdom”. 
 
Framstillingen av pilleforbruket er helt uforståelig. Forbruket før operasjon blir satt 
for lavt, og forbruket etter operasjon blir satt for høyt. Tallene er så misvisende at 
det er berettiget å spørre om hva Dr. Magnæs forsøkte å få fram. Fakta var det i 
hvert fall ikke. 
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9. Saken i Gulating lagmannsrett 
 
Saken kom for retten i slutten av oktober 2003. Retten ble administrert av lagmann 
Ellen Midtgård. Med seg hadde hun lagdommerne Strøm og Einarsen. Før retten ble 
satt, tok lagdommer Strøm opp spørsmål om egen habilitet. Han gjorde rede for at 
han var gift med en lege i en helt perifer stilling på Haukeland sykehus, men at det 
bare var rent formelle grunner til at han i det hele tatt tok opp spørsmålet. Også 
lagmann Midtgård argumenterte sterkt for at det ikke forelå noen inhabilitet i saken. 
Jeg var helt uforberedt på dette, og følte meg overrumplet. Dersom vi motsatte oss at 
Strøm fikk dømme, ville retten kunne oppfatte det som uttrykk for mistillit, og det 
kunne føre til ytterligere lang utsettelse. Det hadde allerede gått to år siden saken ble 
vunnet i Bergen byrett. Vi valgte derfor å stole på at alle informasjoner var 
framkommet, og aksepterte Strøm som dommer. 
 
Advokat Hatlands prosedyre for Helse Bergen var helt i samsvar med påstandene i 
anken. 
 

− ”Næss har ingen skade i nakken. Det er kun snakk om degenerative 
forandringer og skiftende og lette plager.” 

 
− ”Operasjonsindikasjon er radiculære smerter i form av utstrålende 

smerter som må være betydelige og vedvarende. Slike smerter har Næss 
ikke hatt.” 

 
− ”Det foreligger ingen kommunikasjonssvikt. Journalføringen er 

utførlig. Man har vært særskilt på jakt etter utstrålende smerter som 
kunne indikere behov for videre undersøkelser, eventuelt operasjon, 
men har ikke funnet slike smerter.” 

 
− ”Terskelen for ansvarsbetingende uaktsomhet kan ikke legges for lavt i 

et tilfelle som det foreliggende, der det er tale om en smertepasient med 
stadig skiftende symptomer.” 

 
Allerede første dag tok saken en meget uheldig vending, ved at rettens administrator, 
Ellen Midtgård, gikk til flere verbale og ubegrunnete angrep på min advokat. Han 
fikk grov kjeft fordi det var rot i sakspapirene. Det er riktig at det var rot. De mer 
enn 600 sidene med utdrag var satt opp på en forvirrende måte ved at samme 
sakspapir fantes på mange forskjellige steder, og ved at oppsettet hadde en nærmest 
systematisk mangel på kronologi. Et sentralt dokument, som min journal fra 
Nevrologisk avdeling, hadde advokat Hatland valgt å presentere oppstykket i fire 
deler i ”Utdraget for lagmannsretten”. Det gjorde det svært vanskelig å lese 
journalen som en helhet, og det gjorde det nesten umulig å lese hele min 
syke/skadehistorie i sammenheng. 
 
I en ankesak er det imidlertid den ankende part, i dette tilfellet Helse Bergen v/ 
advokat Hatland, som hadde ansvar for sakspapirene, og dermed for rotet. Andre 
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dag kom Midtgård med en slags unnskyldning til advokat Horneland. Det forhindret 
imidlertid ikke at hun fortsatte å bryte inn i hans prosedyre på en utidig måte. Det 
som oftest førte til utbrudd fra lagmann Midtgård, var referanser til 
medisinske/latinske ord og uttrykk som var brukt i min sak. Hun insisterte da på at 
advokat Horneland måtte snakke norsk, fordi hun ikke forsto latin. 
 
Det var 6-8 tilhørere, og det store samtaleemnet i pausene var Midtgårds ubehøvlete 
utfall og partiske opptreden. Det var en påkjenning å bli utsatt for et slikt 
maktmisbruk. I enhver annen sammenheng ville slik oppførsel vært påtalt og 
stoppet, men i retten er man nærmest tvunget til å holde kjeft. Den som prøver å lære 
dommeren vanlig folkeskikk, har liten mulighet for å nå fram. 
 
Sett fra min side var nevrofysiologen dr. Skeidsvoll fra Haukeland det viktigste 
vitnet. Han hadde funnet skadene på nerverøttene fra C5 til C8 ved 
EMG/Nevrografi. Han ga en klar og god framstilling av funn og årsak, og bekreftet 
at slike skader nettopp gir de radiculære, utstrålende smertene fra nakke til arm som 
Helse Bergen og advokat Hatland hadde benektet. Men dette var av liten interesse 
for retten. I dommen blir ikke dette vitnemålet nevnt med et ord. 
 
Det sentrale juridiske spørsmålet var om jeg hadde hatt indikasjoner på operasjon og 
om slike indikasjoner var fulgt opp med de nødvendige forundersøkelser. Motparten 
hevdet at jeg ikke hadde hatt noen operasjonsindikasjon, fordi jeg manglet den helt 
avgjørende indikasjonen, nemlig ”utstrålende smerter til ekstremitetene.” For vår del 
hadde vi dokumentert, stolpe opp og stolpe ned, at jeg hadde hatt slike smerter hele 
tiden som følge av trykk/skade på nerverøttene – i tillegg hadde jeg hatt større 
smerter knyttet til leddbåndskade og instabilitet i midtre og øvre del av nakken. 
 
Vi mente at dr. ”Eng” i 1989 var fullstendig klar over at jeg hadde de smertene som 
nå ble benektet. Jeg hadde formidlet dette til ham både muntlig og skriftlig. Det var 
også blitt beskrevet av primærlegen min, og dr. ”Eng” hadde beskrevet dette selv. 
 
Da han i 1989 skrev til dr. ”Myr” at jeg hadde sikker cervicobrachialgi, ble også dr. 
”Myr” informert om at jeg hadde slike smerter. Jeg hadde altså hatt den indikasjonen 
som Haukeland sykehus hevdet å ha lagt til grunn for operasjonsvurdering. For å 
avklare hele skadebildet skulle derfor nye undersøkelser vært gjort. 
 
Advokat Hatland/Helse Bergen hevdet at man på Haukeland sykehus hadde vært 
særlig på jakt etter utstrålende smerter, uten å finne slike smerter hos meg. Han 
hevdet også at den dokumentasjonen som var lagt fram fra vår side, nærmest var 
konstruert i ettertid. Ut fra sakens fakta var dette meningsløse påstander, men nå 
hadde altså advokat Hatland spredd dokumentasjonen, uten kronologi, utover 600 
sider. 
Advokat Hornelands forsøk på å få fram fakta, førte ikke bare til at retten ble 
sittende og bla, retten måtte også forholde seg til latinske termer. Det ville ikke Ellen 
Midtgård være med på. Derfor avbrøt hun gang på gang advokat Hornelands 
bevisførsel. 
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På ett punkt var det imidlertid ikke mulig å unngå fakta. Det gjaldt dr. ”Engs” 
beskrivelse av en sikker cervicobrachialgi. Under advokat Hornelands 
eksaminasjonen av dr. ”Eng”, dr. ”Berg” og dr. ”Myr” ble de spurt om hvorfor de 
ikke foretok seg noe mer i 1989, når de jo alle tre visste at jeg hadde en sikker 
cervicobrachialgi. 
 
Uttalelsene fra de tre var så oppsiktsvekkende at advokat Horneland forlangte dette 
protokollført. Det var åpenbart at svarene var samordnet på forhånd, for de svarte det 
samme alle tre. Cervicobrachialgi betydde ikke utstrålende smerter fra nakke til arm. 
Det betydde smerter i arm og smerter i nakke – uten at det nødvendigvis var noen 
sammenheng mellom disse. 
 
I følge rettsboken sa dr. ”Eng”: 
 

”… at han med cervicobrachialgi mener nakke-/armsmerter som ikke 
trenger være utstrålende.” … ”Dersom han mente smertene var 
radiculære hadde han brukt denne betegnelsen.” 

 
Dr. ”Myr” ble gjengitt slik: 
 

”På spørsmål fra adv. Horneland vedrørende cervicobrachialgi svarte 
vitnet at det betyr smerte i nakke og arm og at det ikke er noen nødvendig 
sammenheng mellom smertene i nakken og armen. Cervicobrachialgi sier 
ingenting om årsaken til smertene.” 

 
Dr. ”Berg” ble sitert slik: 
 

”Også dr. ”Berg” forsto begrepet cervicobrachialgi på samme måte som 
et nakke-/arm-syndrom uten radiculære smerter.” 

 
Advokat Horneland påviste da at disse definisjonene, som under eds ansvar var 
framkommet i retten, var i strid med absolutt alle beskrivelser både i norske og 
utenlandske medisinske ordbøker/oppslagsverk. Han forlangte at uttalelsene fra de 
tre legene ble protokollført, og at definisjonene fra internasjonale medisinske 
oppslagsverk ble vedlagt protokollen. 
 
Den klareste beskrivelsen av cervicobrachialgi fra norsk helsevesen finnes i  
”Praksisnytt nr. 2 – 2000, utgitt av SiR (Sentralsykehuset i Rogaland)”: 

− Definisjon: ”Smerter i nakken med utstråling til overekstremitetene” 
 

− Symptom: ”Smerter og parestesier svarende til ei eller fleire 
nerverøtter (ofte midtre eller nedre røter). Smertene er ofte relatert til 
visse nakkerørsler.” 
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− Undersøking: ”Nevrofysiologisk undersøking (EMG/nevrografi) 
dersom ein er i tvil om at smertene i armane kjem frå nakken.” 

 
− Behandling/kirurgi: ”Dersom kirurg vurderer at operasjon kan verta 

aktuelt rekvirerer denne MR av cervicalcolumna og cervical 
myelografi.” 

 
Dersom dr. ”Eng” i 1987-1989 hadde vært i tvil om jeg hadde utstrålende smerter 
fra nakken, altså radiculære smerter, skulle han ha rekvirert nevrofysiologisk 
undersøkelse, eller EMG/nevrografi. Denne undersøkelsen fikk jeg først i 1998, og 
den var da helt klar på at det forelå cervical radiculopati. Det var dette 
nevrofysiologen dr. Skeidsvoll hadde fortalt i retten. 
 
Også læreboka ”Nevrologi og nevrokirurgi” fra 2003 har en klar beskrivelse av 
begrepet: 
 

− ”Cervicobrachialgi er nakkesmerter med utstråling til arm og hånd.” 
 

− ”Nerverotaffeksjon/radiculopati er spesifikke begrep som beskriver en 
tilstand der det foreligger nerverotsmerte.” 

 
Helse Bergens hensikt var åpenbar for oss. Man kom ikke utenom den sikre 
cervicobrachialgien. For å forsvare at man ikke hadde undersøkt dette slik man 
skulle, omtolket man det medisinske begrepet slik at det ble ganske meningsløst. 
Deres påstand var at jeg hadde hatt en cervicobrachialgi, men det betydde bare at det 
var smerter i arm og nakke samtidig, men ingen utstråling fra nerverøttene i nakken 
til armen. Siden det ikke var noen sammenheng, så var det heller ingen ting å 
undersøke. Dr. ”Eng” hevdet at hvis jeg hadde hatt de ”riktige” utstrålende 
smertene, så ville han ha brukt begrepet radiculære smerter, altså nerverotpregete 
smerter. 
 
Men også begrepene radiculære/rotpregede smerter hadde vært beskrevet mange 
ganger i min sak, også av dr. ”Eng” selv. I tillegg fantes det en omfattende 
radiologisk dokumentasjon som forklarte hvorfor jeg hadde slike radiculære smerter 
(se vedlegg 1). 
 
Er det mulig at man internt på Haukeland har hatt en helt spesiell oppfatning eller 
tolkning av dette medisinske begrepet, og at den tolkningen som ble presentert for 
retten, var alminnelig akseptert på universitetsklinikken? Slik var det heller ikke. 
Dr. Wester som var avdelingsoverlege på nevrokirurgisk avdeling, i hele perioden 
fra 1987 til 2000, og dermed dr. ”Myr” sin overordnete, har gitt følgende definisjon 
av cervicobrachialgi: 
 

”… Smerter i nakken med utstråling til overekstremitetene, svarende til en 
eller flere røtters forsyningsområde.” 
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Det var etter min mening ingen tvil om at de tre legene hadde gitt uriktige 
beskrivelser av medisinske begreper for å slippe unna ansvar, og at de dermed hadde 
ført retten bak lyset. 
 
Det var en påkjenning å høre på de tre legenes vitneforklaringer, og det var 
forstemmende at det offentlige helsevesen, ved Helse Bergen og de tre legene fra 
universitetsklinikken på Haukeland, våget å bløffe med medisinske begreper på 
denne måten. Samtidig var jeg lettet og glad fordi vi hadde fått fram fakta på en så 
avslørende måte. Jeg var sikker på at retten måtte ha gjennomskuet de åpenbart 
uriktige vitnemålene, og på tross av at rettens administrator hadde opptrådt klart 
partisk, trodde jeg at saken var vunnet. 
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10. Dommen fra Gulating lagmannsrett 
 
Dommen kom som et sjokk. Helse Bergen hadde vunnet fram med sin anke, og jeg 
hadde tapt på alle punkter. Verken jeg eller de 6-8 tilhørerne, som hadde fulgt saken, 
hadde trodd at det var mulig. Jeg ble idømt alle omkostningene, også 
saksomkostningene fra Bergen byrett, selv om den dommen hadde gitt meg fullt 
medhold, og selv om saksomkostningene da ble ilagt motparten. 
 
I dommen stod det innledningsvis: 
 

”Saken framstår hovedsakelig i samme skikkelse som for tingretten 
(byretten).” … ”For så vidt gjelder det faktiske hendelsesforløp viser 
lagmannsretten til tingrettens innledende beskrivelse av faktum i saken.” 

 
I dommen fra byretten ga dommer Wolff en klar framstilling av faktum på til 
sammen 11 sider. I lagmannsrettens dom er sakens faktum fullstendig utelatt. I 
dommen fra byretten ble min operasjon i Tyskland beskrevet i detalj. I dommen fra 
lagmannsretten nevnes ikke denne operasjonen med et eneste ord. 
 
Lagmannsretten henviste altså til dommen fra byretten når det gjelder sakens fakta, 
for så å se fullstendig bort fra de samme fakta i sin egen dom. 
 
Dommen kan oppsummeres i følgende punkter: 
 
Retten la til grunn at det i Norge finnes en gjeldende operasjonsindikasjon for 
operasjoner i nakken. I den sammenheng fant retten det hensiktsmessig å innta den 
ankende parts forståelse av slik indikasjon. Retten klippet enkelt og greit ut advokat 
Hatlands påstand om en slik landsnorm fra anken, og klistret den ordrett inn i 
dommen. 
 

”Den konkrete vurderingen vil særlig bero på smertens karakter, 
styrkegrad, varighet og terapiresistens.” … ”Lagmannsretten kan ikke se 
at beskrivelsene i journalmaterialet viser at disse smertene har vært 
fremtredende, sterke og vedvarende nok til å konstituere en 
operasjonsindikasjon i henhold til den norske normen.” 

 
”Lagmannsretten legger til grunn at det ved etterfølgende vurdering av 
smertebildet må legges størst vekt på de begivenhetsnære opplysningene i 
legejournalene og andre tilsvarende kilder.” 

 
Lagmannsretten la videre til grunn at dr. Husebø fra Smerteklinikken ikke: 
 

”… identifiserte smerter som kunne være operasjonsindikasjon” og at han 
”… i behandlingen av Næss var fullt ut oppmerksom på hvilke smerter det 
i tilfellet ville være tale om.” 



Side 63 av 235 

Retten måtte ta stilling til de uriktige definisjonene av cervicobrachialgi. Rettens 
konklusjon er at de tre legene er helt alene om sine definisjoner av begrepet, men at 
det ikke hadde noen som helst betydning for saken. 
 
Selv om alle medisinsk sakkyndige, både i tingretten og lagmannsretten, hadde 
påpekt selvmotsigelsene i kommunikasjonen mellom dr. ”Eng” og dr. ”Myr”, så fant 
ikke lagmannsretten noe å sette fingeren på. Som begrunnelse for å frita Haukeland 
sykehus for ansvar, skrev lagmannsretten: 
 

”Senere undersøkelser av Næss av andre leger utenfor Haukeland tyder 
heller ikke på at legene på Haukeland den gang eller senere gjorde noen 
relevante feil i sine undersøkelser av Næss.” 

 
”Det sentrale poenget er, slik lagmannsretten ser det, at legene på 
Haukeland sykehus ut fra forsvarlige undersøkelser ikke fant å kunne 
anbefale operasjon ut fra gjeldende kriterier.” 

 
10.1. Kommentarer til disse punktene 
1. kommentar: 
Retten legger til grunn at det i Norge finnes en gjeldende operasjonsindikasjon for 
operasjoner i nakken. Det er feil. Lagmannsrettens forutsetning om at det foreligger 
en landsnorm for nakkeskader er helt uten faglig/saklig dekning. Spørsmålet ble tatt 
opp med Sosial- og helsedirektoratet, som i brev av 17.06.04 svarte: 
 

”Vi viser til ditt brev av 2. juni 2004, der det etterspørres om det 
foreligger en landsnorm for operasjoner i nakken. Det finnes ingen 
nasjonale normer på dette området.” 

 
Det samme svaret ga professor Wester ved Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland 
sykehus: 
 

”Vedrørende Landsnorm for operasjoner i nakken. Jeg viser til ditt brev 
av 02.06.04 og kan meddele at jeg og vår avdeling ikke kjenner til at det 
skal foreligge en slik plan eller norm som du antyder i ditt brev.” 

 
2. kommentar: 
Lagmannsretten skrev: 
 

”Lagmannsretten kan imidlertid ikke se at beskrivelsene i 
journalmaterialet viser at disse smertene har vært fremtredende, sterke og 
vedvarende nok til å konstituere en operasjonsindikasjon i henhold til den 
norske normen.” 

 
Spørsmålet er altså om smertene har vært sterke nok, varige nok og om de har vært 
terapiresistente. Her viser jeg til beskrivelsene som finnes i vedlegg 1. Jeg viser også 
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til at dr. ”Eng” i 1989 beskrev mine problemer som ”et svært smerteproblem” og at 
han i brevet til dr. ”Myr” skrev: 

”Fordi det er snakk om et terapiresistent og tiltagende smerteproblem.” 
 
Jeg gjentar også hva som ble sagt fra Haukelands advokat i Bergen byrett: 
 

”Saksøkte betviler ikke at saksøker har levd i et smertehelvete i 13 år.” 
 
Jeg kan ikke se annet enn at alle disse kravene; styrkegrad, varighet og 
terapiresistens er oppfylt. Legene på Haukeland har kjent til denne situasjonen helt 
fra 1987. 
 
3. kommentar: 
Retten sa videre: 
 
”Lagmannsretten legger til grunn at det ved etterfølgende vurdering av smertebildet 
må legge størst vekt på de begivenhetsnære opplysningene i legejournalene og 
andre tilsvarende kilder..” 
 
Hvis lagmannsretten virkelig hadde lagt vekt på begivenhetsnære og skriftlige 
kilder, som beskrevet i vedlegg 1, så mener jeg at konklusjonen måtte blitt en annen. 
Rettens påstand om å ha lagt disse kildene til grunn er derfor ikke troverdig. 
 
4. kommentar: 
Lagmannsretten la stor vekt på vitnemålet til dr. Husebø fra Smerteklinikken: 
 

”Dr Husebø har for lagmannsretten forklart at han i sitt arbeid var 
innforstått med og oppmerksom på smerter som kunne tilsi at operasjon 
burde vurderes, og at han ved minste mistanke om slike smertesymptomer 
ville ha henvist Næss.” 

 
”Lagmannsretten har blant annet merket seg at det, under Næss sitt 
opphold ved Smerteklinikken på Haukeland, ikke ble identifisert smerter 
som kunne være operasjonsindikasjon, til tross for at dr. Husebø forklarte, 
og lagmannsretten finner å kunne legge til grunn, at han i behandlingen 
av Næss var fullt ut oppmerksom på hvilke smerter det i tilfelle ville være 
tale om.” 

 
Igjen brukte lagmannsretten formuleringer som lå tett opp til de påstandene som ble 
framsatt i advokat Hatlands anke. I anken het det: 
 

"Det må forutsettes at Smerteklinkken – med sin spesielle kompetanse – 
ville ha kommentert slike radiculære smerter om de forelå.” 
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I 1990 var imidlertid Dr. Husebø fullstendig klar over at utstrålende smerter var en 
del av mitt smertebilde. Dr. Grimstad skrev to brev til Smerteklinikken. Begge er 
gjengitt i ”Utdrag for lagmannsretten”: 
 

26.01.89 – Brev fra dr. Grimstad til Smerteklinikken: 
− "Diagnose: kronisk hodepine, nakkesmerter og parestesier i 

overekstremitetene” 
− ”Han utviklet også etter hvert parestesier i overekstremitetene” 

 
04.10.89 – Brev fra dr. Grimstad til dr. Husebø, Smerteklinikken: 
"Det resymeres kort at pasienten siden 1986 har hatt store plager med 
smerter i  nakke/rygg til dels med radierende smerter til overextr.” 

 
Dr. Husebøs påstand om at han ved den "minste mistanke om slike 
smertesymptomer ville ha henvist Næss” er derfor helt uten troverdighet. Disse 
symptomene står i henvisningene, og jeg fortalte selvsagt om alle symptomene 
mine, fordi jeg trodde at det var viktig at legene fikk et fullstendig bilde av smerter 
og symptomer. 
 
Retten har dessuten en helt gal oppfatning av Smerteklinikkenes funksjon og 
oppgave. Smerteklinikkenes oppgave er å finne ut om sosiale og psykologiske 
faktorer kan bidra til å forsterke smertebildet, ikke å overprøve de faglige 
vurderingene som er gjort ved de forskjellige spesialistavdelingene på Haukeland. 
Dr. Husebø var anestesilege, og de andre fagpersonene på Smerteklinikken var 
psykolog og fysioterapeut. 
At dette teamet på faglig grunnlag skulle sende pasienter i retur for operasjon på 
nevrokirurgisk avdeling, er direkte meningsløst, men det er dette Lagmannsretten 
legger til grunn. Lagmannsretten argumenterte også som om dr. Husebø skulle være 
en nøytral og objektiv observatør i denne saken. Det er han ikke. Dr. Husebøs 
undersøkelser endte med diagnosen kronisk smertesyndrom. Det er den samme 
kvasidiagnosen som han har gitt mange hundrede andre pasienter. I en artikkel i 
Lægeforeningens tidsskrift fra 1987 skriver dr. Husebø at hele 70 % av de 
pasientene som hadde vært på Smerteklinikken det året, hadde fått denne 
”diagnosen”. Dette blir beskrevet i detalj i kapittel 15. 
 
Etter å ha satt en slik diagnose på meg, var det ikke i Dr. Husebøs personlige 
interesse å fortelle lagmannsretten at han i 1990 var klar over at jeg hadde 
utstrålende smerter til venstre arm, og at jeg dermed hadde en mulig 
operasjonsindikasjon. Tvert imot. På samme måte som de andre legene på 
Haukeland tilpasset dr. Husebø dessuten sin forklaring til Helse Bergens strategi om 
å benekte at jeg hadde hatt utstrålende eller radierende smerter. 
 
5. kommentar: 
Advokat Hornelands protokolltilførsler ang. definisjon av cervicobrachialgi står i 
rettsprotokollen, men retten unngikk behendig å ta dette med i dommen. Retten 
måtte imidlertid ta stilling til spørsmålet: 
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”Lagmannsretten er riktignok enig med ankemotparten i at legene på 
Haukeland har brukt begrepet cervicobrachialgi på en annen måte enn 
leger i andre medisinske miljøer, jf også de sakkyndiges vurderinger på 
dette punkt, og i strid med det begrepsinnholdet som framgår av de 
medisinske ordbøker som er lagt fram i saken.” 
”Legene på Haukeland har på sin side forklart at de uansett forsto 
hverandre rett, og at den interne begrepsbruken var hensiktsmessig for 
dem.” 

 
”I sin bedømmelse ser lagmannsretten ikke bort fra at det kan skje 
tilpasninger for retten, og heller ikke at slike kan være motivert av 
prestisjehensyn, men lagmannsretten kan ikke se at dette er tilfelle her.” 

 
Retten sier altså at man forstår at fusk og fanteri kan forekomme, men når den slags 
entydig og klart blir vist for retten, så kan retten ikke se at dette er tilfellet her. 
 
Fru Justitia, romernes gudinne for rettferdighet, framstilles alltid med bind for 
øynene. Den symbolske betydningen er at hun bare skal vurdere fakta – uten å skjele 
til partenes makt eller prestisje. I denne saken har fru Justitia bokstavelig talt hatt 
bind for øynene, og Gulating lagmannsrett har gitt begrepet blind rettferdighet et 
nytt og helt konkret innhold. 
 
For å gjøre poenget helt klart; Haukeland har internt brukt en helt korrekt diagnose. 
Denne diagnosen ble holdt tilbake for meg, fordi man ikke ville gå videre med de 
undersøkelser som skal følge når en sikker cervicobrachialgi er påvist. I 
lagmannsretten prøvde de tre legene å få retten til å tro at den riktige diagnosen var 
helt feil. Utrolig nok lyktes de med det. Lagmannsretten slukte bløffen med søkk og 
snøre. 
 
6. kommentar: 
Selv om alle medisinsk sakkyndige, både i tingretten og lagmannsretten, hadde 
påpekt feilene og selvmotsigelsene i kommunikasjonen mellom dr. ”Eng” og dr. 
”Myr”, så fant ikke lagmannsretten noe å sette fingeren på. Psykiater dr. ”Berg” 
hadde etter rettens mening opptrådt uklanderlig. Psykolog "Dals" notat hadde ikke 
hatt noen betydning for saken. Som begrunnelse for å frita Haukeland sykehus skrev 
lagmannsretten: 
 

”Senere undersøkelser av Næss av andre leger utenfor Haukeland tyder 
heller ikke på at legene på Haukeland den gang eller senere gjorde noen 
relevante feil i sine undersøkelser av Næss.” 
 

Det er en utrolig påstand. Både overlege Stjernberger, professor Sulg, professor 
Hovind, Dr. Montazem og overlege Juul har ment at operasjonsindikasjoner var 
oversett, eller ikke fulgt opp med relevante undersøkelser. Lagmannsrettens påstand 
er derfor klart motbevist av sakens fakta. 
7. kommentar: 
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Sitat fra dommen: 
 

”Det sentrale poenget er, slik lagmannsretten ser det, at legene på 
Haukeland sykehus ut fra forsvarlige undersøkelser ikke fant å kunne 
anbefale operasjon ut fra gjeldende kriterier.” 

 
Retten mente altså at forsvarlige undersøkelser var gjort, men at man ikke hadde 
funnet grunnlag for videre undersøkelser. Lagmannsrettens konklusjon forutsetter 
altså at de nødvendige og tilstrekkelige forundersøkelser for operasjon var utført, og 
at disse hadde vært negative. 
 
Slike forundersøkelser ble imidlertid ikke gjort. Det gjelder konkret EMG/nevrografi 
og myelografi som skulle vært utført i tidsrommet fra 1987-1989, og funksjonsbilder 
som skulle vært tatt i samme tidsrom. Fordi legene på Haukeland ikke hadde gjort 
”forsvarlige undersøkelser”, så hadde de samlet opptrådt uaktsomt. Nettopp ut fra 
”gjeldende kriterier”, som var utstrålende smerter til overekstremitetene, skulle slike 
undersøkelser vært gjort. Dette var hovedpoenget i saken. 
 
Dette hadde dommer Wolff i Bergen byrett ikke hatt noen problemer med å forstå: 
 

”Det er sikre holdepunkter for at saksøker hadde utstrålende smerter 
spesielt til venstre arm og dette burde både overlege ”Eng” og overlege 
”Myr” undersøkt nærmere i november 1989.” 

 
Lagmannsrettens dom hviler derfor på en rekke misforståelser og åpenbart gale 
påstander. Det sentrale poenget for lagmannsretten var altså at forsvarlige 
undersøkelser ble gjort. Det er åpenbart feil, og dermed bortfaller også rettens 
begrunnelse for å frita Haukeland sykehus for ansvar. 
 
10.2. Konklusjon 
I følge Justisdepartementet skal dommerne i medisinskfaglige spørsmål støtte seg på 
uttalelser fra de medisinsk sakkyndige. Det betyr i dette tilfellet dr. Juul, som på 
alle punkter støttet min oppfatning. Han var imidlertid et partsoppnevnt sakkyndig 
vitne, og hans uttalelser må sees i lys av at han var vår sakkyndige. Dr. Magnæs var 
oppnevnt som sakkyndig av Helse Bergen, og hans uttalelser må vurderes som et 
partsinnlegg fra motparten. 
På avgjørende punkter var imidlertid de to sakkyndige helt enige. 
 
− De var helt enige om definisjonen av cervicobrachialgi, og de var helt enige om 

at definisjonene fra legene på Haukeland var uten mening. 
− De var helt enige om at en slik betegnelse var riktig i mitt tilfelle. 
De var enige i at jeg hadde ustrålende smerter som entydig kunne tilbakeføres til 6. 
cervicale nerve. 
− De var enige om at kommunikasjonen mellom dr. ”Eng” og dr. ”Myr” var 

selvmotsigende og uforståelig. Dr. Magnæs beskrev denne kommunikasjonen 
som en ”feilslutning”. 
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Hvis retten hadde fulgt spillereglene fra Justisdepartementet, skulle uttalelsene fra 
de sakkyndige vært tillagt avgjørende vekt. Det ble ikke gjort. 
 
Lagmannsretten ignorerte de partsoppnevnte medisinsk sakkyndige, og stolte fullt 
og helt på legene fra Haukeland, selv om disse til de grader var parter i saken. Dette 
er den vennlige tolkningen av det som skjedde. Jeg tror at virkeligheten er verre. 
Denne saken hadde satt mange sentrale aktører i helsevesen og helsebyråkrati i et 
meget dårlig lys. Media hadde vist stor interesse for saken, og hvis jeg skulle vinne, 
ville søkelyset bli enda mer nærgående. 
 
Hvordan kunne dette skje? Hvor lenge har det pågått? Hvor mange andre er blitt 
behandlet på samme måte? Hvem har ansvaret? 
 
Dette ville berørt ledelsen ved Nevrologisk og Nevrokirurgisk avdeling, det ville 
berørt ledelsen ved Helse Bergen, og det ville berørt fylkeslegen og Statens 
helsetilsyn. Det ville skapt stor uro i Lægeforeningen, og det ville også berørt både 
den politiske og administrative toppledelsen i norsk helsevesen. 
 
En dom i min favør ville altså kunne fått store konsekvenser for enkeltpersoner og 
for mektige personer i helsebyråkratiet, men det viktigste er de uante økonomiske 
konsekvensene dersom flere tusen andre nakkeskadde skulle forlange sine saker 
revurdert av både helse- og rettsvesen. Helsevesenet har verken kompetanse eller 
kapasitet til å takle en slik situasjon. Slik kompetanse og kapasitet finnes heller ikke 
ved landets domstoler. 
 
Min vurdering er at både helsevesenet og rettsvesenet hadde sammenfallende 
interesse i at jeg ikke fikk medhold. Er det grunn til å tro at denne type samrøre har 
funnet sted i min sak? 
 
Det er det vanskelig å si noe definitivt om. Lagmann Midtgård var åpenbart faglig 
inkompetent i denne type sak. Hun ville ikke høre noen latinske ord eller uttrykk, og 
ville heller ikke bli fortalt hva begrepene betydde. Hun var klart partisk ved at hun 
systematisk prøvde å avbryte de resonnementene som advokat Horneland kom med. 
Overfor advokat Hatlands uholdbare påstander hadde hun ikke en eneste kommentar 
eller noe kritisk spørsmål. Hennes motiver er derfor i beste fall uklare. 
 
Dersom hun hadde gitt meg medhold, ville det ha satt henne i en meget vanskelig 
situasjon. En slik dom ville skapt stor oppstuss, og ville blitt finlest av hele 
helsebyråkratiet. Spørsmålet er altså om lagmann Midtgård ville vært i stand til å 
skrive en slik dom, hvor nettopp bruk og misbruk av latinske termer ville være 
hovedsaken. Jeg tror ikke det. 
Som nevnt tok lagdommer Strøm opp spørsmålet om egen habilitet, og vi følte oss 
presset til å akseptere dette på stedet. Det ville jeg ikke ha gjort en gang til. Det viste 
seg nemlig senere at Strøms ektefelle var nestleder ved en avdeling på Haukeland 
sykehus. Hun tilhørte altså sykehusets lederskikt. I tillegg hadde Strøm vært 
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saksforberedende dommer i min sak. Det vil si at han hadde hatt den løpende 
kontakt med Helse Bergen på forhånd. Som saksforberedende dommer var han også 
medansvarlig for den kaotiske måten som saken ble presentert på gjennom ”Utdrag 
for lagmannsretten”. Han var heller ikke satt opp som dommer i min sak, men ble 
satt på saken i siste liten, uten at jeg/vi ble informert. 
 
Jeg tok senere kontakt med ledelsen ved Gulating lagmannsrett for å få vite hvorfor 
den oppsatte dommeren ikke hadde møtt, og hvorfor lagdommer Strøm ble satt på 
saken når det var åpenbart at hans habilitet kunne trekkes i tvil. Svarene var lite 
tilfredsstillende. Det første spørsmålet ble besvart med at dommeren var blitt syk. 
Det stemte ikke, og rettens ledelse måtte senere beklage at de hadde gitt gale 
opplysninger om dette. Når det gjaldt Strøms mulige inhabilitet, ble det sagt at 
rettens administrasjon ikke hadde noen oversikt over slike forhold. Det var opp til 
den enkelte dommer å ta stilling til sin egen habilitet. Jeg spurte også om grunnen til 
at jeg/vi ikke var blitt informert om dette dommerskiftet på forhånd. Det hadde 
retten ingen forklaring på. 
 
Fordi jeg ønsket å få vite hvilke habilitetsregler som gjelder ved norske domstoler, 
tok jeg kontakt med Tilsynsutvalget for dommere i Trondheim. Jeg forklarte 
problemstillingen og spurte om man på det grunnlaget kunne si noe om habiliteten 
til lagdommer Strøm i min sak. Det kunne utvalget ikke. Jeg fikk råd om å ta kontakt 
med en advokat for å bringe saken inn igjen for Gulating lagmannsrett, som i følge 
Tilsynsutvalget var rette instans for å vurdere habilitetsspørsmålet. 
 
Grovt sett har skadene og invaliditeten kostet meg 2, 2 millioner i tapt arbeidsinntekt 
og i redusert framtidig pensjon. Fordi lagmannsretten anså saken som fullstendig 
tapt, ble jeg ilagt absolutt alle utgifter, også utgiftene fra Tingretten hvor jeg altså 
vant. Det betyr at jeg i tillegg har måttet betale 1,2 millioner kroner for å prøve 
saken for retten. 
 
Med dette har lagmannsretten gitt meg personlig en meget kostbar lærepenge. 
Samtidig ble det sendt et klart signal til alle andre nakkeskadde om at ingen bør 
prøve å få ivaretatt sine pasientrettigheter gjennom norsk rettsvesen. 
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11. Om forholdene på Haukeland – ”et uforsvarlig 
dårlig tilbud” 

 
Jeg mente at den behandlingen jeg hadde fått på Haukeland sykehus var skandaløs, 
men visste ikke konkret om dette skyldtes mangel på etikk, kunnskapsmangel eller 
om forholdene på nevrologisk og nevrokirurgisk avdeling var spesielle. 
   For å få belyst hvordan forholdene hadde vært i den perioden hvor jeg hadde vært 
prisgitt spesialistvurderingene på Nevrologisk og Nevrokirurgisk avdeling, gikk jeg 
gjennom alle årsmeldingene fra sykehuset samt oppslag i pressen fra hele perioden 
1987 til 2000. Et gjennomgående trekk var at de første årsmeldingene var 
innholdsrike, med bl.a. operasjonsoversikter og statistikk over pasientenes 
sykdommer og diagnoser. De senere årene ble rapportene helt summariske og 
inneholdt lite informasjon. Årsmeldingen for 1987 var på 140 sider. I 1998 var den 
på 30 sider. 
 
11.1. Årsmelding 1987 – Generelt 
Innledningsvis skrev dekanus ved Det medisinske fakultet om forholdet mellom 
universitetsklinikken og regionsykehuset. Forholdet reguleres av Haukelandsavtalen 
(St.prp.90 1970-71) hvor det er satt opp følgende kriterier for 
universitetsklinikkfunksjonene: 
 

”Undersøkelser og behandling som ikke utføres på andre sykehus fordi det 
krever særlig komplisert og dyr apparatur og/eller fordi bare en 
universitetsklinikk kan samle tilstrekkelig antall tilfeller til å få god nok 
øvelse.” 

 
”Vurdering av uklare tilfeller hvor det på andre sykehus ikke har vært 
mulig å komme fram til en klar diagnose.” 

 
”Ved en universitetsklinikk vil det rent generelt være en aksentuert 
innstilling i retning av mest mulig penetrerende og komplett diagnostikk. 
Dette forhold sammen med rikere adgang til høyt kvalifiserte spesialister 
og subspesialister vil uvegerlig måtte medføre en diagnostisk aktivitet 
utover det som må ansees vanlig ved andre sykehus.” 

 
Jeg leste dette for første gang i 2000. På bakgrunn av det jeg da hadde opplevd, 
syntes jeg at formuleringene om ”høyt kvalifiserte spesialister” og ”mest mulig 
penetrerende og komplett diagnostikk” var nesten latterlige. Ved nærmere ettertanke 
tror jeg imidlertid at målsettingene og formuleringene var et konkret uttrykk for de 
forventninger som folk flest hadde til helsevesenet midt på 80-tallet. Det var nettopp 
en slik tiltro og slike forventninger jeg selv hadde hatt da jeg søkte hjelp i 1987. I 
dag er heldigvis mytene om legespesialistenes dyktighet og kompetanse avløst av en 
langt mer realistisk holdning. 
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11.2. Nevrokirurgisk avdeling 1987 
Det blir påpekt at avdelingen hadde for få sengeplasser (22), og den laveste 
pleiefaktor av de fem helseregionene. Om kapasitetsproblemene skrev 
avdelingsoverlege Knut Wester: 
 

”Med den nåværende kapasitet sier det seg selv at avdelingen ikke kan gi 
helseregionen et forsvarlig nevrokirurgisk tilbud. Kapasitetsproblemene 
forsterkes ytterligere ved at avdelingen ikke får skrevet ut rene 
pleiepasienter. Dersom befolkningen i Helseregion 3 i fremtiden skal ha 
det samme nevrokirurgiske tilbudet som resten av landet må avdelingen 
utvides til ca. det dobbelte, d.v.s. 44 senger.” … ”… utover høsten 1987 
mottok avdelingen stadig flere oppsigelser p.g.a. arbeidsbelastningen, og 
fra 22/10-87 var det nødvendig å redusere sengetallet fra 22 til 12 for å 
beholde de sykepleierne som var igjen.” … ”Driftsinnskrenkingen har 
nødvendigvis ført til en betydelig økning av avdelingens ventelister. Dette 
gjelder særlig pasienter med prolaps/ischialgi.” 

 
11.3. Nevrologisk avdeling 1987 
Avdelingsoverlege Johan Aarlie: 
 

”Presset på avdelingen har medført en økende mengde avslag på 
henvisninger…” … ”Avdelingen holder fortsatt til i gamle og 
uhensiktsmessige bygninger som til dels er i forfall.” 

 
11.4. Årsmelding 1988 

– Nevrokirurgisk Avdeling 1988 
Dr. Wester gjentar kritikken fra fjorårets årsmelding angående bemanning og 
kapasitet: 
 

”Med den nåværende kapasitet sier det seg selv at avdelingen ikke kan gi 
helseregionen et     forsvarlig nevrokirurgisk tilbud.” 

 
Det var tatt med et eget avsnitt om problemer med avvikling av rygg/nakkekirurgi: 
 

”En vesentlig del av avdelingens arbeidsområde har vært tilstander hvor 
nerverøtter har vært i klem i nakkeregionen eller i lende/korsrygg…” ... 
”Det er derfor klart at Nevrokirurgisk avdeling, med sine nåværende 
ressurser, ikke har kapasitet til å ta seg av nesten hele ischiaskirurgien i 
Hordaland, slik tilfellet var i 1988. Fra nyttår 1989 har vi derfor sett oss 
nødsaget til å avslå søknader om innleggelse for en del slike pasienter.” 
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11.5. Nevrologisk avdeling 
 

”Den største sykdomsgruppe ved Nevrologisk avdeling er nå pasienter 
med rygglidelser av typen lumbago-ischi og nakkelidelser med 
nevrologiske symptomer.” 

 
Det ble gjentatt at behovet for nevrologisk service er betydelig større enn kapasiteten 
og at avdelingen har måttet gi avslag på henvisning til 419 pasienter. 
 
11.6. Årsmelding 1989 – Nevrokirurgisk avdeling 1989 
 

”Med avdelingens nåværende kapasitet kan Haukeland sykehus ikke gi 
helseregionen et forsvarlig nevrokirurgisk tilbud.” … ”Med avdelingens 
begrensede ressurser og kapasitet har vi måttet prioritere den tunge 
nevrokirurgi, dvs. regionsykehusfunksjonene, noe som i første rekke har 
gått ut over tilbudet i ryggkirurgi til fylkets egne pasienter.” 

 
”I denne situasjonen må pasienter med intrakranielle svulster, blødninger 
etc. prioriteres. Dette går ut over Hordalandspasienter med rygglidelser 
som får et uforsvarlig dårlig tilbud. Avdelingen ser ingen løsning på disse 
problemene innen de eksisterende rammer.” 

 
11.7. Nevrologisk Avdeling 1989 
 

”Antallet rygglidelser av typen lumbago-ischias er gått ned, noe som 
delvis skyldes bedre muligheter for poliklinisk utredning, kombinert med 
en restriktiv mottakspolitikk fordi operasjonskapasiteten ikke er stor nok. 
Behandlingstilbudet for rygglidelser er ikke godt nok.” 

 
11.8. Årsmelding 1990 
Dr. Wester gjentok alle argumentene fra tidligere om kapasitetsproblemer og 
uforsvarlig nevrokirurgisk tilbud til fylkets pasienter. Dette gikk i særlig grad ut 
over ryggkirurgien. 
 
Dr. Aarlie skrev at den største pasientgruppen var ryggsykdommer og at mellom 5-
10 % av henvisningene måtte avslås på grunn av misforhold mellom kapasitet og 
etterspørsel. 
 
11.9. Årsmelding 1991 

– Nevrokirurgisk avdeling 1991 
Arbeidsforhold og miljø ble beskrevet slik: 
 

”Grunnlaget for den klassiske ”utbrenthet” er lagt gjennom en langvarig 
underbemanning i forhold til arbeidsoppgavene.” … ”Dersom avdelingen 
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ikke får tilført flere legestillinger, er det fare for at avdelingen bryter helt 
sammen.” 

 
11.10. Årsmeldinger 1992-1996 

– Nevrokirurgisk avdeling 1992 
 

”På grunn av pålagte innsparinger kunne Nevrokirurgisk avdeling fra 
april 1992 ikke lenger utføre operasjoner for ischias og lignende 
tilstander.” … ”Den langvarige underbemanning i forhold til 
arbeidsoppgavene representerer en sikkerhetsrisiko.” … ”Avdelingens 
kompetanse innen ryggkirurgi svekkes ved at avdelingens leger ikke lenger 
utfører disse operasjonene regelmessig. De forholdsvis sjeldne 
”øyeblikkelig hjelp” -operasjonene vil ikke være tilstrekkelig for å holde 
kompetansen på et akseptabelt nivå. I løpet av 1993 kan man derfor ikke 
regne med at avdelingen lenger har kompetanse for å operere disse 
pasientene, heller ikke som øyeblikkelig hjelp.” 

 
11.11. Nevrokirurgisk avdeling 1993 
 

”På grunn av pålagte innsparinger utfører ikke Nevrokirurgisk avdeling 
lenger ryggoperasjoner.” ... ”Kompetansen svekkes ved at avdelingen ikke 
utfører elektiv ryggkirurgi regelmessig.” ... ”Den langvarige 
underbemanningen i forhold til arbeidsoppgavene representerer en 
sikkerhetsrisiko.” 

 
11.12. Nevrokirurgisk avdeling 1995 
 

”Den langvarige underbemanningen i forhold til arbeidsoppgavene 
representerer en sikkerhetsrisiko.” 

 
11.13. Nevrokirurgisk avdeling 1997  

– ”Eksperimentell kirurgi” 
31.08.97 hadde BT en artikkel om at operasjoner i utlandet kan dekkes av det 
offentlige dersom behandlingen ikke kunne utføres i Norge, og dersom det forelå 
henvisning fra spesialist ved regionsykehus. I den forbindelse uttalte overlege ”Myr” 
at norske leger var tilbakeholdne fordi risikoen var for stor. Man hører aldri noe om 
de mislykkete, og det er mange, påstod han. Hvor mange det dreide seg om, visste 
han ikke. Men feilprosenten er stor, mye større enn vi ville akseptere i Norge, sa 
han. Konklusjonen var at det opereres så få pasienter i Norge p.g.a. strengere krav til 
risiko, og at mange operasjoner i utlandet måtte karakteriseres som ”eksperimentell 
kirurgi”. 
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11.14. Nevrokirurgisk avdeling  
– 1998 ”Nødrop fra nevrokirurgien” 

Årsrapportene ble i disse årene tynnere og tynnere, og vesentlig informasjon fantes 
bare i avisene. BT hadde en viktig artikkel 31.01.98: ”Nødrop fra nevrokirurgien”. 
 
I følge oppslaget var legene ved Nevrokirugisk avdeling på Haukeland totalt utslitte. 
De fryktet at avdelingen kunne bryte sammen. Avdelingsoverlege Knut Wester og 
oversykepleier Eva Nærø beskrev forholdene som de desidert dårligste i landet. 
Frykten for at pasienter skal dø som følge av ressursmangel henger over oss daglig, 
sa Wester. Nå greier vi ikke mer. Det sliter på å måtte sende alvorlig syke 
mennesker hjem fordi vi ikke har ressurser til å operere, sa han. Wester sa videre at 
de med øyeblikkelig virkning måtte stanse visse virksomheter, og nevnte 
operasjoner for smertetilstander i nakke/skulder/arm som følge av trykk på 
nerverøtter. Alle operasjoner som har til hensikt å bedre livskvaliteten til pasientene, 
må vi altså kutte ut, sa han. 
 
11.15. Årsmelding 1999 
Både bokstavelig og innholdsmessig en tynn årsmelding. Beskrivelsen av 
virksomheten ved Nevrokirugisk og Nevrologisk avdeling (Norges største 
nevrologiske avdeling), med til sammen 185 hele stillinger, fikk plass på en halv A4 
side. 
 
BT hadde to nye oppslag om forholdene ved Nevrokirurgisk, 13.01.99, og 16.09.99. 
 
11.16. ”Medisinsk uforsvarlig” 
Det første oppslaget gjaldt en kartlegging som Statens Helsetilsyn hadde utført, og 
som viste at Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland bare brukte halvparten så mye 
på nevrokirurgi som de andre regionsykehusene. Utgiftene var ca. 15 kr. pr. 
innbygger på Haukeland, mot 30 kr. pr. innbygger i andre helseregioner. 
Nevrologisk avdeling hadde 23 sengeplasser. Helsetilsynet konkluderer med at 
Haukeland minimum burde hatt 35 senger på avdelingen.  
 
Avdelingsoverlege Wester gjentok at avdelingen til tider drev medisinsk uforsvarlig, 
og ofte havnet i situasjoner som ble opplevet som kritiske på grunn av 
personellmangel. Avdelingen tok fortsatt i mot øyeblikkelig hjelp, men også dette 
begynte å bli kritisk fordi legene mistet kompetanse med få operasjoner. 
Har pasientene grunn til å være bekymret, spurte BT. Så absolutt, svarte Wester. I 
løpet av et år risikerer pasienten å få en lege som aldri har gjort den aktuelle 
operasjonen før. 
 
Noen av de samme opplysningene kom også i avisen Dagens Medisin (DM), 
28.01.99. Her uttalte Wester til (DM) at norsk nevrokirurgi led under en betydelig 
ressursfattigdom: 
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”Liknende fattigdom finnes ikke i noe annet utviklet vestlig land” ... ”Det 
er paradoksalt at det norske samfunnet generelt, og Haukeland sykehus 
spesielt, ikke har villet satse mer på denne aktiviteten”. 

 
Det siste oppslaget i BT, 16.09.99, hadde overskriften: ”Ventetid: Uendelig”. Det 
dreiet seg igjen om mangel på kapasitet og pasientgrupper som ikke fikk behandling. 
Avdelingsoverlege Wester gjentok at avdelingen bare kunne ta seg av de aller mest 
akutte tilfellene, det vil si hjernesvulst og blødninger. De fleste andre ble bare 
stående i køen. Parkinson og epilepsi nådde praktisk talt aldri opp i ”konkurransen”. 
I praksis ble denne store pasientgruppen stående på en evig venteliste, sa Wester. 
 
11.17. Konklusjon 
Uttalelsen fra Det medisinske fakultetet i årsmeldingen fra 1987 var svært 
optimistisk. Man forventet en: 
 

”… aksentuert innstilling i retning av mest mulig penetrerende og 
komplett diagnostikk” … ”… høyt kvalifiserte spesialister og 
subspesialister vil uvegerlig måtte medføre en diagnostisk aktivitet utover 
det som må ansees som vanlig ved andre sykehus.” 

 
Sykehusets egne årsmeldinger viser en helt annen virkelighet. 
 
Det er åpenbart at den faglige innstillingen i retning av ”mest mulig penetrerende og 
komplett diagnostikk” ble skadelidende. De ansatte hadde mer enn nok med å holde 
hodet over vannet i forhold til en økende strøm av pasienter med kjente og klare 
diagnoser. Pasienter med mer kompliserte eller sammensatte skader/sykdom må ha 
representert et stort problem for legene. Ikke bare når det gjaldt diagnostikk, men 
særlig når det gjaldt behandling. Det var neppe mulig å opparbeide noen 
erfaringskompetanse under slike forhold. 
 
Klarest er rapportene fra Nevrokirurgisk. Det er sterk kost at lederen for avdelingen 
over en årrekke beskriver situasjonen med ord som: 
 

− Ikke forsvarlig 
− Uforsvarlig dårlig 
− Ingen løsning innenfor rammene 
− Fare for at avdelingen bryter sammen 
− Underbemanningen representerer en sikkerhetsrisiko 
− Kompetansen kan ikke holdes på akseptabelt nivå 

 
Ansvaret for situasjonen ligger derfor også på høyere nivå. I første rekke hos styret 
på Haukeland, men også hos Hordaland fylke og Departement, Storting og 
Regjering. Ikke minst burde tilsynsmyndighetene, altså Fylkeslegen og Statens 
Helsetilsyn, for lengst ha slått alarm. Det dreier seg altså ikke bare om enkelte legers 
mangel på faglig kompetanse, men om et helt system av ansvarsfraskrivelse og 
handlingslammelse. 



Side 76 av 235 

 
Avdelingslederne har på den ene siden meldt fra om uholdbare forhold oppover i 
systemet, men de daglige problemene ble ”løst” ved å prioritere bort blant annet 
nakkeskadde, uten at pasientene fikk beskjed om at avslag på henvisninger ikke var 
basert på medisinske kriterier, men i stor grad styrt av uholdbare økonomiske og 
ressursmessig rammebetingelser. 
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12. Nakkens anatomi 
 
I Norge har nevrologene hatt ansvar for diagnostikk/vurdering av alle typer 
nakkeskader, og operasjoner har vært nevrokirurgenes ansvar. Pasientene er altså 
blitt undersøkt/vurdert ut fra mistanke om sykdom/infeksjon eller skade på selve 
nervesystemet. Mange nakkeskadde har imidlertid ikke skade på 
ryggmarg/nerverøtter eller perifere nerver, men på ledd/leddbånd og bløtdeler i 
nakken. Mange har derfor ikke fått adekvat diagnose eller behandling i norsk 
helsevesen, fordi de er blitt henvist til leger uten spesialkompetanse på pasientens 
skade. Dette blir gjennomgått grundigere i kap. 21: ”Nakkespesialistene viser 
kortene sine”. 
 
Pasientenes problemer er blitt forsterket av at det ikke finnes relevant norsk litteratur 
om slike skader. Dette har sammenheng med et nesten totalt fravær av medisinsk 
faglig debatt om nakkeskader. Temaet blir i liten grad belyst i legestudiet. 
Holdningen i norsk helsevesen er at nakkeskader i det store og hele er godartede, og 
at symptomene vil gå over av seg selv. Norske medisinske oppslagsverk er på 
samme måte preget av mangelfull og til dels misvisende informasjon. 
 
Nakkeskadesymptomer som ikke har gått over, og som ikke har vært forårsaket av 
trykk eller skade på ryggmarg/nerverøtter, er systematisk blitt ”diagnostisert” som 
psykosomatikk eller psykiatri. Pasientene har derfor vært prisgitt ”spesialistene” og 
avskåret fra å finne svar på sine plager på egen hånd. 
Innenfor denne bokens ramme er det umulig å gi et fullgodt bilde av alle typer 
nakkeskader. Jeg vil prøve å belyse hvilke skader som blir tatt på alvor av 
nevrologer og nevrokirurger. Det viktigste er imidlertid å beskrive de nakkeskadene 
som helsevesenet har ignorert. Dette blir gjennomgått i kap. 13. Dette kapitlet er 
ment som en grunnleggende innføring i nakkens anatomi. Underveis i Kap. 12 og 
Kap. 13 kan det være nyttig å sammenlikne figur 2, 3, 6, 7, og 23, for fasettledd, 
uncovertebralledd og plassering i forhold til nerver. 
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12.1. Ryggradens anatomi 
Ryggraden er bygget opp av 33 knokler eller virvler, og 
inndeles i tre hovedavsnitt: 
− halsryggraden (Cervicalcolumna) med 7 virvler 
− brystryggraden (Toracalcolumna) med 12 virvler 
− korsryggraden (Lumbalcolumna) med 5 virvler 
I tillegg kommer 9 sammenvokste virvler i kors- og halebein. 
 
Sett fra siden har en normal rygg vekslende krumninger, 
forover og bakover. Halsryggen danner en bue forover 
(lordose) og brystryggen danner en bue bakover (kyfose). 
Krumningen i korsryggen er en lordose og hale/korsbenet 
danner igjen en kyfose (Fig. 1). 
Med unntak for de to øverste nakkevirvlene, Atlas og Axis, 
er det mellomvirvelskiver mellom alle de andre virvlene. 
Mellomvirvelskivene er dannet av fibrøst vev med en fast 
ytre ring og en bløtere kjerne. Ryggens krumninger og 
mellomvirvelskivene er svært viktige for at ryggen skal ha 
den nødvendige fjærende/støtdempende og beskyttende 
funksjon for ryggmargen. To virvler med mellomliggende 
skive kalles et bevegelsessegment (Fig. 2). 

 
 

Figur 1 
Ryggraden 

(Columna Vertebralis) 
 
12.2. Ryggradens 

funksjoner/virvlenes form 
Ryggraden har tre viktige funksjoner. Den 
skal holde hodet oppe og kroppen oppreist, 
den skal beskytte ryggmargen, og gi 
mulighet for bevegelse i mange plan. 
Normale bevegelsesutslag blir bestemt av 
virvlenes form, vinklene på fasettleddene 
og leddbånd og leddkapsler. De største 
bevegelsesutslagene finner vi i de to 
øverste nakkevirvlene. Med unntak for 
disse to virvlene har de andre virvlene stort 
sett samme form og funksjon.  

 
 

 
 

Figur 2 
Et bevegelsessegment 

Virvlene består av en virvelkropp som mellomvirvelskivene hviler på, en virvelbue 
med tverrtagger rundt ryggmargshullet, bueledd (fasettledd) og ryggtagg (Fig. 3a, b 
og c). Rygg- og tverrtaggenes viktigste funksjon er å være feste for et omfattende 
system av leddbånd. Hullene i hver virvel utgjør til sammen en kanal som går i hele 
ryggradens lengde og gir god beskyttelse for ryggmargen. 
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Figur 3a 

 
 
 

 
Figur 3b 

 
 
 
 

 
Figur 3c 

 
Fig. 4 og 5 viser ryggmargskanalen og ryggmargen i nakken. 31 par nerver går ut fra 
ryggmargen til alle deler av kroppen gjennom åpninger mellom virvlene (foramen 
intervertebralia, se fig. 2). Virvlene kan betraktes som byggeklosser som hviler på 
hverandre på flere flater. Den største bæreflaten er mellomvirvelskiven. I tillegg 
kommer to bueledd eller fasettledd – ett på hver side av ryggmargskanalen. 
Fasettleddenes oppgave er å avgrense/styre bevegelsene mellom leddene. 

 

 
Figur 4 

Ryggmargskanalen 
Innsnevring av ryggmargskanalen kalles stenose, 

og medfører øket risiko for skade. Tverrsnitt på 10 
mm eller mindre kalles absolutt stenose. Tverrsnitt 

på mellom 13-15 mm kalles relativ stenose. 
 

 
 

 
Figur 5 

Variasjonsbredden på ryggmargen. 

 
I nakken kommer i tillegg såkalte uncovertebralledd (Fig. 6a, b og c). Disse ligger 
mellom virvelskiven og rotkanalen og utsettes lett for degenerative forandringer som 
kan føre til trykk og skade på nerverøttene. Tverrsnittet av ryggraden viser 
beliggenheten av uncovertebralleddene i forhold til nerveroten (Fig. 7). 
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Side 80 av 235 

 
 
 

 
 

Figur 6a 
Uncovertebralledd 

 
 
 

 

 
 
 

Figur 6b 
Uncovertebralledd 

 
 
 

 
 
 

Figur 6c 
Uncovertebralledd 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 7 

Nakkevirvlene sett forfra. Viser beliggenheten av virvellegement med skive, fasettleddene og ett par 
nerver som kommer ut av foramen intervertebralia. Nervens bakre motoriske rot ligger nær fasettleddene, 

og den fremre sensoriske roten ligger nær uncoververtebralleddene. 
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12.3. Ryggraden – en stabel av ledd 
Alle bevegelser i kroppen skjer ved at muskulatur 
bøyer eller strekker ledd. I prinsippet er alle ledd 
bygget på samme måte, med leddbrusk (glideflate), 
leddvæske (smøring), leddkapsler og leddbånd. 
Kapslene beskytter leddet og leddbåndene holder 
leddet på plass. Leddene kan være store, som for 
eksempel hofteledd, skulderledd, kneledd, eller 
mindre, som leddene på hver finger. 
 
Med unntak for kors- og halebein er det bevegelse 
mellom alle virvlene i ryggraden, og det er flere ledd 
mellom to virvler. Ryggraden kan derfor beskrives 
som en sammenhengende ”stabel” av ledd (Fig. 8) 
hvor leddskader kan oppstå på alle nivåer. Ledd med 
stor bevegelse er mest utsatt for skade. 

 
 

 
Figur 8 

Nakkevirvlene sett bakfra 
 
De to øverste nakkevirvlene, Atlas og Axis, er spesielt utformet for å muliggjøre 
store hodebevegelser (Fig. 9 og 10). Leddet/leddene i overgangen mellom nakken 
og hodet (den cervicokraniale overgangen) er derfor spesielt utsatte, og er utvilsomt 
de mest sårbare ledd i kroppen. 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 9 

Axis sett bakfra. Det er ingen mellomvirvel 
skiver mellom Atlas og Axis 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figur 10 
Atlas er den første cervicale virvel som hodet 

hviler på. 

 
12.4. Ligamentene/leddbåndene 
Grensene for bevegelse i ryggraden blir bestemt av styreleddene (fasettleddene) og 
av leddkapsler og leddbånd. Leddbåndstrukturen er omfattende og består av 
leddbånd (ligamenter/membraner) av forskjellig lengde, bredde og tykkelse. Det 
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finnes leddbånd mellom alle tverrtaggene og ryggtaggene, og det er leddbånd på 
langs av virvelsøylen både på forsiden og baksiden. Ofte finnes det flere lag av 
leddbånd rundt et ledd. Også veggene inne i ryggmargskanalen er 
forsterket/beskyttet med langsgående leddbånd både foran og bak selve ryggmargen 
(Fig. 11, 12, 13, 14). Leddbåndene har en viss elastisitet, og kan strekkes ca. 4 % 
uten at det oppstår skade. Ved strekning på mer enn 8 % vil ligamentet revne eller 
være varig overstrukket, og vil aldri kunne gjenvinne sin opprinnelige funksjon. 
Leddet vil da kunne bli instabilt eller hypermobilt. 
 

 
 
 
 

Figur 11 

 
 

 
 
 

Figur 12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 13 
 

 
 
 

 
 
 

Figur 14 
Tverrsnitt av ligamentstrukturen i nakken 
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12.5. Sentralnervesystemet 
Sentralnervesystemet (SNS) består av hjerne og ryggmarg. Ryggmargen ligger godt 
beskyttet av bein og ligamenter i den kanalen som hullene i ryggvirvlene utgjør, og 
er omgitt av tre ryggmargshinner som er forlengelser av hinnene rundt hjernen. 
Innerst finner vi den bløte hinnen (pia mater), dernest spindelvevshinnen 
(arachonidea). Mellom disse hinnene finner vi ryggmargsvæske 
(cerebrospinalvæske) som fungerer som et polstrende (dempende) lag på hele 
sentralnervesystemet. Ytterst ligger den harde ryggmargshinnen (dura mater). 
 
12.6. Det perifere nervesystemet 
Det perifere nervesystemet begynner med nerverøttene, der kroppsnervene parvis 
går ut fra ryggmargen gjennom åpninger mellom virvlene (foramen intervertebralia). 
Hjernen kommuniserer med alle deler av kroppen ved at det går elektriske impulser 
begge veier. Viktige deler av denne kommunikasjonen kan vi styre selv. Det gjelder 
motoriske signaler, eller ordrer til skjelettmuskulaturen. Andre livsviktige 
funksjoner styres ubevisst av det autonome (vegetative) nervesystemet, som igjen er 
inndelt i det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. Det sympatiske 
nervesystemet aktiveres i forbindelse med kamp, stress og skadesituasjoner. Det er 
viktige forbindelser mellom det perifere og det autonome nervesystemet. For 
eksempel løper nervetråder fra de fire øverste perifere halsnervene (C1-C4) sammen 
i en egen nervefletting i det autonome nervesystemet. 
 
12.7. Bevegelsene i ryggraden 
De store bevegelsene i kroppen og ryggen styres av hjernen gjennom signaler i det 
viljestyrte nervesystemet til muskulatur som er festet på to eller flere knokler. 
Muskulaturens oppgave er å sørge for at leddene kan bevege seg innenfor de 
grensene som er satt av leddets utforming og leddkapslenes og leddbåndenes 
strekktoleranse. Musklene har sine fester på hver side av leddene, og alt etter 
hvordan musklene er festet, kan de bidra til å strekke, bøye og vri leddene. Selv om 
de fleste kroppsbevegelsene styres av det viljestyrte nervesystemet, så trenger vi 
ikke å anstrenge oss eller konsentrere oss for å utføre de daglige gjøremålene. Hos 
friske og uskadde personer skjer kroppens og ryggradens kompliserte og dynamiske 
samspill så å si automatisk. Denne automatikken og samspillet kan imidlertid bli 
forstyrret eller ødelagt, enten fordi vi bruker ryggen galt – eller fordi det oppstår 
sykdom eller skader (se kap. 13). 
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12.8. Nervesystemet i nakken 
De åtte parene med cervicalnerver 
formidler impulser til og fra forskjellige 
vevstyper i nakke og arm. Disse nervene er 
sammensatt av sensoriske og motoriske 
nervefibre (føle- og bevegelsesnerver) fra 
ryggmargen (Fig. 15). 
Det er viktig å merke seg at forskjellige 
strukturer i nakken kan ha samme 
betegnelse. C2 kan for eksempel bety 2. 
cervicale nerve. Det kan også bety 2. 
cervicale virvel, og det kan bety 
mellomvirvelskiven mellom 2. og 3. 
nakkevirvel. 
 
OBS: Det finnes ikke noen 
mellomvirvelskive C1! 
Nervene går imidlertid ikke direkte fra 
nerverøttene til de forskjellige vevstypene. I 
armnervefletningen (plexus brachialis) blir 
nervefibre fra de enkelte nerverøttene 
”blandet” før de går videre til 
skuldernerven og de fire hovednervene i 
armene: 
− ulnarnervene 
− radialnervene 
− mediannervene 
− musculocutanusnervene 
(Fig. 16 og 17). 

 
 

 
 

Figur 15 
Både nerver, skiver og virvler i nakken 

betegnes med C. Siden det ikke er skiver 
mellom de to øverste virvlene, Atlas og Axis, 

kalles den første skiven ovenfra for C2. 
Skivene betegnes ofte ved hjelp av over- og 

underliggende virvel. Skive C4 betegnes derfor 
også som C4/C5. 
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Figur 16 
Plexus brachialis 

Armnervefletningen 
 

 
 
Ved nevrologisk undersøkelse vurderes tre hovedtyper av vev: hudvev, muskelvev 
og beinvev. Bestemte hudområder (dermatomer) i nakke/skulder/arm blir innervert 
av bestemte nerver fra nakken (Fig. 18). Det vil si at smerte fra et bestemt 
hudområde formidles til sentralnervesystemet gjennom bestemte nerverøtter. 
Omvendt vil skade eller trykk på bestemte nerverøtter gi seg utslag i endret følesans 
i tilhørende hudområde. 
 
Skade/trykk på nerverøttene C1 til C4 kan medføre lokale smerter i nakken og 
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hodet, mens skade på nerverøttene fra C5 til T2 kan medføre ”ustrålende” smerter til 
armene. 
Panne, ansikt og kjever blir innervert av den 5. hjernenerven, trigenimusnerven eller 
trillingnerven. I forbindelse med høye nakkeskader er det imidlertid vanlig med 
smerter i pannen/bak øynene, smerter i bihulene og smerter i kjeve. 

 

 
Figur 17 
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Figur 18 

Et dermatom er et hudområde som blir innervert fra bestemte nerverøtter i nakken. 
Armene får sin innervasjon fra røttene C5 til T1. C4-nervens innervasjonsområde slutter ved skulderen. 

 
Denne type smerter blir ofte forvekslet med skade/sykdom på trigenimusnerven 
(trigenimusnevralgi). Det er viktig å være klar over at kjeveleddet kan utsettes for 
samme type overstrekningsskader som leddene i nakken, og at disse skadetypene 
ofte opptrer samtidig. Kjeveleddet kalles TMJ (Temporo Mandibular Joint) og 
skadene kalles TMD hvor D står for Disorder. Hvis en nevrologisk undersøkelse 
avdekker smerteutstråling og føleforandringer i tommel og pekefinger (1. og 2. 
finger) og billeddiagnostikk samtidig viser at prolaps, eller påleiringer (osteofytter) 
trykker på 6. cervicale nerve, så kan man med stor grad av sikkerhet si at trykk eller 
skade på denne nerveroten er årsak til smertene og endringer i hudens følsomhet. 
Det foreligger da cervical radiculopati (påvirkning/skade av nerverot i nakken) og 
en sikker cervicobrachialgi (smerteutstråling fra nakke til arm). Hvis det er 
usikkerhet om smertene skriver seg fra nerveroten, skal det utføres EMG/nevrografi. 
 
Det samme gjelder for muskulatur (myotomer) og for bein (sklerotomer). Svekket 
muskelkraft eller muskelsvinn (atrofi) kan altså være forårsaket av skade på 
korresponderende nerverøtter. Dermatomer, myotomer og sklerotomer som 
korresponderer med nervene C4, C5 og C6 i nakkene er vist på (Fig. 19). 
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Figur 19 

Både hud, muskler og skjelett mottar 
og sender impulser gjennom nervesystemet 
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13. Nakkeskadene 
 
Trykk eller skader på det sentrale eller det perifere nervesystemet har lenge vært 
gjenstand for diagnostikk og behandling i norsk helsevesen. Den vanligste årsaken 
til slikt trykk er prolaps. 
 
13.1. Prolaps – roten til alt ondt? 
I norsk helsevesen, og i folks bevissthet, har prolaps spilt en helt dominerende rolle 
som forklaring på smerter og skade i rygg og nakke. Jeg var selv i lang tid 
overbevist om at jeg måtte ha en eller flere prolapser i nakken fordi 
smerteproblemene var så store. Det tok mange år å få klarhet i at smertene i hode, 
nakke og arm kunne ha helt andre årsaker. 
 
Prolaps er skade på en mellomvirvelskive hvor den bløte kjernen (nukleus pulposus) 
blir presset mot den faste ytre ringen (anulus fibroses). I norske medisinske 
oppslagsverk blir det brukt mange forskjellige navn på denne type skade, for 
eksempel: skivefremfall, skivebrokk, skiveherniering, buling, buking, protrusjon, 
skiveprolaps, nucleusprolaps, prolaps og impresjon. En grunn til dette er at prolaps 
ofte kan endre seg over tid, og det kan trekke seg tilbake (Fig. 22). Dersom det er 
gode plassforhold i rotkanalen, behøver ikke et mindre prolaps medføre verken 
skade eller sterk smerte, fordi nervene, som kan sammenlignes med sener når det 
gjelder bøyelighet, kan bevege seg bort fra trykket så lenge det er plass i rotkanalen. 
Hos noen kan derfor prolaps være nesten uproblematisk, mens det hos andre, med 
trange nerverotkanaler, kan medføre både store smerteproblemer og nevrologiske 
utfall. 
 
Prolaps kan skade eller trykke på nervesystemet, enten ved at det går ut til siden og 
innsnevrer nerverotkanalene, eller presses bakover og inn i ryggmargskanalen. 
Prolaps som går bakover og trykker på ryggmargen, eller på den harde 
ryggmargshinnen (dura), kalles for midtstilt prolaps. Fig. 20 viser forskjellige grader 
av prolaps og Fig. 21 viser hvordan prolaps kan trykke både på ryggmarg og 
nerverot. 
 

 
 

Figur 20A 
Protrusjon 

 
 

Figur 20B 
Prolaps 

 
 

Figur 20C 
Ekstrusjon 

 
Figur 20D 

Sekvestrasjon 
Ved ekstrusjon bryter det bløte kjernevevet gjennom den ytre faste ringen (anulus fibroses). Ved 

sekvestrasjon blir dette vevet fragmentert. 
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Figur 21 
Prolaps som trykker på både nerverot og ryggmarg 

 

 

 
 

Figur 22 
Stadier av prolaps 

Denne type skade kan diagnostiseres av nevrologer, enten ved hjelp av 
billeddiagnostikk (røntgen/MR) eller ved nevrologiske undersøkelser. Skiveprolaps 
oppstår som oftest i forbindelse med en konkret skadesituasjon. Den skadde vet med 
sikkerhet når skaden skjedde, og hva som var årsak. I norsk medisinsk litteratur blir 
imidlertid prolaps forklart som sykdom eller degenerativ forandring, og ikke som 
skade (se for øvrig kapittel 21). 
 
13.2. Degenerative forandringer 
Den andre store ”sekkeforklaringen” på nakkesmerter er degenerative forandringer. 
Dette blir beskrevet som påleiringer eller osteofytter som følge av sykdommer som 
osteochondrose, artrose (slitasjegikt) og spondylose (slitasjegikt i nakken). Det er 
riktig at hele ryggsøylen, som kroppen forøvrig, gjennomgår endringer som følge av 
aldring. Ryggen blir stivere, mellomvirvelskivene får redusert væskeinnhold, slik at 
høyden av ryggsøylen avtar, og de fleste får aldringsforandringer som bryter 
ned/ødelegger ledd og leddbrusk. Uncovertebralleddene er særlig utsatt for 
degenerative forandringer som kan føre til innsnevring av nerverotkanalene og 
irritasjon/skade på nerverøttene (Fig. 23). 
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Figur 23A 

 
 

 
Figur 23B 

 
Påleiring på uncovertebralledd med trykk på nerverot 

 
I internasjonal litteratur blir det presisert at slike forandringer også kan oppstå hos 
unge mennesker, ikke som en følge av aldring, men som følge av skade. 
Degenerative forandringer er ofte kroppens svar på skade. Dette gjelder i særlig grad 
de skadene som fører til instabilitet i ryggen. Kroppens svar kan da være 
beinpåleiringer som over tid vil føre til avstiving og stabilisering av leddet. 
Problemet er at slike påleiringer også kan føre til at nervekanalene blir innsnevret og 
nerverøtter og ryggmarg kan bli utsatt for skade og trykk av skarpe og harde bein- 
og kalkavleiringer. I motsetning til prolapsene, som er relativt bløte, og kan trekke 
seg tilbake eller bli absorbert, vil problemene med osteofytter og trange forhold 
oftest forverre seg med årene. Dersom påleiringene skjer i ryggmargskanalen, kan 
det føre til stenose. 
 
Det er vanskelig å forstå hvorfor man i norsk helsevesen beskriver prolaps, og de 
fleste andre rygg- og nakkelidelser, som sykdom og ikke som skade. En forklaring 
kan være at det er enklere å beskrive røntgenfunn som artroseforandringer enn som 
forandringer etter skade. Pasienten får en diagnose på en sykdom som helsevesenet 
likevel ikke kan gjøre noe med. Ved å beskrive de samme forhold som resultat av 
skade kan legen risikere at hans vurdering blir brukt i forbindelse med 
erstatningssak, for eksempel etter en bilulykke.  
I verste fall risikerer legen å måtte møte i retten. Her vil han da måtte forsvare sitt 
standpunkt mot forsikringsselskapenes spesialister som i de fleste tilfeller er 
avdelingsledere ved landets universitetsklinikker. Disse godt betalte ”spesialistene” 
avviser rutinemessig at det er noen sammenheng mellom pasientens lidelser og 
eventuelle bilkollisjoner. Gjennom flere dommer i Høyesterett har 
uttalelsene/sakkyndighetsvurderingene fra disse ”forsikringslegene” etablert en 
rettspraksis som nesten utelukkende tjener forsikringsbransjen. Det faktum at sjefene 
for personskadeavdelingene i forsikringsbransjen i stor grad er rekruttert fra 
framtredende posisjoner i Den norske Lægeforening, gjør ikke saken bedre. 
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13.3. Skadene som har vært ignorert – Ligamentskadene 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 24 
Axis, Atlas og skallen sett bakfra. ”Tannen” på axis 
(dens axis) går opp i atlas og er festet til skallen med 
alare ligamentene og et toppligament (apicis dens). 
Alareligamentene er svært viktige for stabiliteten i 

nakke- hodeovergangen. 

Ledd- og båndskader i ankel, kne og 
skulder er svært vanlige, og folk flest 
har opplevd hvordan det er å forstue 
ankel, kne eller håndledd. 
Diagnostikken er som regel entydig, og 
behandlingen, eller råd om hvordan 
man skal forholde seg, er som oftest 
gjennomtenkt og gjennomprøvd. Norsk 
helsevesen vet det meste om 
korsbåndskader i kneet, eller 
overstrekning av leddbånd i ankel eller 
håndledd. 
 
Når det gjelder ledd og leddbåndskader 
i nakken, som både reelt og potensielt 
er mye mer alvorlig, er situasjonen en 
helt annen. Blant fysio- og 
manuellterapeuter, naprapater og andre 
behandlere finnes det en god del 
kunnskap om slike skader, fordi 
nakkeskadde er en stor pasientgruppe 
som framviser et ganske likt smerte- 
og symptombilde og ofte blir 
”gjengangere” i behandlingsapparatet.  
 
Slik kunnskap finnes det lite av i den 
nevrologiske spesialisthelsetjenesten. 
Svært få nevrologer har erfaring med 
manuell diagnostikk, og de metodene 
som direkte eller indirekte kan bekrefte 
slike skader, har man i liten grad tatt i 
bruk.  
Den enkleste indirekte metoden er 
funksjonsrøntgenbilder, altså bilder tatt 
i ytterposisjon av leddets 
bevegelsesområde. Dersom leddet 
viser unormalt stor bevegelse, er det en 
god indikasjon på skade. Skadene kan 
også vises visuelt på fluoroskopi eller 
funksjons MR, og indikasjonen er igjen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 25 
Bildet viser neste lag av ligamenter: korsligamentene 
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unormalt stor bevegelse og smerte. 
Ved nakkeskader skjer det ofte en 
endring i nakkens krumning. Den 
naturlige lordosen kan bli rettet ut, 
eller nakken kan bikke forover og 
danne en krumning eller knekk 
framover (kyfose/knekk-kyfose). En 
markert endring i nakkens krumning er 
en viktig indikator på leddbåndskade 
og instabilitet. Leddbåndstrukturen i 
nakken er omfattende og komplisert. 
Dette gjelder særlig i nakke- 
hodeovergangen (den cervicokraniale 
overgangen) (Fig. 24, 25, 26, 27 og 
28).  

 
 

 
 
 
 

Figur 26 
Det ytterste laget med ligament/membran: 

Membrana tectoria. 
 

Nesten alle de nakkeskadde, som er 
blitt operert i utlandet, har fått påvist 
ligamentskader ved de metodene som 
er nevnt. Metoder som altså i liten grad 
har vært praktisert i Norge. 
Denne situasjonen vil forhåpentligvis 
bli endret ved at dr. Kråkenes på 
Haukeland har funnet en metode til å 
avbilde noen av leddbåndene øverst i 
nakken. Teorien bak dette er følgende: 
Et skadd ligament vil være mer 
vannholdig enn et friskt. Ved å ta 
bilder som måler vanninnholdet  

 
 
 

 
 
 

Figur 27 
(protontettheten, H+) i ligamentet kan en dyktig radiolog lese skadegraden direkte av 
MR-bildet. 
 
Dr. Kråkenes bruker 3 skadegrader. Skadegrad 1 betyr at 1/3 av leddbåndet er skadd. 
Skadegrad 2 betyr at 2/3 er skadd, og skadegrad 3 betyr at båndet er så svekket at det 
har mistet sin funksjon som nødvendig støtte for leddet. Dr. Kråkenes og hans team 
har undersøkt 5 av de viktigste leddbåndene mellom C1, C2 og skallen. Det gjelder 
ligamentene Transversum og Alare, og membranene Tectoria og fremre og bakre 
Atlantooccipitale. Membran er et tynt, bredt leddbånd. 
 
Dr. Kråkenes har med dette satt søkelys på en type skader som kan være livstruende 
og som norsk helsevesen hittil har ignorert. En viktig årsak til at disse skadene er 
blitt benektet, eller ikke tatt på alvor, er at det ikke finnes mellomvirvelskiver 
mellom skallen (C0) og C1 eller mellom C1 og C2. Det har derfor aldri vært prolaps 
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i dette området, og derfor heller ingen nerver som er kommet i klem på grunn av 
skiveskade. Skadene har vært rene ligamentskader som nevrologene har liten 
kompetanse i å vurdere og diagnostisere. 
 
 
 

 
 

Figur 28 
 
Med dette arbeidet har Kråkenes påvist fatale nakkeskader, ikke på grunn av skader 
på nervesystemet, men på grunn av at leddbåndene er svekket eller ødelagt. 
Dette vil forhåpentligvis tvinge fram en forståelse for at leddbåndene er uhyre 
viktige for stabiliteten i nakken, og at skade på leddbånd kan få invalidiserende 
konsekvenser. Dette er et problem av stort omfang av den enkle grunn at tallet på 
leddbånd i nakken er så stort. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 29 

 

 
 

Figur 30 
Kyfose med gaping 

av ryggtaggene 
 C4/C5 

 
 

 
Figur 31 

En lav mellomvirvelskive kan medføre trykk på nerveroten ved at hullet til 
nerveroten (foramen intervertebralis) blir for trangt. Det samme kan skje ved at 
virvlene forskyves i forhold til hverandre (spondylolistese) (Fig. 29). 
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Fig. 30 viser nakkens stilling etter en alvorlig leddbåndskade i nivå C4/C5. 
Ryggtaggene C4 og C5 spriker, og den naturlige buen bakover (lordosen) har fått en 
knekk framover (kyfose). 
Denne type skade medfører instabilitet. 
 
Styreleddene eller fasettleddene kan skades slik at de går ut av ledd(luksasjon) eller 
nesten ut av ledd (subluksasjon) (Fig. 31). I slike tilfeller vil det også lett oppstå rift 
i leddkapslene. Ryggraden er som nevnt avstivet av et omfattende system av 
leddbånd (ligamenter og membraner). Disse leddbåndene kan utsettes for 
smertefulle strekkpåkjenninger, og båndene kan også strekkes så kraftig at de 
revner. I tillegg kan det oppstå bløtdelskader i muskulaturen, og alle de forskjellige 
skadetypene kan medføre blødninger både fra mindre blodkar og fra de store årene 
og venene som går langs hele halsvirvelsøylen. 
 
Fig.32 viser at skade kan oppstå på mange strukturer og vev i nakken. Disse skadene 
kan være meget smertefulle. Smerteimpulsene blir formidlet gjennom 
nervesystemet, men det er altså ikke nervesystemet som er skadd. Resultatet av en 
nevrologisk undersøkelse vil derfor være at det ikke kan påvises nevrologiske funn 
eller nevrologiske utfall. De tradisjonelle nevrologiske undersøkelsene er derfor 
uegnet til å påvise alle disse andre skadene. Videre utredning/vurdering på 
nevrologiske eller nevrokirurgiske avdelinger er derfor ikke aktuelt. Derfor blir 
mange alvorlig skadde pasienter overlatt til seg selv uten noen diagnose og uten 
forklaring på de problemene de sliter med. 
 
 

 
 

Figur 32 
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13.4. Kort oppsummering 
Nevrologer har kompetanse på sykdom og skade i nervesystemet. Gjennom de 
nevrologiske undersøkelsesmetodene har det vært avdekket skader både på 
sentralnervesystemet (den forlengede marg og ryggmargen) og på nerverøttene fra 
C5 til C8, som innerverer armene. 
Det er særlig prolapsskader man har konsentrert seg om, fordi disse har vært enkle å 
påvise ved nevrologiske undersøkelser og ved billeddiagnostikk. Klare funn av 
smertefulle prolapser har vært behandlet både ved konservative behandlingsmetoder 
og ved kirurgi. Den kirurgiske behandlingen har som regel vært å fjerne 
mellomvirvelskiven (disektomi) og sette inn bein fra hoften for å ”spile” ut rommet 
mellom virvlene og stive av leddet. Det har også vært brukt metallimplantater og 
skruer for å stive av. Fordi norsk faglitteratur og statistikk på dette området er dårlig, 
og fordi nakkeskader generelt har vært omgitt av ”tåkeprat” og 
hemmelighetskremmeri, er det vanskelig å si hvilke av de andre nerverelaterte 
nakkeskadene som faktisk har vært behandlet. Dersom smertene har vært store og 
radiologiske funn har vært helt entydige, så har antakelig også prolaps på nivå 
C2/C3/C4 vært behandlet. 
 
Jeg tror at behandlingspraksis for disse pasientene har variert fra en nevrokirurg til 
en annen, og fra et sykehus til et annet. Kap. 11, ”Om forholdene på Haukeland”, 
viser at dette har variert fra sykehus til sykehus. Om vi skal ta uttalelsene fra dr. 
”Myr” på nevrokirurgisk avdeling på Haukeland sykehus alvorlig, så har slike 
skader ikke vært behandlet, fordi skade på disse nivåene ikke har ført til 
nevrologiske utfall i hud, muskulatur, bein eller reflekser i armene. Jeg refererer hva 
dr. ”Myr” skrev i et svarbrev til min advokat om dette så sent som i 2000: 
 

”De operasjonsalternativene som var aktuelle i 1989 var følgende: 
 
Fremre dekompresjon: Dette er en operasjonstype som har til hensikt å 
fjerne vev som trykker mot nerverøtter utgående fra ryggmargen i nakken. 
Trykk på slike nerver gir som symptom smerteutstråling til 
overekstremitetene lokalisert til bestemte nervers utbredningsområde, evt. 
ledsaget av nevrologiske funn som svekket kraft, nedsatt hudfølelse eller 
svekkede senereflekser til aktuelle nerver. 
 
Bakre dekompresjon: Dette er en operasjon som kan gjøres hvis 
ryggmargskanalen er blitt for trang med resulterende trykk mot selve 
ryggmargen. Symptomene som dette medfører er som regel ustø gange. 
 
Begge disse operasjonene har altså som målsetting å fjerne trykk på 
nervevev, enten ryggmargen eller nerverøttene. Smerte i nakken som 
eneste symptom er således ikke grunnlag for operativ behandling. 
 
Disse retningslinjene gjelder også i dag”. 
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Dersom dette er riktig, så betyr det at de eneste operasjonene man har utført på 
Haukeland, har vært avlastningsoperasjoner for å fjerne trykk på nervevev. Ingen av 
de andre nakkeskadene som jeg har beskrevet, som ligamentskader, fasettleddskader 
o.s.v., har vært vurdert for operasjon av nevrokirurgene på Haukeland. 
 
13.5. Instabilitet som operasjonsindikasjon 
De høye ligamentskadene har vært gjenstand for avstivingsoperasjoner også i 
Norge. Dette gjelder pasienter med Downs syndrom og pasienter med revmatoid 
artritt. Disse sykdommene medfører skade/svekkelse av ledd, leddkapsler og 
leddbånd. Operasjonsindikasjonen har vært instabilitet som følge av svekket 
leddbåndapparat. Det er allment akseptert, også i norsk medisin, at pasienter med 
disse sykdommene og derav følgende instabilitet i nakke/ hodeovergangen er svært 
sårbare. En mindre ulykke vil kunne få katastrofale følger fordi bevegelsesenergien i 
en skadesituasjon vil ramme instabile ledd særlig hardt. Slik instabilitet er derfor en 
alvorlig tilstand som kan kreve kirurgisk stabilisering. 
 
Operasjonene som gjøres, er ofte avstiving av første og andre virvel, men også hel 
avstiving fra bakhodet ned til 2. virvel blir utført i Norge.  
Dr. Nygaard ved St. Olavs hospital beskrev dette slik i Lægeforeningens tidsskrift 
Nr. 25 1998: 
 

”Ved hjelp av cerlage eller skruer kan man fiksere occiput til C1 og C2 
med bøyler eller ulike typer stenger/plater.” 

 
Dette er nøyaktig samme operasjon som dr. Montazem utfører på mange pasienter 
med instabilitet som følge av ligamentskader øverst i nakken. Det er derfor helt 
meningsløst at dr. Nygaard, og andre norske ”spesialister”, kaller operasjonene til 
Montazem for eksperimentelle” og ”farlige”. Hvorvidt instabiliteten er et resultat av 
sykdommer eller skade burde være irrelevant for hvordan denne instabiliteten skal 
behandles. Slik er det i Tyskland, men ikke i Norge. I Norge får ikke disse 
pasientene noe behandlingstilbud i det hele tatt. De blir mistrodd, stigmatisert og 
avvist. De norske ”spesialistene” avviser at disse pasientene har alvorlig instabilitet - 
uten å gjennomføre de undersøkelsene som benyttes for å fastslå slik instabilitet hos 
pasienter med leddgikt eller Downs syndrom. 
 
Hele problemstillingen kan kortes ned til følgende spørsmål: 
Kan norske pasienter ha fått instabilitet i nakken, eller i overgangen mellom nakke 
og hode, som en følge av leddbåndskader etter en fallulykke eller en bilkollisjon? 
Svaret er selvsagt ja. Vil noen av disse pasientene ha behov for avstiving ved kirurgi 
for å gjenvinne stabiliteten i nakken? Svaret er fortsatt ja. Får disse pasientene et 
slikt tilbud i Norge. Nei, det gjør de ikke. Norske spesialister advarer mot slike 
”eksperimentelle” operasjoner, og rådet fra disse legene er at utgifter til slike 
operasjoner ikke skal dekkes av Rikstrygdeverket. 
 
Hvis man vil prøve å forstå hvorfor pasienter med alvorlige nakkeskader blir 
behandlet på en så urimelig måte – både medisinskfaglig og etisk – så tror jeg at den 
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viktigste enkeltforklaringen ligger i det faktum at man i det ene tilfellet har å gjøre 
med sykdommer, og i det andre tilfellet med skader. Forskjellen ligger i at pasienten 
i det siste tilfellet kan ha vært utsatt for en trafikkskade som kan være 
erstatningsbetingende. Kravene fra disse pasientene utgjør en trussel mot 
forsikringsbransjens profitt. I stedet for å regne disse skadene inn i 
forsikringspremien, har bransjen arbeidet for å svekke de skaddes troverdighet, og så 
tvil om at skadene faktisk eksisterer. I dette iherdige strevet har de fått uvurderlig 
assistanse fra ”toppfolk” innenfor norsk nevrologi og nevrokirurgi. 
 
Tidlig på 90-tallet skapte nakkeskadene en del debatt og uenighet innad i 
Lægeforeningen. For å få ro nedsatte foreningen et eget utvalg i 1992: 
Lægeforeningens tvistenemnd for nakkeskader. Av de fem representantene var det to 
psykiatere. Det sier det meste om vinklingen og om Lægeforeningens holdning til 
pasientene. Enda mer avslørende er det faktum at ugiftene ble dekket av 
forsikringsbransjen. Det må være en av de beste investeringene bransjen noen gang 
har gjort. Utvalgets konklusjoner var i alle enkeltsaker ensidig til fordel for 
forsikringsselskapene. Pasientene oppdaget over tid at Lægeforeningen gjennom 
denne nemndas virksomhet fungerte som forsikringsbransjens forlengede arm. I dag 
er nemnda et arbeidsløst og ”sovende” utvalg – ikke fordi det mangler tvistesaker, 
men fordi nakkeskadde med god grunn har mistet tillit til at dette er et nøytralt og 
faglig oppegående organ. 
 
13.6. Hvilken kunnskap har vært tilgjengelig? 
Som nevnt i kap.17 besvarte helseminister Dagfinn Høybråten i 2003 et spørsmål 
om behandling av nakkeskader i Stortingets spørretime på følgende måte: 
 

”Jeg tror vi skal ta på alvor at det rett og slett er en kunnskapsmangel, 
ikke bare i Norge, men også internasjonalt.” 

 
Jeg tror det er helt rett at det har eksistert kunnskapsmangel i deler av norsk 
helsevesen, men jeg er overbeist om at mange av ”ekspertene” gjør seg mer uvitende 
enn de faktisk er. De har ut fra ulike motiver sett seg tjent med å legge ”lokk” på 
denne kunnskapen. Når det gjelder Høybråtens argument om at lite er gjort fordi 
man mangler kunnskap – også internasjonalt, så er dette en påstand som er helt uten 
dekning. Jeg vil derfor vise at kunnskapen har vært tilgjengelig, ved å referere til et 
internasjonalt anerkjent læreverk, nemlig “Whiplash injuries – The Cervical 
Acceleration/deceleration Syndrome” av Foreman & Croft. 
 
Syndrom betyr at flere symptomer opptrer samtidig. Boken kom ut for første gang i 
1988 og har siden kommet i nye og reviderte utgaver i 1995 og 2003. Boken er på 
mer enn 500 sider, og gir en grundig gjennomgang av nakkediagnostikk og 
behandling. Boken har også en fyldig kildehenvisning og historikk som viser at 
skadene var kjent og beskrevet i hele det internasjonale, engelsktalende 
forskningsmiljøet allerede på 50- og 60-tallet. Syndromet ble første gang beskrevet 
av Barre i 1926. To andre sentrale verk ble skrevet av Decher i 1969 og Jackson i 
1977. 
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Kommentar: 
Et svært viktig poeng i min sak er at førsteutgaven av boken, fra 1988, står på 
Universitetsbibliotekets filial på Haukeland sykehus. Det betyr at innholdet i denne 
boken måtte, eller burde, vært kjent for nevrologisk og nevrokirurgisk avdeling da 
jeg ble avvist for alle videre undersøkelser i 1989, 1991 og senest i 1998. 
 
Boken beskriver en rekke viktige forhold knyttet til instabilitet og bruk av 
myelografi og funksjonsbilder. Helt uavhengig av nevrologiske utfall blir instabilitet 
beskrevet som en alvorlig tilstand som ”kan kreve kirurgisk stabilisering 
(avstiving)”. 
 
Særlig viktig er forsinket instabilitet. Foreman & Croft skriver at til å begynne med 
vil muskelkramper beskytte og stabilisere skadete strukturer og først senere vil 
instabilitet, som følge av leddbåndskader, bli tydelig. Slik instabilitet, eller 
hypermobilitet, er en vanlig komplikasjon etter hyperfleksjonsskader hvor det bakre 
ligamentkomplekset er blitt overstrukket: 
 

”Selv etter rigid stabilisering etter slike skader ble resultatet ofte alvorlig 
kyfotisk deformitet, som gjør kirurgisk stabilisering (avstiving) 
nødvendig.” 

 
Kommentar: 
Foreman & Croft gir en god beskrivelse av en skade som ligner min 
hyperfleksjonsskade. Først var nakken stiv som en stokk, deretter ble jeg instabil 
midt i nakken nettopp som følge av ligamentskade. Nakken fikk ”abnorme 
akseforhold” (radiolog Larsen - 1987) som resulterte i en ”alvorlig kyfotisk 
deformitet” som hadde gjort ”kirurgisk stabilisering (avstiving) nødvendig”. 
Dr. Montazems operasjon er derfor ikke på noen måte eksperimentell. Operasjonen 
var og er helt vanlig, også i USA. 
 
I oppsummeringen av en medisinsk undersøkelse, kapittel 3, skriver Foreman & 
Croft at bildediagnostikk ikke kan overvurderes: 
 

”Ved hyperekstensjons/fleksjonsskader må det tas bilder i ekstensjons- og 
fleksjonsstilling for å vurdere instabilitet mellom leddene. I tilfeller hvor 
forlenget smertetilstand og uførhet kan være en faktor, må disse bildene 
taes på nytt på et senere tidspunkt” 

 
 
 
 
Kommentar: 
Foreman & Croft skriver også at termofotografering kunne være et nyttig 
diagnostisk hjelpemiddel. Det stemmer svært godt med egne erfaringer fra A/S 
Smerteterapi. Jeg tok slike bilder med til dr. Bindoff (Haukeland sykehus 1998), men 
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han gadd ikke engang å se på dem. Norske nevrologer hevder at termografiske 
bilder er uten verdi. 
 
13.7. Skadekategoriene 
Foreman & Croft var de første til å utvikle systemer for å bestemme skadegrad og 
prognoser for nakkeskadde. De kalte skadekategoriene for MIC: Major Injury 
Category. Disse ble inndelt i MIC 1-3. Senere ble det utviklet et nytt system – 
WAD, inndelt i fire kategorier WAD I-IV. WAD er forkortelse for Whiplash 
Associated Disorder og ble vedtatt av Quebec Task Force on WAD i 1995. MIC-
kategoriene er forløperen til WAD. 
 

− (10 Poeng) – Symptomer som direkte følge av skade. Ved klinisk 
undersøkelse ser man ingen objektive tegn til nedsatt bevegelse i 
nakken og det er ingen nevrologiske bortfall. 

 
− (50 Poeng) – Pasienten viser nedsatt bevegelsesevne i kombinasjon med 

MIC 1 symptomer. Det kan forventes en økning av diameter på 
halsmuskulatur. Ingen nevrologiske bortfall. 

 
− (90 Poeng) – MIC1 og MIC2 symptomer og målbare nevrologiske 

bortfall, enten sensoriske eller motoriske. Bortfall bør verifiseres av 
spesialist i nevrologi på grunn av de forholdsregler som følger av 
denne klassifisering. 

 
Det ble gitt tilleggspoeng for følgende: 
 

− (10 Poeng) –  Tidligere påviste degenerative forandringer 
 

− (10 Poeng) – Utrettet halsryggrad 
 

− (15 Poeng) – Besvimelse/bevisstløshet 
 

− (15 Poeng) – Kyfotisk halsryggrad 
 

− (15 Poeng) – Fikserte segment (låsninger) 
 

− (15 Poeng) – Ryggmargskanal 13-15 mm 
 

− (20 Poeng) – Ryggmargskanal 10-12 mm 
 
 
13.8. Prognosegruppene 

− (10–30 Poeng) – Mange blir helt friske eller får forbigående problemer 
 

− (35–70 Poeng) – Økende risiko for varige problemer 
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− (75–100 Poeng) – Økende risiko for varige nevrologiske bortfall 

 
− (105–125 Poeng) – Risiko for så store problemer at operative inngrep 

må overveies 
 

− (130–165 Poeng) – Det forventes så store problemer at operative 
inngrep må overveies 

 
Kommentar: 
ut fra de radiologiske og nevrologiske funn som er beskrevet i min sak kommer jeg i 
kategori MIC 3. 
 
Tidligere påviste degenerative forandringer 
Fikserte segment 
Kyfotisk ryggrad 
Ryggmargskanal 13-15 mm 
MIC 3 

10 poeng 
15 poeng 
15 poeng 
15 poeng 
90 poeng 

Til sammen 145 poeng 

 
Med 145 poeng tilhørte jeg prognosegruppe 5. Det er derfor ingen tvil om at 
forundersøkelser for operasjon skulle vært utført. Å unnlate å gjøre slike 
undersøkelser var etter min mening uaktsomt. Det var dette som var kjernen i min 
rettssak. 
 
13.9. Om “Late Whiplash syndrome” 
“Late Whiplash syndrome” indikerer at mange av symptomene først blir plagsomme 
lang tid etter skaden. Mekanismene bak dette blir forklart slik (Foreman & Croft 
1988): 
 

”Nakkesmerter blir ofte vedvarende.. overstrukket eller overrevne 
ligamenter kan medføre abnorme bevegelsesutslag i 
mellomvirvelleddene... ligamentskader, direkte inflammasjon og 
overstrukne leddkapsler kan være en vedvarende kilde til smerte. Denne 
situasjonen kan resultere i en kompenserende spenning i muskulaturen. 
Denne økte spenningen begynner med de små mellomvirvelmusklene som 
stabiliserer leddene, og som finkoordinerer bevegelsene mellom leddene. 
Over tid framstår dette klinisk som kramper i de store muskelgruppene 
som holder hodet på plass. Langtidsvirkningen kan bli lidelser i 
mellomvirvelskiver og spondylose (leddgikt). Degenerative forandringer 
kan føre til dannelse av osteofytter som vokser inn mot rotkanalene. Til å 
begynne med vil nervene kunne flytte seg bort fra påleiringene, men etter 
hvert vil nerven bli klemt inne og det resulterer i de karakteristiske 
nerverot kompresjonsskadene. Enda vanligere, men vanskeligere å påvise, 
er nerverotinflammasjon som kan komme av slik mekanisk irritasjon.”  
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13.10.  Hvilke symptomer dreier det seg om? 
Avhandlingen ”Whiplashrelaterade skador och føljtilstånd”, av den svenske legen 
Gunilla Bring fra universitetet i Umeå, ble skrevet i 1996. Dette var det første 
doktorgradsarbeidet i Norden om denne type skade. Bring hadde laget en oversikt 
over alle de symptomene som kan oppstå ved cervicalsyndromet. Oversikten viser at 
nakkeskadene kan medføre omfattende og alvorlige problemer, og ikke bare smerter 
i nakke og hode. Her følger Gunilla Brings beskrivelse: 
 

Smerter ved nakkeskade: 
− Smerter i nakken, skuldrene, armene, virvlene i brystdelen, brystkassen, 

korsryggen, bekken og bein 
 

− Stivhet i nakken 
 

− Hodepine/hodesmerter 
 

− Migrene 
 

− Kjeveleddsmerter (tyggesmerter) 
 

− Smerter i øret, i eller bak øyet og i ansiktet 
 

− Nummenhet, stikksmerter og unormale følelser i armer, hender, fingre 
og ansikt 

 
− Svakhet i nakken, armene og hendene 

 
− Klossethet 

 
− Klump i halsen 

 
− Svimmelhet 

 
− Balanseforstyrrelser, balanseproblemer i mørket eller i ujevnt terreng 

 
− Illebefinnende og brekninger 

 
− Besvimelser  

 
− Øresus, følelse av å være tett i øret 

 
− Subjektivt synsfeltbortfall 

 
− Subjektiv hørselsvekkelse, endret lydoppfatning 
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− Episoder med svikt i beina 
 

− Blackout episoder 
 

− Ekstrem trøtthet 
 

− Søvnforstyrrelser 
 

− Forstyrrelser av det autonome nervesystem, tåkesyn, 
fokuseringsproblemer, unormal eller uregelmessig svetting 

 
− Forstyrret temperaturregulering 

 
− Uregelmessig hjerterytme 

 
− Varierende blodtrykk 

 
− Svelgeproblemer 

 
− Stemmeproblemer 

 
− Forstyrret proprioception (mister ting, snubler, klarer ikke 

presisjonsarbeid, problemer med å spille på instrumenter) 
 
Kommentar: 
I vedlegg 2 - bakerst i boken har jeg laget en oversikt over de symptomene jeg selv 
har hatt, enten kronisk, eller i kortere eller lengre perioder. Jeg har også tatt med 
hvordan disse symptomene har endret seg etter operasjonen. 
 
Avhandlingen til Gunilla Bring har også omfattende referanseregistre. Registrene 
viser at det internasjonalt har pågått forskning på dette området i mange tiår. 
Registeret til hovedarbeidet (det var flere delarbeider) inneholdt navn og tittel på 
265 forskningsrapporter. Av disse var 172 utført før 1990. Ikke ett eneste arbeid var 
gjort av norske forskere. 
 
13.11. Hvorfor symptomene blir så omfattende 
Gunilla Brings symptombeskrivelse kan virke overveldende, og det er viktig å være 
oppmerksom på at dette er en opplisting av alle de symptomene som kan tilskrives 
skader i nakken. Mange av symptomene kan forklares ved irritasjon eller skade på 
det sympatiske (autonome/selvstyrte) nervesystemet. For eksempel vil skade på nivå 
C1/C4 kunne medføre både svimmelhet (vertigo), øresus (tinnitus) og 
synsproblemer. 
Alvorlige søvnproblemer er også svært vanlig. Dette er alene et svært alvorlig 
symptom som kan føre til både konsentrasjonssvikt og kognitiv svikt. Nyere teorier 
om søvn tyder på at den dype søvnen er helt nødvendig for at hjernen skal kunne 
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bearbeide alle sanseinntrykkene som et menneske mottar i løpet av en dag. 
Forstyrrelser i den dype søvnfasen fører til svikt i korttidshukommelsen. På samme 
måte som eldre mennesker, får mange nakkeskadde både hukommelsesproblemer og 
svikt i intellektuell funksjon. 
 
En annen viktig forklaringsfaktor er at både ligamenter og muskulaturen i nakken 
har følere/ sensorer som kontinuerlig sender meldinger til hjernen gjennom det 
autonome nervesystemet. Disse meldingene gir hjernen beskjed om hodets og 
kroppens stilling i rommet. Dette kalles propriosepsjon. I nyere forskning blir 
propriosepsjon betraktet som en egen sans på linje med syn, hørsel, lukt o.s.v. Når 
det oppstår skader, for eksempel i leddbåndene, vil følerne sende feilinformasjon til 
hjernen, og hjernen vil sende denne feilinformasjon tilbake til kroppen. Kroppens 
umiddelbare reaksjon ved leddbåndskade er å mobilisere muskulatur. Det skjer en 
autonom (ikke viljestyrt) reaksjon hvor de dype musklene langs og mellom virvlene 
går i krampe, og hele nakkemuskulaturen stivner til. Kroppen danner et ytre 
muskelskjelett for å kompensere for den manglende stabiliteten i virvelsøylen. 
 
Stiv og krampete muskulatur blir raskt øm og smertefull, og det oppstår et slags 
”gangsperr” i nakken, på samme måte som ved overbelasting av muskulatur i andre 
deler av kroppen. Fordi kroppsmuskulaturen er viljesstyrt, vil gangsperr i bein eller 
lårmuskulatur gå over av seg selv etter noen dager hvis man bare bestemmer seg for 
å holde muskulaturen i ro. Ved alvorlig skade i nakken skjer ikke dette. Den 
nakkeskadde kan ikke bestemme seg for å slappe av i de dype nakkemusklene, fordi 
det autonome nervesystemet har tatt kontroll. Den nakkeskadde blir fanget i et 
smertehelvete hvor smertene i stor grad skriver seg fra muskulatur, muskulatur som 
man altså ikke har kontroll over. Disse muskelspenningene vil også påvirke og øke 
belastningen på leddene, og vil kunne føre til innsnevring av plassforholdene for 
nervene. Man får da de typiske ”onde sirklene” som de fleste kronisk nakkeskadde 
opplever. Slike muskelspenninger kan føre til direkte avklemming av flere nerver 
som for eksempel i armnervefletningen. 
Nerver og blodårer passerer gjennom en åpning mellom de tre scalenusmusklene. 
Ved kronisk spenning blir nervene utsatt for trykk som medfører smerter, kronisk 
nummenhet og kraftnedsettelse i armen. Altså de samme symptomene som ved trykk 
eller skade på nerverøttene. Dette kalles for ”thoracic outlet syndrome” eller 
scalenussyndromet, og selv om det er svært vanlig som sekundær skade etter 
nakkesleng, blir problemet i stor grad oversett i norsk helsevesen. Symptomene fra 
nakkeskadene kan altså bli svært omfattende både fordi strukturene i nakken er 
svært følsomme, men også fordi skadene ofte er mye mer omfattende og alvorlige 
enn det som kan bekreftes gjennom en ordinær nevrologisk undersøkelse. 
 
Det er framsatt mange teorier om at nakkeskadde er spesielt sensitive for smerter. 
Noen kan som nevnt leve med et prolaps, uten at det medfører særlige problemer, 
mens andre opplever situasjonen som svært smertefull og ubehagelig. Før man kan 
si noe om spesiell sensitivitet i slike tilfeller, må man klarlegge om skadebildet 
faktisk er det samme. Man kan neppe si noe fornuftig om hypersensibilitet, før alle 
konkrete skader er avdekket. 
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13.12. Diagnosene som skulle vært brukt – Cervicalsyndromene 
Quebec Task Force on WAD (Whiplash Associated Disorders) la i 1995 fram en 
rapport med forslag til diagnostikk og kategorisering av nakkeslengskader. 
Rapporten la grunnlaget for en internasjonal enighet (consensus) om vurdering og 
behandling, en enighet som også Den norske Lægeforening har sluttet seg til. Den 
norske rapporten om nakkeslengskader fra 2000 bygger på Quebec Task Force. 
Skadene blir inndelt i fire grader, WAD I til IV, hvor grad I og II dreier seg om lette 
skader og grad III og IV om mer alvorlige skader (se også kapitlene 17 og 21). De 
foreslåtte diagnosene er i overensstemmelse med det internasjonale 
diagnosesystemet for spesialisthelsetjenesten ICD-10. Formelt sett skal altså norsk 
helsevesen bruke disse diagnosene: 
 
S.13.4 Diagnosen skal brukes om forstuving og forstrekning med smerter, stivhet 

eller ømhet i nakken. Forutsetningen er at det ikke gjøres konkrete funn 
ved undersøkelse. 
Diagnosen skal brukes om WAD I og WAD II  

  
S.14 Skal brukes når det kan påvises funksjonsutfall (refleksforandringer, 

lammelser, eller sensibilitetsforandringer som følge av skade på nervevev 
eller ryggmarg). 
Diagnosen skal brukes om skadegrad III av WAD 

  
M.53.0 Cervicokranialt syndrom (nakke- hodesymptomene). Dette dreier seg om 

skade i overgangen mellom nakke og hode (den cervicokraniale 
overgangen) og ned til C3/C4. Som tidligere nevnt finnes det ikke 
mellomvirvelskiver mellom C0/C1/C2. Det oppstår altså ingen prolapser 
her. Skadene er i hovedsak knyttet til den omfattende leddbåndstrukturen 
mellom Axis og Atlas og mellom Atlas og skallen. Altså de skadene som 
dr. Kråkenes har tatt doktorgraden på. 
Regnes også til skadegrad III av WAD 

  
M 53.1 Cervicobrachialt syndrom (nakke-/armsymptomene). Dette er skade i 

nakken fra nivå C5 til C7 med de typiske utstrålende smertene og 
føleutfall til armene, og ofte med svekket styrke i muskulatur og endring i 
senereflekser. Dette er en diagnose som blir brukt i norsk helsevesen fordi 
den kan brukes til å beskrive et prolaps i dette området. Skadegrad III av 
WAD 

  
M.50 Lidelser i cervicalskive. Dette dreier seg om skader på 

mellomvirvelskivene som ikke nødvendigvis medfører trykk eller skade 
på nerverøtter eller ryggmarg. 
Skadegrad III av WAD. 

  
S12 Dreier seg om bruddskader i halsregionen. 
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S13.1 Dreier seg om dislokasjon av cervicalvirvel, altså forskyving av 
virvel/virvler og eller akseavvik/feilstilling. De to siste diagnosene dreier 
seg om grad IV av WAD. 

 

Andre relevante diagnoser som skal brukes i norsk spesialisthelsetjeneste: 
  
M.24.2 Ligamentskade. Instabilitet etter gammel ligamentskade. 
  
M.35.7 Hypermobilitetssyndrom. Familiær ligamentslapphet. 
  
S. 14.2 Skade på cervical rot. 
 
Felles for alle disse diagnosene er at skadene må beskrives nærmere og relateres til 
de riktige nivåene i nakken. Det finnes altså diagnoser som kan gi en god forklaring 
på hvilke skader det dreier seg om. Dessverre blir disse diagnosene brukt i liten 
grad. Norske leger bruker heller vage, upresise begreper, og ikke minst har man 
funnet det hensiktsmessig å bruke ulne begreper fra psykiatri og psykologi. Mer om 
det i de to neste kapitlene. 
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14. Personlighetstesting av nakkeskadde – MMPI 
 
Etter min mening skjer det et omfattende misbruk av psykiatriske begrep/diagnoser 
ved norske somatiske sykehus. Dette rammer i særlig grad pasienter med kroniske 
smertetilstander i rygg og nakke. 
 
Det er påfallende at problemet ikke har fått større oppmerksomhet i media. Den 
viktigste grunnen er antakelig at pasienter kvier seg for å fortelle at de har fått en 
psykiatrisk diagnose. Det dreier seg ofte om kroniske smertepasienter, som har mer 
enn nok med å overleve fra dag til dag, og som derfor ikke orker ytterligere 
belastning med å tilbakevise en feildiagnose. I tillegg kommer muligheten av at man 
ved å protestere på en psykiatrisk diagnose lett kan havne i en ”Juklerød”-situasjon. 
   Psykiske lidelser har så lav status at folk flest blir skeptiske når noen forteller at de 
har fått en slik diagnose. Professor Atle Roness ved Psykiatrisk klinikk på 
Haukeland sykehus skrev følgende i en kronikk i BT: 
 

”Undersøkelser viser at alle, både fagfolk og alminnelige mennesker, har 
et negativt syn på psykiske lidelser. Spør man hvilke sykdommer som har 
status, viser en undersøkelse at hjertesykdommer og kreft ligger på topp, 
mens psykiske sykdommer står nederst. Også fagfolk setter spesialitetene 
hjerte- og nevrokirurgi øverst, mens psykiatri er en spesialitet som har lav 
status.” 

 
Også medisinske fagfolk gir altså psykiatrien lav status. Det kan være fordi 
psykiatrien er svakt fundert som vitenskap, fordi behandlingsresultatene er dårlige, 
men også fordi leger rett og slett har fordommer mot pasienter med psykiske 
lidelser. Det betyr igjen at mange leger, som misbruker slike diagnoser, vet at de på 
denne måten stigmatiserer pasienten. 
   Det finnes god dokumentasjon på at dette er et generelt problem. I et hefte utgitt 
av norske kiropraktorer: ”Et liv i bevegelse”, står følgende under headingen ”Bare 
psykosomatisk”: 
 

”Mange mennesker får diagnosen ”psykosomatisk” lidelse ved smerter i 
hode, nakke, rygg og armer. Pasienten blir overlatt til seg selv med 
følelsen av at smerten bare sitter i hodet; de føler seg som hypokondere.” 

 
”For noen år siden sa man ”bare nerver”. Nå heter det at pasienten 
somatiserer sine psykiske plager. Mange fagfolk bruker disse diagnosene 
fordi de ikke finner årsaken til lidelsen.” 

 
”Manglende evne til å vurdere vevsfølelse er vel den hyppigste grunn til at 
smerteårsaken ikke blir funnet. Daglig praktisering er en betingelse for å 
oppnå denne ferdigheten. Halvparten av kiropraktorens praksis består av 
mennesker som ikke er skikkelig undersøkt.” 
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Ryggforeningen i Norge har også tatt opp denne problematikken. I et innlegg på et 
seminar som Sosial- og helsedepartementet arrangerte i 1997, sa lederen, Sinding-
Larsen: 
 

”Noen av de mest tragiske pasienthistoriene å lytte til, er fra dem som har 
fått knekket sitt selvbilde ved over lang tid å ha blitt mistenkeliggjort som 
psykiatriske simulanter eller konversjonsnevrotikere. Jeg har sett flere 
kopier av journaler som strør rundt seg med alvorlige psykiatriske 
diagnoser uten at det er beskrevet noe som helst psykiatrisk adferd annet 
enn at pasienten klager over smerter hvor legen ikke finner noe på 
røntgenbildene.” 

 
”Trygdekontoret nektet å gi en meget dårlig ryggpasient støtte til 
hjelpemiddel hun absolutt trengte, og som hennes lege anbefalte. 
Trygdekontoret mistenkte hennes handikap for å være av psykisk natur og 
sa at betingelsen for at de i det hele tatt ville vurdere hennes anke, var at 
hun lot seg undersøke av en psykiater ved Psykosomatisk avdeling ved 
Rikshospitalet. Hun ble knust og rasende over denne mistenkeliggjøringen, 
og henvendte seg til Ryggforeningen for å få hjelp. Vi anbefalte henne å 
skrive tilbake og forlange å få vite nøyaktig hvilke undersøkelser de bygget 
sin psykiatriske mistanke på, hvem som hadde utført disse undersøkelsene, 
hvilke kvalifikasjoner vedkommende hadde for å utføre undersøkelsene og 
hvilke funn vedkommende hadde gjort. Svaret hun fikk var et 
unnskyldningsbrev hvor alle psykiatriske insinuasjoner ble trukket tilbake, 
og hjelpemiddelet innvilget. 
Fordi leger ikke har plikt til å dokumentere de funn og undersøkelser de 
bygger en psykiatrisk diagnose eller mistanke om dette på, blir det lett å ty 
til slike krenkende utspill.” 

 
I forbindelse med en høring til ”Lov om helsepersonell” påpekte Ryggforeningen 
behovet for å lovfeste legers plikt til å journalføre begrunnelsen for særlig 
belastende psykiatriske og psykosomatiske diagnoser. Foreningen fikk senere 
gjennomslag i Sosialkomiteen for sine synspunkter. I komiteens merknader til 
O.nr.58 (1998-99) står følgende: 
 

”Komiteen viser til høringsuttalelse fra Ryggforeningen i Norge, hvor det 
ble påpekt at pasientgrupper opplever det som et problem at leger og 
annet helsepersonell journalfører psykiatriske og psykosomatiske 
diagnoser, uten at slike diagnoser begrunnes i journalen. Slike diagnoser 
oppleves ofte som svært belastende, samtidig som det er vanskelig å få 
slette eller rette dem, fordi det i dag er uklart om legen har plikt til å 
journalføre begrunnelsen for diagnosen. Komiteen ber departementet 
innarbeide krav i journalforskriften til at grunnlaget for diagnosen skal 
framgå, og at diagnosen skal være underbygget.” 
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Sosialkomiteens merknad er en erkjennelse av at praksis i mange tilfeller har vært 
både faglig tvilsom og moralsk forkastelig. 
14.1. MMPI-testen – ”til å bli psyk av” 
Mange psykiatriske feildiagnoser blir ført i journalen av leger med liten kunnskap 
om psykiatrisk diagnostikk, men det vanligste er å henvise pasienten til psykolog 
eller psykiater. Psykologenes rolle i dette er viktig. Det spesielle med faget er at 
psykologer har lisens for å undersøke pasientene ved hjelp av psykologiske tester. 
Den mest brukte databaserte testen ved norske somatiske sykehus er MMPI 
(Minnesota Multiphasic Personality Inventory). 
 
Utviklingen av testen ble påbegynt i USA i 1939 av Hathaway og McKinley ved 
The University of Minnesota. Testen består av 566 utsagn som skal besvares med 
bekreftelse eller benektelse. Spørsmålene ble hentet fra forskjellige kilder, og 
utvelgelsen var ikke underlagt noen form for vitenskapelig eller teoretisk kontroll. 
Det hele var basert på skjønnsmessige vurderinger. 
   I utgangspunktet ble det laget 1000 spørsmål, og spørsmålene som er med i testen, 
ble valgt fordi pasienter med en gitt psykiatrisk diagnose hadde svart avvikende i 
forhold til en referansegruppe. I MMPI-litteraturen blir denne metoden beskrevet 
som ”empirisk gruppediskriminering”. I den norske læreboken ”Klinisk bruk av 
MMPI/ MMPI-2” (1992) skriver Odd Havik følgende om denne metoden: 
 

”I sin ekstreme form er denne strategien for konstruksjon av 
spørreskjemaer ateoretisk, og innholdet av spørreskjemaets ledd er av 
underordnet betydning. Selv om den som besvarer spørreskjemaet blir 
bedt om å beskrive sin typiske atferd, eller om å vurdere seg selv, vil man 
ikke anta at denne beskrivelsen reflekterer realitetene eller gir et sant 
bilde av individets selvopplevelser.” 

 
Ifølge Havik spiller det altså ingen rolle hva man spør om. Det vesentlige er at en 
definert pasientgruppe har svart avvikende i forhold til en frisk kontrollgruppe. Hvis 
andre pasienter senere svarer på samme måte, antar man at de vil tilhøre samme 
pasientgruppe. Helt konkret betyr dette at de spørsmålene som ble stilt til en 
pasientgruppe, definert som hypokondere eller hysterikere i 1940-årene, fremdeles 
er med i testen. Dersom pasienter i dag gir tilnærmet samme svar, så vil de score på 
hypokonder- og hysteriskalaene. Dette skjer selv om forskningen for lengst har 
funnet somatisk medisinske forklaringer på mange av tilstandene som tidligere ble 
forklart som hypokondri eller hysteri, og på tross av at psykiatrisk diagnostikk har 
endret seg svært mye i denne perioden. 
 
De avkrysninger eller svar som pasienten gir, danner grunnlaget for psykologens 
diagnose, eller beskrivelse av pasientens personlighetsprofil. Gjennom sine svar 
avslører pasienten seg selv! Testen inneholder svært mange utsagn som er uklare, 
tvetydige og til dels meningsløse. Hvordan svarene rett eller galt på følgende utsagn 
kan brukes til diagnostikk, eller til å bestemme en personlighetsprofil, overlater jeg 
til leseren å ta stilling til: 
 



Side 110 av 235 

− ”Av og til har jeg lyst til å banne” 
− ”Alt ser ut til å bli som profetene har sagt” 
− ”Av og til plager jeg dyr” 
− ”Jeg tror at Jesus kommer tilbake” 
− ”Jeg går i kirken nesten hver uke” 
− ”Jeg roter det lett til” 
− ”Jeg legger verken på meg eller tar av” 
− ”Jeg ler av og til av en grov spøk” 
− ”Jeg liker blader om mekanikk” 
− ”Mine hender og føtter er vanligvis varme nok” 
− ”Jeg ville like å være sanger” 
− ”Sjelen forlater av og til kroppen min” 
− ”Jeg ville like å være blomsterhandler” 
− ”Jeg liker detektivhistorier” 
− ”Av og til er jeg besatt av onde ånder” 
− ”Jeg vil heller vinne enn tape i et spill” … osv, osv. 

 
På grunnlag av avvikende svar på denne type spørsmål ble det over tid laget 10 
forskjellige kliniske skalaer: 
 

1. Hypokondri 
2. Depresjon 
3. Hysteri 
4. Psykopati 
5. Maskulinitet/femininitet 
6. Paranoia 
7. Psykasteni 
8. Schizofreni 
9. Hypomani 
10. Sosial Introversjon. 

 
I tillegg ble det konstruert 4 validitetsskalaer (gyldighetskalaer) 
 
Testen ble utviklet i årene 1940 til 1956. Den første skalaen, som ble laget i 1940, 
var Hypokonder-skalaen. I 1942 fulgte Depresjonskalaen, og Hysteriskalaen ble tatt 
i bruk i 1944. Hypokonderskalaen/testen ble brukt til å ”avsløre” vernepliktige som 
ikke ønsket å bli rekruttert til den amerikanske hær. Ved hjelp av klientens skåre, 
eller høyden på den enkelte skala, mente man å kunne skille hypokondere fra reelt 
syke eller skadde personer. 
 
Det viste seg snart at testen ikke kunne brukes slik. Validitetsskalaene ga ikke sikre 
holdepunkter for å avgjøre om testresultatene var holdbare, og det ble klart at høy 
skåre på en av de kliniske skalaene ikke førte fram til en entydig diagnose. Det man 
derimot mente å finne, når man skåret på flere skalaer, var at testen kunne gi en 
generell personlighetsbeskrivelse eller personlighetsprofil. 
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Hathaway og McKinley var selv misfornøyde både når det gjaldt reliabilitet 
(pålitelighet) og validitet (gyldighet) av skalaene, og de håpet på at MMPI skulle 
gjennomgå revisjoner og forbedringer. Testen har imidlertid vært brukt uforandret 
fram til 1989 i USA og til 1992 i Norge. 
 
På basis av til dels meningsløse spørsmål, en ateoretisk empirisk 
gruppediskriminering, og psykiatriske termer som for lengst er forlatt, har et stort 
antall psykologer over tid produsert en enorm mengde forskningslitteratur, som 
faglig rett og slett må kunne betegnes nettopp som ateoretisk eller uvitenskapelig. 
 
I tillegg til de opprinnelige 10 kliniske skalaene er det på grunnlag av de samme 566 
spørsmålene laget nærmere 600 underskalaer. Det kan testes for: 
 

− Nevroser 
− Psykoser 
− Karakterforstyrrelser 
− Mistenksomhet 
− Fremmedgjøring 
− Familiekonflikter 
− Kynisme 
− Aggresjon 
− Alkohol og stoffmisbruk 
− Lærevansker og antisosial praksis o.s.v. 

 
Det finnes knapt et psykologisk eller psykiatrisk avvik som man ikke har prøvd å 
utlede av denne testen, som altså utelukkende bygger på svar på de samme 
spørsmålene som de psykiatriske pasientene ved Minnesota Hospital ga i tidsrommet 
1940 til 1947. 
 
I USA blir testen brukt ved de fleste sykehus, og til personellutvelgelse innenfor en 
rekke områder som politi, luftfart, undervisning og medisin. Testen er oversatt til 
150 språk og brukes i mer enn 50 land. Det er laget mer enn 10 000 vitenskapelige 
forskningsrapporter på MMPI, og litteraturen om MMPI i form av artikler og bøker 
er enorm. Det er ingen overdrivelse å si at det er vokst fram en internasjonal 
storindustri basert på denne testen, og at svært mange psykologer har skaffet seg en 
karriere som forskere på MMPI, eller som klinikere og brukere av MMPI. Søk på 
internett gir ca.100.000 treff. 
 
14.2. Low Back Pain 
Det er påfallende og typisk at det aller meste som er skrevet om MMPI, er ukritiske 
referanser til tidligere arbeider. I norsk psykologisk litteratur refereres det svært ofte 
til en underskala som kalles Low Back Pain eller Lb. Den norske psykologen Havik 
mente i 1951 å ha funnet 25 testledd (utsagn) som kunne brukes til å skille pasienter 
som hadde påviste organiske årsaker for sine ryggsmerter, fra en annen gruppe som 
ikke hadde slike funn. Senere undersøkelser har vist at dette ikke var holdbart, men 
Lb lever fortsatt sitt liv i den psykologiske faglitteraturen. 
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I læreboken sin skriver Odd Havik at MMPI uten tvil er den psykologiske 
evaluerings- metoden som har inngått i flest empiriske undersøkelser. Han skriver 
også at mye av forskningen er av dårlig kvalitet, og at forskningsrapportene ofte har 
et ritualistisk preg. 
 
Svært få forfattere har engasjert seg i vitenskapelig/faglig kritikk. En forklaring på 
dette er antakelig det hemmelighetskremmeri som testen og testmateriellet er omgitt 
med. Det er utviklet egne koder for skåring (poeng for rett eller galt) og profiler, 
koder som ikke har noe annet formål enn å gjøre innholdet utilgjengelig for andre 
enn de innvidde. Det er også knyttet copyrightbetingelser til alle deler av 
testmateriellet. Dette gjør det svært vanskelig å fremme konkret kritikk både av 
spørsmål, svar og metode. 
 
Det er også slik at bruken av MMPI er knyttet til spesielle fagmiljøer hvor det vil bli 
oppfattet som illojalt å framføre kritikk mot det som kolleger, veiledere eller 
forelesere har undervist i eller praktisert gjennom en årrekke. 
 
Dette betyr at det er svært vanskelig for utenforstående å få tak i testmateriell. Man 
kan selvsagt ha forståelse for at testresultater som har vært brukt i utvelgelse av 
personell eller som vært brukt til psykiatrisk diagnostikk, ikke bør komme på avveie. 
Men i Norge har Psykologforeningen en praksis som faktisk er i strid med 
pasientens rett til innsyn. Dette framgår av en uttalelse fra Psykologforeningens Test 
Politiske Utvalg (TPU) fra 1995: 
 

”Pasienter i Norge har innsynsrett i sin journal og dette må taes i 
betraktning når pasientrapporten skrives. Dette reiser spørsmål om 
hvordan en skal oppbevare rådata fra tester. For å sikre metodene, 
anbefaler NPF ved TPU at rådata oppbevares i arkiv som bare er 
tilgjengelig for personer som har spesiell kompetanse for, eller lisens for å 
bruke den aktuelle testen. Den enkelte pasient har rett til innsyn i alle data 
om seg selv. For å beskytte metoden anbefaler vi å ikke utlevere rådata.” 

 
Som nevnt ble testen brukt uforandret i USA fram til 1989. Det var da stor enighet 
om at det av mange grunner var påkrevd med en revisjon. En grunn var behovet for 
å fornye kopirettigheter. En annen var behovet for å luke ut de mest kritiserte og 
meningsløse spørsmålene. Det var også et ønske om å imøtekomme noe av den 
krasse, faglige kritikken som tross alt var framkommet. 
 
Arbeidet ble påbegynt i 1982, og i 1989 forelå den reviderte MMPI-2. Noen 
grunnleggende revisjon ble det imidlertid ikke. MMPI-2 er i hovedsak det samme 
som MMPI-1. Årsaken til dette er nettopp det enorme forskningsarbeidet som er 
gjort med MMPI-1. En større revisjon ville vært en innrømmelse av at 50-60 års 
forskning, og utstrakt bruk av MMPI - testen, hadde vært gjort på et sviktende og 
faglig uforsvarlig grunnlag. 
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MMPI-2 er oversatt til Norsk av psykologer knyttet til Seksjon for Nevropsykologi 
ved UiB, men foreløpig er ikke manualer og skåringsnøkler ferdige. 
 
14.3. Psykologforeningens undersøkelse i 1989 
Psykologforeningen gjennomførte i 1989 en større undersøkelse om medlemmenes 
bruk av tester. Resultatet er gjengitt i Tidsskrift for Norsk Psykologforening samme 
år. I en kort historikk gjengis psykologforeningens syn på slik testing i sin 
alminnelighet. 
   På 50-tallet var psykologrollen i stor grad knyttet til å være diagnostiker, og 
testing var i den forbindelse kanskje den viktigste oppgaven. Dette endret seg på 60- 
og 70-tallet. Psykologrollen skiftet fra diagnostiker til terapeut, og bruken av testing 
ble sterkt redusert. Et konkret uttrykk for denne utviklingen var at 
psykologforeningen i 1980, i forbindelse med ny organisasjonsstruktur, nedla hele 
testutvalget. 
   Utviklingen senere har imidlertid ført til fornyet interesse for testing. Dette har 
blant annet hatt sammenheng med næringslivets behov for å sortere medarbeidere til 
viktige jobber. Mange psykologer ble knyttet til headhuntingsfirmaer, og på kort tid 
oppstod det en egen industri for utvikling og produksjon av databaserte tester og 
diagnostiske metoder. Undersøkelsen i 1989 ble utført av forskningsutvalget i 
psykologforeningen, og hadde som formål å finne ut hvilke tester som ble mest 
brukt, hvor langt computeriseringen var kommet, og hvilke fagmiljøer som særlig 
benyttet seg av testing. 
 
532 av foreningens 1959 medlemmer svarte på henvendelsen. Dette gir en 
svarprosent på 27. MMPI- testen skilte seg klart ut som den testen som hyppigst ble 
brukt i dataversjon. Det var psykologer som arbeidet ved somatiske sykehus og 
arbeidslivspsykologer som rapporterte om det største innslaget av daglig testing. 
   Når det gjaldt computerisert testing ble listen toppet av psykologer ved somatiske 
sykehus. Det var psykologer med en biologisk/nevropsykologisk orientering som 
hyppigst rapporterte om daglig testing. Statistikk fra undersøkelsen viser at det ble 
utført minimum 3500 MMPI-tester årlig i 1989. 
Hvis vi antar at bruken av slike tester er like utbredt blant psykologer som ikke 
svarte på undersøkelsen, blir 10 000 et forsiktig årlig anslag over personer som ble 
testet med MMPI. På bakgrunn av undersøkelsen, og økende bruk av 
databehandling, skriver forskningsutvalget at man kan vente seg en økning i bruk av 
testing. Det mest påfallende ved denne undersøkelsen er den omfattende bruken av 
MMPI på somatiske sykehus. Bruk av MMPI må ha vært standard prosedyre i norsk 
helsevesen. 
 
14.4. Testpsykologi på avveier 
Samme år skrev psykolog Sverre Nielsen en lederartikkel i Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening med tittelen: ”Testpsykologi på avveier”. 
Han skrev at tider med god økonomi og konsulentvillighet innen næringslivet hadde 
gitt grobunn for en sann jungel av alle slags tester, og at man hadde sett eksempler 
på svært lugubre psykologiske metoder der man neppe en gang hadde tenkt på krav 
til skikkelig standardisering og normering. 
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Han pekte på at de sofistikerte og kompliserte testene var blitt enkle å administrere 
og tolke ved hjelp av dataprogrammer. Testadministratoren kunne med noen 
tastetrykk få ut profil og diagnose. I dette lå en mulighet til kjapt/effektivt å kunne 
ekspedere en klient, men også mulighet til å gjøre en faglig luguber jobb. 
 
Nielsen skrev at foreningen måtte rope et varsku, også utover foreningens egne 
rekker. Han mente at det ikke lenger bare dreiet seg om verktøy i forbindelse med 
lederutvikling og personalutvelgelse, men at det gjaldt: 
 

”En konkret fare for luguber klinisk virksomhet og feildiagnostisering med 
alvorlige konsekvenser for dem som måtte bli påført denne typen 
testbruk.” 

 
14.5. MMPI er ikke en personlighetstest! 
Som nevnt utga Odd Havik sin lærebok om bruk av MMPI i 1992. Dette er den 
eneste norske læreboken om temaet, og Havik inntar innledningsvis en generelt 
kritisk og forsiktig holdning. Det mest overraskende han skriver, er at MMPI-testen 
ikke er en personlighetstest. Om resultatene av test/retest, som er indikator på testens 
reliabilitet (pålitelighet) skriver han: 
 

”For psykiatriske pasienter ligger korttidsstabiliteten i området 0,50 til 
0,90 med median på 0,80. For lengre tid mellom test/retest går disse 
verdiene betraktelig ned til median 0,60.” 

 
I drøftingen skriver Havik at dette er som ventet: 
 

”Fordi det ville være urimelig å forvente høy stabilitet når de egenskapene 
som måles, slik som sinnsstemning, selvbilde og symptomer viser variasjon 
over tid. For høy stabilitet ville i slike tilfeller være tegn på lav validitet 
(gyldighet).” 

 
MMPI-testen gir altså ikke en beskrivelse av en persons karakteristiske og stabile 
egenskaper slik disse kommer til uttrykk over tid, og slik vi mener når vi snakker om 
et menneskes personlighet. Personlighetsprofilen som framkommer på grunnlag av 
MMPI, er i følge Havik et øyeblikksbilde av klient/pasient og har lav forutsigbar 
verdi. Men det er nettopp som en personlighetstest, med helt avgjørende prediktiv 
(forutsigbar) verdi, at testen blir brukt eller snarere misbrukt. 
 
Havik nevner at MMPI tidligere ble brukt til personellutvelgelse i Forsvaret, men at 
metoden ble forlatt på grunn av manglende evne til å forutsi noe vesentlig om 
personen. 
 
Etter min mening viser Haviks framstilling at MMPI har liten verdi som diagnostisk 
hjelpemiddel i sin alminnelighet, og at den omfattende bruken av testen som 
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diagnostisk hjelpemiddel ved somatiske sykehus vitenskapelig sett nærmest er 
uforståelig. 
 
14.6. Krav til testsituasjon 
Havik stiller opp svært klare krav/betingelser for faglig ansvarlig bruk av testen: 
 

For det første må pasient/klient oppleve psykisk ubehag og være motivert 
for samarbeid. 

 
Bruk av MMPI bør begrenses til tradisjonelle kliniske arbeidssituasjoner 
hvor det foreligger en samarbeidsallianse mellom psykolog og den som 
undersøkes. 

 
MMPI er en selvbeskrivende metode. Påliteligheten av pasientens svar er 
avhengig av tillit til psykologen og undersøkelsessituasjonen. Psykologen 
må derfor gi en forklaring på hvorfor testen skal brukes, hva som vil skje 
med testresultatene. 

 
Når det gjelder tolking av svar, skriver Havik at forskningen bygger på kliniske 
erfaringer angående hjelpesøkende personer. MMPI bør derfor bare brukes til å 
frambringe hypoteser eller reise nye problemstillinger for en pasient. 
Han skriver også at MMPI, som de fleste personlighetspsykologiske metoder, har 
utviklet sin egen tolkingsmytologi. Dette beskriver han som korrelater som ofte 
omtales i håndbøker, men hvor det er vanskelig å finne det empiriske grunnlaget for 
disse. 
 
14.7. De kliniske skalaene 
Når det gjelder tolkinger av profiler, eller kliniske skalaer, gjengir Havik bare det 
som synes å være autoriserte sannheter. I denne delen av boken faller Haviks 
kritiske holdning bort, og boken framstår her som en ureflektert ”kokebok” – som 
han altså innledningsvis advarte mot. 
 
Havik beskriver utførlig de enkelte skalaene. I denne sammenheng vil jeg bare 
referere de tre første, 1. Hs. – hypokondri/somatisering, 2. D. – depresjon og 3. Hy. 
– hysteri, også kalt den nevrotiske triaden. Spørsmålene til disse skalaene er gjengitt 
i vedlegg 3. 
 

Hs. – Hypochondrias: 
Skalaen ble konstruert for å finne ut i hvor stor grad personen bekreftet 
sykdom eller benektet å ha god helse. Skalaen inneholder 33 ledd, eller 33 
av de 566 utsagnene i hele testen. Disse leddene dreier seg om klager over 
vage og uspesifikke somatiske plager og generell helsetilstand. 
Faktoranalyse har vist at det meste av skalavariasjonen kan forklares ut 
fra en faktor – nemlig benekting av god helsetilstand og bekrefting av en 
rekke somatiske symptomer og plager. Personer som skårer høyt på 1. Hs-
skalaen blir beskrevet som misfornøyde, selvopptatte, selvsentrerte og 
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krevende. Det hevdes at opptattheten av somatiske plager og funksjoner 
vanligvis vil innsnevre omfanget av interesser og aktiviteter, og redusere 
bredden av mellommenneskelig kontakt. Ofte vil man finne vansker med 
selvhevdelse i mellommenneskelige forhold, samt at aggresjon og 
fiendtlighet ikke blir uttrykt direkte. Dette kan ha sammenheng med 
manglende sosiale ferdigheter, autoritetsavhengighet eller 
passivaggressive trekk. Tretthet, uopplagthet, vage symptomer og 
bekymring for kroppslige forhold vil ofte være sentrale i de presenterte 
problemer, og ofte har pasienter med høy skåre en forhistorie med 
somatiske undersøkelser, uten at der er påvist sikre funn. 

 
D. – Depression: 
De 60 leddene i skalaen angår forhold som lav selvfølelse, apati, 
bekymring, mistro til framtiden, somatiske bekymringer, samt motorisk 
retardasjon. Pasienter med høy skåre vil ofte ha vansker med å treffe 
avgjørelser, og er sårbare når de blir stilt overfor viktige valg i yrke, 
skole, ekteskap o.s.v. De blir vanligvis beskrevet som overkontrollerte og 
ikke-aggressive, men kan lett bli irritable på grunn av skyldfølelse og lav 
selvfølelse. 

 
Hy. – Hysteria: 
Disse 60 leddene beskriver spesifikke somatiske plager av ulik art, og ledd 
som viser at man betrakter seg selv som fri for personlige og 
interpersonlige problemer og vansker. Pasienter med høy skåre reagerer 
vanligvis på belastninger og konflikter med psykosomatiske symptomer og 
somatiske klager. Det er ikke uvanlig med angstanfall med vekt på 
somatiske komponenter som åndenød, svimmelhet, hjertebank, uro og 
angst for å besvime. Manglende innsikt i egne emosjonelle reaksjoner og i 
mulige årsaker til egne problemer er karakteristisk. Mellommenneskelige 
forhold vil være dominert av temaene akseptering, avvisning, avhengighet 
og selvstendighet. Disse konfliktene kan ofte føres tilbake til en opplevelse 
av avvisning eller manglende omsorg fra egne foreldre. Ved høy skåre vil 
man ofte finne sterke, men ikke anerkjente behov for omsorg og støtte. 
Avhengigheten av andre fører vanligvis til vansker med direkte 
selvhevdelse, og konfronterende situasjoner, som omfatter sinne eller 
selvhevdelse, vil være angstprovoserende. Man vil ofte finne overdreven 
bekymring for at noe skal gå galt eller at man vil dumme seg ut, noe som 
ofte bygger på angst for tap av kjærlighet. Man bør kartlegge problemer 
som er knyttet til interpersonlige forhold, for eksempel ekteskap, foreldre 
eller arbeid, selv om pasienten bagatelliserer eller idylliserer disse. 

Skalaene 1. Hs og 3. Hy er positivt korrelert. Skårer man høyt på den ene så skårer 
man høyt på den andre. Dette skyldes delvis at de har mange felles ledd, og at begge 
skalaene i stor grad dreier seg om benektelse eller bekreftelse av somatiske 
plager/bekymringer. 
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Dette er karakteristikker som er hentet fra lærebøker for psykologer. Ved å besvare 
til dels meningsløse spørsmål risikerer pasienten å bli påklistret karaktertrekk som 
kan oppleves som stigmatiserende, og som i verste fall kan føre til at nødvendige 
somatiske undersøkelser ikke blir gjennomført. 
 
14.8. Personlighetsprofilen ”Psykosomatisk V” 
”Psykosomatisk V” framkommer dersom pasient/klient skårer høyt på de tre 
skalaene 1. Hs, hypokondri (somatisering), 2. D, depresjon og 3. Hy, hysteri. 
Dersom skåret på 2. D er lavere enn for de to andre, vil en graf (linje) mellom 
toppene på skalaene danne en V (vedlegg 3 side 171). 
I følge Havik vil pasienter med denne konfigurasjonen vanligvis omforme 
personlige konflikter til mer sosialt aksepterte og konforme problemer. 
 
De legger stor vekt på somatiske plager, og framviser ofte psykosomatiske 
symptomer. Angst og depresjon vil vise seg gjennom somatiske ekvivalenter: 
hjertebank, søvnvansker, rastløshet, tretthet og lignende. Det kan også forekomme 
akutte angstanfall med hyperventilasjon, åndenød og angst for å besvime. Typiske 
forsvar er fortrengning, benekting og idyllisering. Hvis skala 2. D er betraktelig 
lavere enn 1. Hs og 3. Hy, hvis altså V-en er dypere, vil man vanligvis finne et rigid 
forsvar, og det psykologiske innholdet er lite bevisst. Pasienten vil vanligvis 
fokusere på somatiske plager og/eller ytre forhold, og man finner sterk motstand mot 
psykologiske intervensjoner. 
 
14.9. MMPI på somatiske sykehus 
Det sentrale spørsmålet er hvorfor tester av denne typen blir brukt på norske 
somatiske sykehus, hvor folk i utgangspunktet har en somatisk lidelse eller skade. 
Noe av svaret på dette framkommer i avslutningen i beskrivelsen av skala 1. Hs: 
 

”Ofte har pasienter med høy skåre en forhistorie med somatiske 
undersøkelser, uten at det er påvist sikre funn.” 

 
De fleste pasienter med kroniske smerter i rygg og nakke vil komme i denne 
kategorien. Årsaken er for det første at norske leger mangler helt grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter i rygg- og nakkediagnostikk. I tillegg er det strid i 
legemiljøet om betydningen av en rekke funn som ligamentskader, kyfosering i 
nakken og segmentell hyper- og hypomobilitet i hele ryggraden. 
 
Ved nevrologiske avdelinger er de tilbakevendende kronikerne av denne typen et 
problem. Hvordan skal man håndtere en stor gruppe gamle kronikere når det er et 
stadig tilsig av nye problempasienter med de samme symptomene? Hva skal man 
gjøre med alle disse pasientene som man ikke klarer å diagnostisere, og enda mindre 
behandle? 
 
14.10. ”Løsningen” på problemet 
Løsningen gir seg nesten selv. Få undersøkt den psykologiske siden av problemet. 
Det kan ofte være et visst belegg for å gjøre det, fordi kroniske smertepasienter over 
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tid selvsagt vil få psykiske plager. Det er nesten utenkelig at langtidskronikere ikke 
blir deprimert, frustrert, oppgitt eller får søvnvansker. De holdningene og den 
uvitenheten som pasientene møter hos de medisinske spesialistene, vil ofte bidra til å 
forsterke slike problemer. 
 
Legen kan derfor ha en viss dekning for å sende pasienten til psykolog. Jeg skriver 
med vilje sende til psykolog, fordi det faktisk er dette som ofte skjer. Pasienten går 
til psykologen fordi legen har sagt det, ikke fordi de føler behov for psykologhjelp. 
   Pasientene får en MMPI til utfylling – uten at formålet med testen, eller mulige 
konsekvenser i form av psykologuttalelse i journalen – blir forklart. Hva skjer så når 
den kroniske smertepasienten fyller ut sin MMPI? Pasienten svarer bekreftende på 
en rekke somatiske symptomer og plager, og benekter god helsetilstand. Det gir høy 
score på skalaene for hypokondri (1. Hs) og på skala for hysteri (3. Hy). Pasienten 
vil antakelig også være noe deprimert på grunn av sin livssituasjon, og vil derfor 
skåre høyere enn normalt, også på depresjonsskalaen (2. D). 
 
Pasienten vil altså få den klassiske ”Psykosomatiske V”. Den pliktoppfyllende 
pasienten, som har strevet med å svare på 566 til dels meningsløse utsagn, kan 
dermed uten å vite det ha avskåret seg selv fra videre somatisk behandling. 
 
14.11. Somatopsykisk eller psykosomatisk? 
Det er skrevet en rekke hovedfagsoppgaver i psykologi ved UiB hvor temaet har 
vært bruk av MMPI. De fleste oppgavene gir uttrykk for skepsis til mange av de 
funn som er gjort i MMPI-forskningen, og de fleste oppgavene konkluderer med at 
MMPI ikke kan skille smertepasientgrupper med klare somatiske funn/skader fra 
andre smertepasienter uten slike funn. 
 
MMPI kan altså ikke si noe om årsak til smertene. Ingen av studentene trekker 
imidlertid den eneste logiske konklusjon av dette, nemlig at det i en situasjon med 
somatopsykiske, eller psykosomatiske smerteplager, kun er manglende medisinske 
funn/diagnose som kan antyde et mulig psykosomatisk problem. 
Et representativt eksempel er en hovedfagsoppgave, skrevet av Bente Ubostad i 
1995: ”MMPI-metoden i en forskningsmessig og i en praktisk klinisk kontekst”. 
 
Ubostad ønsker å gi en balansert framstilling og refererer kritikk mot MMPI fra to 
amerikanske forskere, Helmes og Raddon (1993). Deres kritikk er ganske 
grunnleggende, og går både på utforming av spørsmål og vitenskapelige metoder. 
De hevder at de diagnostiske kategoriene er foreldete og uaktuelle, og at MMPI-data 
ikke kan gi nyttig klinisk informasjon i dag. Ubostad kommenterer dette slik: 
 

”En kritikk som dette må vel falle på sin egen urimelighet, MMPI-
metodens formidable utbredelse tatt i betraktning.” 

 
Resonnementet er vel ikke særlig vitenskapelig. I tillegg mener jeg at Ubostad 
overser den viktigste kritikken til Helmes og Raddon (Psychological Bulletin 1993, 
side 456). 
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”Således kan en skala bli hevet på grunn av bare en av de komponentene 
som inngår i skalaen. Denne effekten blir særlig tydelig når MMPI blir 
brukt i helsesammenheng utenom den tradisjonelle psykiatrien. For 
eksempel vil pasienter med kronisk smerte, hodeskader eller multippel 
sklerose få heving av skalene 1 og 3, ikke som en konsekvens av tendenser 
til hypokondri eller hysteri, men på grunn av reelle fysiske symptomer” 
(forfatters oversettelse). 

 
Dette betyr at de fleste pasienter, som i lang tid har måttet slite med alvorlig 
nakkeskade uten å få hjelp, vil score høyt på den nevrotiske triaden (hypokondri, 
depresjon og hysteri) hvis de blir bedt om å fylle ut en MMPI-test. Fordi den 
nakkeskadde svarer bekreftende utsagn om dårlig helse, og benektende på utsagn om 
god helse, blir psykologens konklusjon at pasienten har en psykosomatisk 
personlighetsprofil. 
 
14.12. ”Psykosomatisk V” – en vanskelig pasientgruppe 
Det mest utrolige ved denne situasjonen er at det heller ikke er noen hjelp å få fra det 
psykologiske/psykiatriske hjelpeapparatet. Om pasienter med ”psykosomatisk V” 
skriver Havik: 
 

”Pasienten vil vanligvis fokusere på somatiske plager og/eller ytre 
forhold, og man kan finne sterk motstand mot psykologiske 
intervensjoner.” 

 
Dette forholdet blir også påpekt i den norske oversettelsen av MMPI-2. I 
beskrivelsen av personer som skårer høyt på hypokonderskalaen, står det at klienten: 
 

”… har vanskelig for å nyttiggjøre seg psykologisk terapi.” 
 
Det samme gjelder hysteriskalaen. Her står det at klienten: 
 

”… kan ha sterk motstand mot psykologiske tolkinger.” 
 
For psykologen framstår derfor pasienter med en psykosomatisk personlighetsprofil 
som vanskelige å ha med å gjøre, fordi de motsetter seg psykologisk 
terapi/intervensjon. At mange av pasientene har motstand mot psykologiske 
tolkinger, er ganske åpenbart. For mange pasienter er de somatiske smertene like 
konkrete som tannpine, og da søker man hjelp hos tannlege – og ikke hos psykolog 
eller psykiater. 
 
Det sier seg selv at det ikke blir iverksatt noen psykologisk behandling for en så 
vanskelig pasientgruppe. 
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14.13. MMPI – for å slippe ansvar 
Både nevrologer og psykologer kan derfor toe sine hender og slippe å ta ansvar for 
pasienten, som, i tillegg til de kroniske smertene, nå har fått klistret på seg en 
stigmatiserende mistanke om psykiatri. Dette er selvsagt faglig forkastelig både fra 
legenes og psykologenes side. 
 
Hvorvidt det er etisk forkastelig avhenger av bevissthets- og kunnskapsnivå hos lege 
og psykolog. Det kan godt tenkes at noen leger tror at psykologene er kompetente til 
å avgjøre om en smertetilstand har en psykisk eller fysisk årsak. Det kan også tenkes 
at noen psykologer tror at nevrologene er så dyktige på diagnostikk at en pasient 
med en somatisk skade aldri ville blitt henvist til psykolog. 
 
Det er imidlertid nesten utenkelig at ingen av de legene og psykologene som deltar i 
denne eksklusjonsprosessen har forstått, eller forstår, hva de er med på. De som 
forstår konsekvensene av sine handlinger, men likevel fortsetter denne 
eksklusjonspraksisen, opptrer etisk forkastelig. 
 
Det er vel sikkert også slik at denne mangelen på etikk er mer utbredt på noen 
sykehus enn på andre. 
 
14.14. Situasjonen på Haukeland sykehus 
Forholdene på Haukeland sykehus har gjennom en årrekke vært uholdbare. 
Manglende bevilgninger og manglende kapasitet, kombinert med lav faglig 
kompetanse, har gått ut over tilbudet til pasientene. Dette mener jeg å ha 
dokumentert i kapitel 11. 
 
Rygg- og nakkepasienter er blitt hardt rammet. Selv i de tilfellene hvor det har 
foreligget diagnose med klare operasjonsindikasjoner, er pasienter blitt avvist.  
Haukeland sykehus er også en universitetsklinikk. Det innebærer muligheten for et 
nært samarbeid med psykologer og nevropsykologer ved Universitetet i Bergen. 
Både ved Psykologisk fakultet og ved Seksjon for Nevropsykologisk er det 
faggrupper med sterke interesser i MMPI-testing og MMPI-forskning. 
 
Det er nære forbindelser mellom University of Minnesota og psykologer ved 
Universitetet i Bergen. UiB har for eksempel kopirettigheter for den norske utgaven 
av MMPI, og med disse rettighetene fulgte også plikt til å hemmeligholde testens 
innhold og skåringsnøkler. Det paradoksale er altså at Universitetet i Bergen, som 
forventes å skulle forsvare og stimulere til fri tenking og kritisk forskning, med dette 
har satt munnkurv både på seg selv og andre. 
 
Med denne beskyttelsen fra Universitetet har mange psykologer/nevropsykologer 
hjulpet nevrologisk/nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus med å bli kvitt 
plagsomme, nakkeskadde pasienter. 
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14.15. Oppsummering 
Svært få nakkeskadde har fått forsvarlig hjelp i norsk helsevesen. Mange har fått en 
eller annen psykiatrisk/psykologisk diagnose, uten at denne er begrunnet på en 
faglig akseptabel måte. 
 
MMPI er den mest brukte computerbaserte testen ved norske somatiske sykehus. 
Testen kan ikke brukes til å skille ”hypokondere” fra pasienter med helt reelle 
skader/sykdommer. Begge grupper vil skåre høyt på Hypokonder-, Depresjons og 
Hysteriskalaene. Det som avgjør om pasientens tilstand blir beskrevet som 
psykosomatisk eller somatopsykisk, er ikke MMPI-testen, men fravær eller 
tilstedeværelse av medisinske/somatiske funn som kan forklare smertetilstanden. 
 
Norske leger og legespesialister har lav kompetanse på diagnostikk, behandling og 
operasjon av nakkepasienter. Arbeidet til dr. Kråkenes har synliggjort at pasienter 
med høye nakkeskader verken har fått noen adekvat diagnose eller noen form for 
adekvat hjelp. Denne gruppen har vært spesielt utsatt for den eksklusjon som skjer 
med bakgrunn i MMPI-testing. Denne type testing har foregått i Norge i en 
mannsalder. Mange mennesker har fått ødelagt sine liv, fordi testen er blitt tolket på 
en måte som det ikke finnes vitenskapelig dekning for. Det finnes ingen fornuftige 
eller aktverdige grunner til å fortsette en slik praksis. Bruken av MMPI-testen på 
somatiske sykehus må derfor opphøre 
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15. Kronisk smertesyndrom – en internasjonalt 
anerkjent diagnose? 

 
Klagen til Fylkeslege Helga Arianson på mangelfull diagnose fra Haukeland 
sykehus ble avvist fordi jeg tilslutt hadde fått diagnosen kronisk smertesyndrom, 
som etter Fylkeslegens mening var en internasjonalt anerkjent diagnose. 
Mange andre nakkeskadde hadde også fått denne diagnosen, men ingen hadde fått 
noen god forklaring på hva dette konkret betydde. Hva er årsaken til syndromet? 
Kan det behandles? Vil smertene øke eller avta over tid? Hvordan stiller 
trygdeetaten seg til et slikt syndrom? 
 
15.1. Søk i oppslagsverk og i ICD-10 
Ingen av de tre norske medisinske oppslagsverkene ”Medisinsk ordbok” fra 
Kunnskapsforlaget, "Norsk Medisinsk ordbok" fra Samlaget og Universitetsforlagets 
"Store medisinske ordbok" hadde omtale av begrepet. Heller ikke det store danske 
medisinske oppslagsverket, Lademann, hadde noen beskrivelse av dette 
smertesyndromet. 
 
Det internasjonale diagnosesystemet ICD-10, som skal brukes også ved norske 
spesialistavdelinger, hadde heller ingen omtale av begrepet. I følge ICD-10 skal 
smerter som skriver seg fra en bestemt kroppsdel, beskrives slik at dette kommer 
klart fram. Smerter fra nakke skal beskrives med diagnoser som klart viser at 
smertene kommer fra denne delen av kroppen. 
 
Jeg brukte alle anledninger til å spørre fagfolk i helsevesenet om det kroniske 
smertesyndromet, men fikk ikke noe fornuftig svar. Jeg ba også andre pasienter om 
å spørre sine legespesialister om innholdet i diagnosen. Det siste ga ett interessant 
resultat. Morten, en av pasientene som jeg hadde god kontakt med, fikk svar fra 
nevrokirurg ”Myr” på Haukeland. 
 
Morten hadde falt ned fra 6 meters høyde etter at et byggestillas hadde falt sammen, 
og hadde fått påvist to prolapser i nakken i tillegg til stenose (innsnevring av 
ryggmargskanalen). Han hadde fått en helt riktig ICD-10 diagnose fra 
Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland, nemlig M53.1 Cervicobrachialt syndrom. 
Morten ble innlagt for operasjon, og forberedelsene var kommet så langt at han ble 
barbert i nakken for å bli operert dagen etter. Neste dag fikk han imidlertid beskjed 
om å reise hjem uten operasjon, og uten at han fikk noen begrunnelse. 
Forklaringen fant vi lenge etter. Morten var innlagt på et tidspunkt da Fylkestinget 
hadde pålagt sykehuset nye innsparinger i millionklassen. Uken etter at Morten ble 
sendt hjem hadde BT 31.01.98 en artikkel som er nevnt tidligere: ”Nødrop fra 
nevrokirurgien”. 
 
I følge oppslaget var legene totalt utslitte, og de fryktet at avdelingen kunne bryte 
sammen. Avdelingsoverlege Wester sa at frykten for at pasienter skal dø som følge 
av ressursmangel hang over dem daglig, og at det var en påkjenning å måtte ”sende 
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alvorlig syke mennesker hjem fordi vi ikke har ressurser til å operere”. 
Avdelingen hadde med øyeblikkelig virkning måttet stanse operasjoner for 
smertetilstander i nakke/skulder/arm som følge av trykk på nerverøtter. 
Wester uttalte: 
 

”Alle operasjoner som har til hensikt å bedre livskvaliteten til pasientene 
må vi altså kutte ut.” 

 
Etter at Morten var blitt sendt hjem, omgjorde sykehuset den riktige diagnosen til 
kronisk smertesyndrom. Da Morten ba om en forklaring, skrev dr. ”Myr”: 
 

"Du ber meg forklare hva et kronisk smertesyndrom er. Dette betyr ikke 
annet enn at det foreligger en langvarig smertetilstand. I de fleste slike 
tilfeller er det underforstått at man ikke finner noen sikker årsak til 
smerten, men det kan også innbefatte smertetilstander hvor årsaken er 
kjent. Det ligger altså ikke noe mer i en slik betegnelse enn at pasienten 
har en langvarig smertetilstand." 

 
Dr. ”Myr” påsto altså at syndromet kunne brukes, også når årsaken var kjent. Det er 
det liten mening i. Morten hadde et klart definert cervicobrachialt syndrom, med klar 
nivåangivelse av skade og degenerative forandringer i nakken. Han ble innlagt med 
en klar diagnose for å bli operert. Hvorfor i all verden skulle man erstatte denne 
diagnosen – som forklarer det meste – med et begrep som ikke forklarer noe? 
 
Årsaken til at denne operasjonen ble stoppet, var altså at Nevrokirurgisk av 
økonomiske grunner stoppet denne type kirurgi. Jeg våger den påstand at sykehuset 
deretter omgjorde diagnosen, slik at ikke pasienten skulle komme tilbake med nye 
krav om operasjon. 
   Det bør vel nevnes at Morten, som følge av dr. ”Myrs” lemfeldige omgang med 
denne diagnosen, ble fratatt sine trygderettigheter. Kronisk smertesyndrom gir ingen 
rettigheter i forhold til trygd. Det hører også med til historien at Morten til slutt ble 
operert i Trondheim. 
 
15.2. Svar fra Smerteklinikken 
Også Pasientombudet ble koplet inn for å finne ut hva kronisk smertesyndrom 
betydde. Hun tok kontakt med Smerteklinikken ved Haukeland, og psykolog Schjødt 
svarte høsten 2001. Han skrev at kronisk smertesyndrom ikke var beskrevet i noe 
diagnosesystem, men viste til "Classification of chronic pain" av Mersky/Bogduk, 
utgitt i 1994 av IASP – International Association for the Study of Pain. 
 
Her sies det at kronisk smertesyndrom kan ha startet av organiske årsaker, men at 
det siden går over til adferdsendringer forårsaket av psykologiske og sosiale 
problemer. IASP hadde nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere om det var 
hensiktsmessig å bruke et slikt begrep. Deres konklusjon var følgende: 
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”Det var alminnelig enighet om at dette ikke var ønskelig. En slik kategori 
dekker ikke behovet for klare somatiske og psykologiske diagnoser. Man 
mente at når både somatiske og psykologiske problemer forekom samtidig, 
var det ønskelig å angi både somatiske og psykiatriske diagnoser, og angi 
den andelen av smerte som hver diagnose bidro til. Det ble også bemerket 
at begrepet kronisk smertesyndrom dessverre ofte ble brukt i nedsettende 
betydning." 

 
15.3. Fylkeslegen på retrett 
I januar 2002 tok pasientforeningen Ryggbroen initiativ til et møte med 
Pasientombudet og Fylkeslege Arianson. På møtet ble spørsmålet om kronisk 
smertesyndrom tatt opp, og Arianson ble bedt om å dokumentere påstanden om at 
dette var en internasjonalt anerkjent diagnose. Det kunne hun ikke. Det som i 2000 
ble brukt som det viktigste argumentet for å avvise min klage på Haukeland 
sykehus, kunne ikke Fylkeslegen redegjøre for i 2002! 
 
15.4. Henvendelse til Legeforeningen og søk på internett 
Gjennom avisene BT og BA ble Den Norske Lægeforening utfordret til å svare for 
norske legers bruk av kronisk smertesyndrom, men uten resultat. Spørsmål ble også 
sendt direkte til Lægeforeningen på e-post. Heller ikke dette ble besvart. 
 
Jeg ringte da direkte for å spørre om årsaken, og fikk da en beklagelse om at e-
posten dessverre var slettet/forsvunnet, men at jeg kunne sende forespørselen en 
gang til, slik at en saksbehandler kunne svare. Jeg gjorde som foreslått, men fortsatt 
uten respons. Ved enda en ny henvendelse fikk jeg da vite at Den Norske 
Lægeforening dessverre ikke hadde saksbehandlere som kunne svare på slike 
spørsmål. Rette instans for slike spørsmål var primærlegen. Jeg fikk imidlertid noen 
internettadresser som omtalte kronisk smertesyndrom, og mottok en e-post med 
adresser til www.google.com og www.tidsskriftet.com (Legeforeningens tidsskrift). 
 
På www.google.com fikk jeg ca.150 treff på kronisk smertesyndrom på norske 
nettsider. Det dreiet seg om alt fra avisoppslag til artikler i medlemsblad til 
pasientorganisasjoner og reklame for medisinske foretak/legetjenester som 
Lommelegen. Det følgende er et lite utvalg av disse treffene, som viser at begrepet 
blir brukt på alle nivåer og i alle deler av helsevesenet. 
 
Den eneste som hadde gjort et forsøk på å definere begrepet, var høyskolelektor Siri 
Mossin ved HiB. Hun hadde lagt ut et notat, "Kroniske smerter og krav til mestring", 
hvor hun skrev: 

"Kronisk smerte er smerte som vedvarer ved kronisk sykdom, eller ut over 
vanlig tilhelingstid for akutt sykdom eller skade. Ofte blir grensen mellom 
akutt og kronisk smerte satt til seks måneder. Når det går lang nok tid, vil 
de fleste mennesker med kronisk smerte lide av kronisk smertesyndrom. 
Dette er et spesielt syndrom hvor følgene av smertetilstanden dominerer 
pasientens liv. Smertene går over fra å være symptom til å bli 
livsinnhold.” 
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Rehabiliteringsmagasinet BRIS, med adresse Rikstrygdeverket, 0241 Oslo, fortalte 
om Dagny (48) som ble: 
 

"… langtidssykemeldt for tredje gang på seks år. Hun har en uklar 
diagnose, men legen hennes har sammenfattet plagene hennes i kronisk 
smertesyndrom. Sist hun var sykmeldt, var hun i tillegg utbrent, totalt 
utkjørt." 

 
Utposten, utgitt av Institutt for samfunnsmedisinske fag, hadde gjengitt et innlegg 
fra en konferanse i regi av Norsk Forening for Ryggforskning. Her uttalte Bård 
Natvig blant annet: 
 

"Så over til det aller vanskeligste. Ryggplager som ledd i kronisk 
smertesyndrom og innfløkt livs- og helsesituasjon: La det være helt klart, 
jeg vet ikke hvordan disse best skal behandles, men jeg er helt overbevist 
om at hvis vi behandler bare ryggen går det oftest helt galt!" 

 
Helsenytt – for alle, "nettstedet for deg som søker grundige og seriøse svar basert på 
vitenskap og solid erfaring – svar fra Norges fremste leger, psykologer, 
ernæringsfysiologer og andre seriøse helsefagfolk", hadde et udatert oppslag om 
Belastningslidelser. Her stod følgende: 
 

"Kvinner og menn reagerer ulikt på fysiske og psykiske belastninger, sier 
Utne Sørensen, avd. overlege ved Revmatologisk avd. Haukeland sykehus 
– kvinner får oftest kronisk smertesyndrom som fibromyalgi, mens menn 
reagerer med kronisk vonde rygger." 

 
Smerteboka 2000 skrev at kronisk smerte kan inndeles i fire grupper. En av disse 
var: 
 

"Kronisk smertesyndrom der smerten vedvarer etter at det som forårsaket 
smerten er borte, for eksempel kroniske ryggsmerter." 

 
SMM – Senter for Medisinsk Metodeforskning, Rapport nr. 5 2000: 
"Nakkeslengskader". Her forekom begrepet i denne sammenhengen: 
 

"I en studie påvises hypomobilitet (nedsatt bevegelse/låsning) hos 
pasienter med kroniske smerter p.g.a. degenerative forandringer etter 
nerverot (radiculære) symptomer, mens de med kronisk smertesyndrom 
etter nakkeslengskade har en hypermobilitet i øvre cervicalavsnitt." 

 
Jeg kontaktet Sintef og snakket med forsker Mitchell Loeb, som hadde vært 
medisinsk fagkonsulent for rapporten. Han fortalte at dette var tatt med fordi det 
stod omtalt i en artikkel i tidsskriftet Spine fra 1993. På direkte spørsmål svarte han 
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at begrepet mest av alt var uttrykk for at det eksisterte uvitenhet, også i det 
medisinske forskermiljøet. 
 
Jeg fant også en henvisning til det store forskningsprogrammet "Helse og sykdom i 
kulturelt perspektiv" i regi av Forskningsrådet. Prosjektet hadde et årlig budsjett på 6 
millioner, og forskningsmiljøene ved RiT, UiO, UiB, Universitetet i Lund og Sosial- 
og Helsedepartementet var representert. I innledningen står følgende: 
 

"Forsøkene på å forstå de nye tilstandene kronisk smertesyndrom, 
fibromyalgi, anoreksi/bulimi har brakt frem uttrykket kulturskapte 
sykdommer og aktualisert sykdomsskapende potensialer i 
kjønnsrollemønster og kroppsideal." 

 
"Historien inneholder eksempler på såkalte transitoriske 
kultursykdommer, dvs. kliniske syndromer som i årsak og utforming var 
sterkt preget av tidsbestemte kulturfenomener. Disse sykdommene har ofte 
vært knyttet til kvinnerollen. Eksempler er nevrasteni og hysteriform 
besvimelse. Spiseforstyrrelser og kroniske smertesyndrom kan være 
aktuelle tilstander i denne tradisjonen.” 

 
Jeg kontaktet Norsk Forskningsråd for å be om en nærmere utdyping av begrepet. 
Svaret var at dette var en "sekkepost" på smertetilstander som man ikke kjente 
årsaken til. På forespørsel om jeg kunne sitere vedkommende med navn, var svaret 
nei. 
 
15.5. Lægeforeningen igjen 
Fordi søket på internett bekreftet at kronisk smertesyndrom ble brukt i svært mange 
sammenhenger i norsk helsevesen, tok jeg kontakt med redaktøren av Medisinsk 
ordbok, Henning Larsen, og spurte hvorfor ikke dette begrepet var tatt med i 
ordboken. Det kunne han ikke svare på. Han sa imidlertid at han var glad for 
forespørselen, og lovet at han skulle ta kontakt med Den Norske Lægeforening for å 
få en ekspert til å se på saken. Jeg skulle umiddelbart få tilbakemelding på e-post. 
Dette var i begynnelsen av februar. Senere purret jeg en rekke ganger, senest i april 
og ba da om å få et klart ja eller nei på forespørselen om en redegjørelse. Samme 
dag fikk jeg svar på e-post. Henning Larsen hadde da kontaktet Magne Nylenna i 
Lægeforeningen, og han hadde svart følgende (ordrett gjengitt): 
 

"Han har åpenbart tatt poenget med kronisk smertesyndrom som ikke er 
noen spesifikk diagnose, men nærmest en "samlegruppe" der ordet kronisk 
er viktigst. Kroniske smertetilstander har en del felles trekk uavhengig av 
den initiale årsak og så veldig "ufornuftig" er det ikke å karakterisere 
vedvarende smerte i ett begrep, selv om det altså sier lite om teiologien. I 
det store og hele er jo smerte et symptom og som sådan uspesifikt. Tydelig 
at det kan være mange forskjellige årsaker vedrørende smerte og at det er 
et symptom og ingen diagnose på en spesifikk sykdom, men at man 
fokuserer på selve smerten." 
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Ordet ”teiologi” er feilskriving av etiologi, og betyr opprinnelse/årsak. 
Om ikke annet, så synliggjorde vel dr. Nylenna med dette det faglig surr og den 
mangel på kunnskap som preger bruken av begrepet kronisk smertesyndrom i norsk 
helsevesen. Det later til at hvem som helst kan strø om seg med dette 
psykosomatiske begrepet, uten å bli stilt til ansvar for de konsekvensene dette kan få 
for pasientene. 
 
15.6. ”Vondt i ryggen” - dr. Magnæs 
I forbindelse med anken til Lagmannsretten hadde Helse Bergen bedt om å få 
oppnevne en ekstern medisinsk sakkyndig. Det hadde vi akseptert. Helse Bergen 
hadde så bedt tidligere avdelingsoverlege ved nevrokirurgisk avdeling ved Ullevål, 
dr. Bjørn Magnæs om å være sakkyndig. Jeg gjorde derfor nye søk på internett for å 
finne ut hvilken kompetanse Magnæs hadde på nakkeskader. Dette blir beskrevet i 
kapitel 16. 
 
Jeg fant at dr. Magnæs hadde vært medforfatter av et hefte fra 1995 med tittelen 
"Vondt i ryggen". Heftet ble senere utgitt av Statens Helsetilsyn og har dermed fått 
et offisielt preg. Heftet dreide seg om skader/sykdom i korsryggen. Nakken var 
uttrykkelig ekskludert: 
 

"Med rygglidelser mener vi her korsryggen og brystavsnittet, mens 
nakkelidelser og traumatologi er holdt utenfor." 

 
Dette er for øvrig i tråd med alt som gjelder norsk ryggforskning. For norsk 
helsevesen slutter ryggraden ved brystdelen. Nakkedelen er et "terra incognita", eller 
ukjent land i norske legers anatomiske atlas. 
 
”Vondt i ryggen"-heftet hadde også fått med det kroniske smertesyndromet, 
beskrevet slik: 
 

"Som ved en kronisk smertetilstand kan uheldige psykiske og sosiale 
faktorer bidra til å forverre smerteopplevelsen. Vice versa kan langvarige 
smerter bidra til betydelig psykososiale problemer som helt kan 
overskygge ryggplagene. Den velkjente interaksjon mellom smerter, angst 
og depresjon gjør seg i høy grad gjeldende ved kroniske rygglidelser. Med 
i bildet av et kronisk smertesyndrom følger inaktivitet, isolasjon, 
familie/arbeidskonflikter og medikamentoverforbruk. I vår iver etter å 
"kunne tilby" pasienten en eller annen form for behandling, må vi vokte 
oss vel for ikke å falle som offer for den velkjente doktorsnillismen 
ureflektert behandlingsordinering av en terapi som i neste omgang kan bli 
brukt mot oss. Gjentatt doktorsnillisme ender alltid i 
doktorterapifalittsyndromet hvor terapeuten selv opplever utilstrekkelighet 
og hvor pasienten oppleves som en plage. Vi har da utspilt vår rolle som 
terapeut og overlater resten av behandlingen til pasientens egne forslag. 
En vennligsinnet lege erklæring til folketrygden på sviktende medisinsk 
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grunnlag, kan bli den reddende sorti for legen – inntil evt. saken kommer i 
retur som avslått." 

 
Jeg har tatt med dette sitatet som et eksempel på hvor usikre norske leger er i forhold 
til rygglidelser, og hvor stor vekt de legger på de psykosomatiske sidene av disse 
problemene. 
Psykologisering av pasientene finner altså sted i stor målestokk i alle deler av norsk 
helsevesen. Spørsmålet er hvorfor og hvordan begrepet kronisk smertesyndrom har 
fått en så stor utbredelse, når begrepet er intetsigende eller direkte stigmatiserende 
for pasienten. 
 
15.7. Dr. Husebø og kronisk smertesyndrom 
Jeg saumfor altså internett, media og universitetsbiblioteket for opplysninger om 
kronisk smertesyndrom, uten å finne noe mer håndfast enn det som allerede er 
beskrevet. 
I litteraturreferansen til heftet ”Vondt i ryggen” fant jeg imidlertid en artikkel fra 
Tidsskrift for Den Norske Lægeforening fra 1987. Artikkelen var skrevet av dr. 
Stein Husebø og hadde tittelen: Kronisk smerte. 
 
Det er nødvendig å gå litt i detalj med hva dr. Husebø skrev, fordi han blir betraktet 
som en pioner i norsk smerteforskning, og fordi hans oppfatninger har hatt stor 
gjennomslagskraft. Artikkelen var på 8 sider. Innledningsvis skrev han: 
 

”Etter en tid blir kronisk smerte en egen sykdom: kronisk smertesyndrom. 
Dette forårsaker inaktivitet, isolasjon, familie- og arbeidskonflikter, 
medikamentmisbruk, "doctorshopping", unødige operasjoner og økende 
invaliditet. Kronisk smertesyndrom er en psykosomatisk lidelse, med 
større eller mindre fysiske komponenter." 

 
Han skrev at man på Smerteklinikken hadde inndelt smertene i tre kategorier: 
 

− Akutt smerte 
− Kronisk smerte 
− Kronisk smertesyndrom 

 
Det kroniske smertesyndromet beskrev han slik: 
 

”… selv etter innsiktsfull og grundig vurdering av pasienten vil ikke 
årsaken til smertene helt ut forklare deres grad av invalidisering. 
Pasientens plager blir uavbrutt verre. ”Det er verre enn noensinne!” kan 
uttales daglig. Smertetilstanden har ofte ingen markert start med 
nocicepsjon. (vanlig fysisk smerte). Det begynte gradvis, diffust, eksakt 
tidsangivelse er ikke mulig. Ofte lang sykehistorie med ulike utredninger, 
operasjoner, stort medikamentforbruk osv. uten eller med negativ effekt på 
smertene.” 
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”Følgene av smertetilstanden dominerer pasientens liv i økende grad: 
− Inaktivitet 
− Isolasjon 
− Smerte som karriere pasienten har "gevinst" i å ha smerter (øket 

oppmerksomhet, avledning fra andre problemer etc. For å beholde 
kontrollen må pasienten ofte ha mer smerter dag for dag) 

− Bivirkninger fra medikamenter 
− Tap av arbeid 
− Familiekonflikter "syk familie" 
− Søvnproblemer 
− Problemer i forhold til venner og omgivelse 
− Negativ utvikling av stemningsleie og følelser 
− Reduksjon av selvfølelse og selvsikkerhet 
− Vedvarende psykiske problemer – ofte depresjon 
− Økende inaktivitet, isolasjon psykiske problemer og invaliditet.” 

 
15.8. En ”typisk kronisk smertepasient” 
Senere i artikkelen gjentar han mye av det samme, men kommer under overskriften 
”Kronisk smertesyndrom” også med nye viktige opplysninger. Han beskriver en 
pasient med kronisk smertesyndrom som en ”typisk kronisk smertepasient”. 
 
Kommentar: 
Etter at jeg krevde innsyn i journalene mine i 1999, fant jeg at dr. Husebø hadde 
beskrevet meg slik: 
 
"Konklusjonen ifra denne evalueringen er at han er en typisk kronisk 
smertepasient… de psykosomatiske aspektene er betydelige." 
Dette betyr at ”diagnosen” kronisk smertesyndrom i realiteten ble ført i journalen 
av dr. Husebø allerede i 1991, ved hans beskrivelse av meg som en ”typisk kronisk 
smertepasient.” 
 
15.9. Hva kjennetegner den klassiske kroniske smertepasient? 
Med referanse til Brenna & Chapman beskrev dr. Husebø disse pasientene slik: 
 

”Den klassiske kroniske smertepasient ved smerteklinikker verden over: 
− Dramatiserer sine plager 
− Bruker kroppen sin på feil måte (inaktivitet eller hyperaktivitet) 
− Misbruker medikamenter 
− Utvikler avhengighet og økende hjelpeløshet 
− Blir fanget i et nettverk hvor smerten blir en form for karriere." 

 
Av det dr. Husebø videre skrev, framgår det at det var helt vanlig å hevde at 
pasientene som har vært innom Smerteklinikken, led av kronisk smertesyndrom: 
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"Smerten er reell, men forverres betydelig av den psykiske og sosiale 
dysfunksjon. 

 
Smerten blir hovedinnholdet i livet. Av 190 pasienter med kroniske smerter 
i 1985 (på Smerteklinikken ved Haukeland sykehus) vurderte vi 134 (71 
%) til å lide av kronisk smertesyndrom." 

 
Kort oppsummert: 
 

− Dr. Husebø oppfattet og beskrev kronisk smertesyndrom som en egen 
sykdom 

− Han definerte denne "sykdommen" som klart psykosomatisk (psykisk og 
sosial dysfunksjon) 

− Han ga et stereotypt og klart stigmatiserende bilde av pasienten 
− Han er hovedansvarlig for at denne "diagnosen" har vært brukt i stort 

omfang ved Smerteklinikken på Haukeland 
− Gjennom artikkelen ”Kronisk smerte” er han hovedansvarlig for at 

dette begrepet blir brukt i stort omfang i hele det norske helsevesenet. 
 
Dr. Husebø er alene om å definere kronisk smertesyndrom som en egen sykdom. 
Det er et standpunkt han ikke har dekning for, verken i Norsk eller internasjonal 
medisinsk litteratur. Han beskriver ganske klart at dette er en psykosomatisk lidelse, 
og at pasientene blir invalidisert av psykiske og sosiale årsaker. 
Det sentrale spørsmålet er hvilke undersøkelser eller metoder dr. Husebø benyttet 
seg av for å kunne fastslå at en omfattende og invalidiserende smerteproblematikk 
ikke skyldtes udiagnostisert sykdom eller skade, men psykiske og sosiale forhold? 
 
Hvordan kunne dr. Husebø tillate seg å hevde at mer enn 70 % av alle de pasientene 
som tilslutt havnet på Smerteklinikken, hadde et kronisk smertesyndrom på grunn av 
psykiske og sosiale problemer? 
 
Gjennomførte man på Smerteklinikken omfattende undersøkelser av pasientenes 
psykiske tilstand, og foretok man kartlegging av pasientenes sosiale forhold? 
Selvsagt ikke. Det hadde man verken økonomi eller faglig kompetanse til å gjøre. 
 
Svaret på spørsmålene er imidlertid enkelt. Konklusjonene bygger på MMPI-testen 
som rutinemessig brukes på nevrologiske avdelinger og på smerteklinikkene. 
 
Dette framgikk av litteraturreferansene til dr. Husebøs artikkel. Disse dreiet seg i 
stor grad om psykologiske tilnærminger til problemet, og måleapparatet som gikk 
igjen, var MMPI. Mange av referansene gjaldt tidsskriftet Pain, som er et 
internasjonalt anerkjent tidsskrift, og som sikkert har gitt Husebøs artikkel en viss 
faglig tyngde i det norske miljøet. 
Problemet er at Husebø neppe kan ha lest alle disse referansene, eller at han har vært 
svært selektiv når det gjelder å finne artikler som passet inn i hans konsept. En 
sentral bidragsyter til Pain er psykiateren H. Merskey. Han er en av tre 
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hovedforfattere av supplementsbindet til Pain: "Classification of chronic pain" fra 
1986. 
Sammen med andre kjente forskere skrev Merskey en artikkel i Pain nr. 23/1985 
med tittelen: "Psykologisk normalitet og anormalitet hos pasienter med kronisk 
hodepine”. 
 
Et lengre avsnitt har tittelen ”Problemer med MMPI”: 
 

Et problem som angår mange analyser er det faktum at de har støttet seg 
på Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) som bevis for 
emosjonell/psykisk lidelse. Utallige rapporter hviler på heving av 
hypokonder, hysteri – og depresjonskalaene som bevis for psykiske 
problemer hos pasienter som klager på kroniske somatiske smerter. 
Vanligvis er hypokonderskalaen høyest, deretter følger hysteriskalaen og 
depresjonskalaen er lavest.” 
 
Dette er det såkalte V-konvensjonsmønsteret. MMPI skalaene ble 
opprinnelig laget og tilpasset hypokondere som hadde psykiatriske 
sykdommer, og som ikke hadde somatisk sykdom/skade. På den måten 
representerer hypokonderskalaen somatiske klager fra pasienter som ikke 
har slike plager. Hvis imidlertid somatisk sykdom/skade er til stede vil 
hypokonderskalaen bli hevet litt, eller kanskje svært mye – uten at psykiske 
problemer er til stede. Hysteriskalaen er delvis satt sammen av de samme 
spørsmålene, i tillegg til spørsmål som viser utadvendthet/åpenhet. Det er 
derfor ikke overraskende at hysteriskalaen blir forhøyet som en 
konsekvens av forhøyet hypokonderskala. 
 
Også depresjonsskalaen, som kan gi uttrykk for stemninger, kan bli hevet 
like gjerne for søvnvansker på grunn av somatisk sykdom som for psykisk 
ubalanse. Selv om reliabiliteten og gjentakelsen av MMPI resultatene fra 
søvn- og hodesmerteklinikker er høy, så er betydningen av funnene langt 
mindre klare. Det kreves en positiv demonstrasjon av at ingen av 
symptomene kan skyldes fysisk sykdom/skade før resultatene kan brukes til 
å fastslå psykisk lidelse. 

 
Det siste er kjernespørsmålet, og går faktisk direkte på begrunnelsen for å opprette 
smerteklinikker i Norge. Som svar på min klage i 1999 skrev seksjonsoverlege ved 
Smerteklinikken på Haukeland, Rae Frances Bell: 
 

”Smertens intensitet er alltid påvirket av omstendighetene rundt smerten. 
Dette er bakgrunnen for at det etter hvert er etablert tverrfaglige 
smerteklinikker. Det er viktig at den kroniske smertepasienten er svært 
godt utredet for å utelukke alvorlig underliggende patologi, deretter er det 
viktig å kartlegge faktorer som kan forsterke eller opprettholde en kronisk 
smertetilstand. Det er videre å bemerke at pasienten ofte viser tendens til 
somatisering, noe som vil kunne bidra til å forsterke smertens 
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intensitet/plagsomhet. MMPI-2 brukes i dag av Smerteklinikkens psykolog, 
ikke for å stille diagnose, men for å kartlegge psykiske faktorer som kan 
tenkes å påvirke pasientens smerteopplevelse.” 

 
Rae Bell sier at det er viktig at pasienten er svært godt utredet for å utelukke alvorlig 
underliggende patologi – deretter blir det Smerteklinikkens oppgave å kartlegge 
”omstendighetene rundt smerten” og ”kartlegge psykiske faktorer som kan tenkes å 
påvirke pasientens smerteopplevelse”. Smerteklinikkens oppgave er altså ikke å 
foreta undersøkelser av alvorlig underliggende patologi. Det forutsettes at dette er 
gjort av spesialistavdelingene på sykehuset på forhånd. 
 
Har så Smerteklinikken ved Haukeland sykehus kunnet utelukke alvorlig sykdom 
eller skade før man har gitt pasienten den psykosomatiske merkelappen kronisk 
smertesyndrom? Har man kunnet gå ut fra at de kroniske smertepasientene hadde 
fått en medisinsk forsvarlig vurdering eller behandling? 
 
For mange nakkeskadde pasienter, som i årevis har vært kasteballer i systemet, er 
svaret et klart nei. For denne pasientgruppen er det kun prolapser i nivå under C5, 
med utstrålende smerter til bestemte dermatomer, og stenoseproblematikk, som har 
fått en noenlunde forsvarlig medisinsk diagnostikk, behandling og evt. operasjon. 
Dette gjelder både på Haukeland sykehus og i landet forøvrig. Skader i den 
cervicokraniale overgangen er ikke blitt diagnostisert i det hele tatt. 
Andre skader, som ligamentskader, fasettleddskader og luksasjoner/ subluksasjoner, 
er blitt avvist nærmest rutinemessig. Dette skyldes mangel på kompetanse både hos 
radiologer, nevrologer og nevrokirurger. Slik kompetansesvikt gjelder i enda større 
grad for anestesileger, som dr. Husebø ved Smerteklinikken. 
 
Jeg mener å ha dokumentert at disse problemene er blitt ytterligere forsterket av 
økonomiske og kapasitetsmessige forhold ved Haukeland sykehus. 
 
15.10. Diagnose: kronisk smertesyndrom – hysterisk nevrose 
Jeg vil belyse konsekvensene av psykologenes lettvinte omgang med alvorlige 
diagnoser med sitater fra psykologjournalen til Elin, som også har vært innom 
Smerteklinikken på Haukeland. Hun var 13 år da ulykken skjedde. Et fall i 
gymnastikktimen førte til store skader øverst i nakken. Fordi spesialistene ikke fant 
disse skadene, fikk hun ”diagnosen” kronisk smertesyndrom. For at legen skulle få 
bekreftet mistanken om en psykologisk forklaring, ble hun sendt til testing. 
I psykolograpporten står følgende: 
 

”Ved siden av omfattende kliniske intervjuer, har jeg testet henne med en 
rekke tester: MMPI, Roschach, Raven, deltesten Ordforståelse på WAIS, 
en stresstest, SCL-90 og et Smerteskjema. Hun har en sterk tendens til 
somatisering, og personlighetsmessig har hun liten evne til å se 
sammenhenger mellom hendelser og følelsesmessige reaksjoner, dvs. liten 
psykologisk innsikt. Intelligensmessig fungerer hun i nedre normalområde. 
Med bakgrunn i hennes små intellektuelle ressurser og liten grad av 
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psykologisk innsikt virker det som om hun ”bruker” sine plager til å 
forklare overfor seg selv og andre at hun er så lite flink på skolen. Når 
symptomer ”brukes” på denne måten, vil symptomer oftest oppleves som 
mer plagsomme og sterke enn hva de ellers ville ha gjort. Jeg tror nok at 
hun kan bli bedre, da i den forstand at jo mindre ”gevinst” hun får av sine 
smerter, jo mindre vil de plage henne.” 

 
Psykologen avsluttet sin undersøkelse med diagnosen: ”hysterisk nevrose” 
 
Vi vet nå at denne type skade medfører til dels invalidiserende problemer med bl.a. 
kognitiv svikt, hodesmerter, konsentrasjonsvikt, hukommelse, syn og hørsel. Før 
skaden var Line en svært flink elev. Etter skaden fikk hun selvsagt problemer. Ikke 
på grunn av evner, men på grunn av skader. Elin har hatt en tøff skjebne. Skadene 
og smertene har preget skolegang og ungdomstid. På tross av dette har hun fullført 
videregående skole og fått seg jobb. Det er en prestasjon som viser at hun er en sterk 
person med store ressurser. 
 
Psykologens råd til foreldrene var altså å overse eller ignorere Elin sine smerter. Ved 
å nekte henne oppmerksomhet, når smertene var som verst, skulle smertene bli 
lettere å bære. Psykologuttalelsen dokumenterer en total mangel på psykologisk 
innsikt, og avslører at de testene som psykologene bruker, i mange tilfeller utgjør en 
fare for pasienten fordi reelle og alvorlige skader blir ignorert og symptomene 
feiltolket. 
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16. Norsk ryggforskning 
 
Anatomisk sett er nakken utvilsomt en del av ryggraden, men i norsk helsevesen har 
nakken uttrykkelig vært ekskludert fra all forskning. For å forstå nakkeskaddes 
situasjonen i dag, er det nødvendig å ta et tilbakeblikk og se hvordan ryggpasientene 
er blitt behandlet de siste 15 årene. Det dreier seg i hovedsak om de samme 
problemene, og det er særlig instabilitet eller segmentell instabilitet som har vært 
kontroversielt. 
 
Jeg velger å beskrive dette gjennom det arbeidet som dr. Magnæs har gjort. Han har 
jobbet med ryggpasienter i 35 år, først ved Rikshospitalet, senere som 
avdelingsoverlege og professor ved Ullevål. Han har vært en sentral aktør når det 
gjelder offentlig debatt om ryggproblemene, og sakkyndig for Statens helsetilsyn i 
spørsmål om ryggbehandling. Dr. Magnæs har vært med i Norsk Forening for 
Ryggforskning fra starten, og da Nasjonalt ryggnettverk skulle evalueres i 2003, ble 
dr. Magnæs bedt om å vurdere dette arbeidet fra en klinisk synsvinkel. 
 
I Lagmannsretten sa advokat Hatland at dr. Magnæs var den fremste 
nakkespesialisten i Norge. Denne gjennomgangen vil dokumentere hva det betyr. 
Opplysningene er hentet fra Lægeforeningens tidskrift, fra presse og fra offentlige 
utredninger, og er satt opp kronologisk fra 1987 fram til 2003. 
 
Den første referansen er en artikkel om ”Degenerativ lumbal stenose”, som dr. 
Magnæs skrev i Tidsskrift for den Norske Lægeforening i 1987. Lumbal stenose 
betyr innsnevring av ryggmargskanalen i korsryggen. 
 
I 1990 skrev han en artikkel om Ullevål og Haukeland sykehus i Aftenposten: 
 

”Opp til 1987 har vår avdeling operert en del pasienter fra Helseregion 3 
(Haukeland sykehus) fordi vi hadde kapasitet til det, mens det var lang 
ventetid ved Helseregion 3. Fra 1987 har vi bare hatt kapasitet til 
pasientene i Helseregion 1 (Ullevål), og har avslått søknadene fra 
Helseregion 3 selv om det der er 20 ganger så lang ventetid som hos oss.” 

 
”Grunnen (til avslagene) er at vi enkelt billedlig uttrykt mente det var 
bedre å transportere en pengesekk til Bergen enn å transportere pasienter 
fram og tilbake over Langfjellene, ettersom dette er et langsiktig og ikke 
forbigående kapasitetsproblem. Bedømt ut fra ren sykehusøkonomi har 
avisene fortalt oss at Haukeland er billig og Ullevål dyrt.” 

 
”Når det gjelder økonomien på en sykehusavdeling, er det slik at 
utredning og kontroll av pasientene er det billigste og operasjoner og det 
postoperative det langt dyreste. Mens det fra toppen ser ut som om Ullevål 
må ”Hauklandiseres” en del, ser det altså fra vår avdeling ut til at 
Haukeland sykehus kan trenge en viss ”Ullevålisering” slik at pasientene 
kan bli operert.” 
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16.1. Norsk Forening for Ryggforskning, stiftet 1991 
På stiftelsesmøtet, 31. oktober, deltok bl.a. Bjørn Magnæs fra Ullevål. Målsettingen 
var å stimulere til økt forskning omkring rygglidelser, og arbeide for konsensus 
mellom de forskjellige gruppene som behandlet rygglidelser. Det vil si skape enighet 
om diagnostikk og behandling mellom fagfolk som nevrologer, nevrokirurger, 
fysioterapeuter, kiropraktorer, allmennmedisinere og radiologer. Det var selvsagt 
prisverdig at noen tok initiativ til et bredt samarbeid om disse problemene. Samtidig 
synes det klart at mye krefter ble brukt i et forsøk på å skape konsensus om svært 
kontroversielle spørsmål. Senest i 2003 ble det opplyst i et Puls-program på NRK at 
nå hadde ryggforskerne endelig kommet til enighet. Enigheten bestod i en 
anbefaling om at pasienter med ryggskader/ryggplager snarest mulig måtte komme i 
aktivitet etter skade. 
 
Det var altså prisverdig å starte et slikt arbeid, men dannelsen av foreningen ble over 
tid en bremsekloss på utviklingen, fordi helsemyndighetene betraktet foreningens 
medlemmer som eksperter på spørsmål om rygg, og senere også som eksperter på 
nakkeskader. 
 
16.2. Uaktsomhet og kunnskapsmangel 
09.07.93 hadde Aftenposten et oppslag og intervju med dr. Magnæs, hvor han 
hevdet at universitetet sviktet legestudentenes undervisning. Han hevdet at det ikke 
fantes en krone til produksjon av undervisningsmateriell, og at han selv hadde 
trykket opp materiell etter anmodning fra studentene. 
 
Dr. Magnæs uttalte følgende: 
 

”En slik håndtering av de kommende leger, og mangel på respekt for 
befolkningen disse legene senere skal betjene er ene og alene 
universitetets ansvar.” 

 
”Vi får neppe klare forhold på dette området før den første unge lege sier 
i retten at grunnen til at han handlet uaktsomt, var at han aldri hadde hørt 
eller lært noe om dette da han studerte. Da vil man sannsynligvis lete fram 
en syndebukk.” 

 
Jeg tror at beskrivelsen av mangel på undervisningsmateriell var helt korrekt. I 
arbeidet med å få oversikt over hvordan nakkeskader var blitt håndtert, hadde 
mangelen på norsk medisinsk litteratur vært et hovedproblem. Hans betraktninger 
om at norske leger kunne havne i retten på grunn av sin uvitenhet, var nærmest 
synsk. Han tok imidlertid feil på to vesentlige punkter. Ingen norske legespesialister 
innrømmer uaktsomhet, og det siste de vil innrømme, er kunnskapsmangel. 
 
16.3. Columnaskader 
I 1993 hadde dr. Magnæs en ny artikkel i Tidsskriftet til Lægeforeningen: 
Columnaskader: 
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”Skader av virvelsøylen er fryktet fordi de kan føre til skade av 
ryggmargen og cauda equina med høy invaliditet som følge. 
Nakkeskadene gir lammelser fra armene og resten av kroppen nedover, og 
de torakolumbale skadene gir lammelser av beina og de naturlige 
funksjoner.” 

 
Det er nesten uforståelig at nakkeskader kan beskrives så unyansert i fagtidsskriftet 
for lægeforeningen. Nakkeskader ble nevnt i denne ene setningen. Resten av 
artikkelen dreide seg utelukkende om skader i den torakolumbale delen. For 
Magnæs var derfor ryggradskader synonymt med skader i bryst og korsryggen. 
(Cauda equina er en samling av nerver som løper ut fra den nederste del av 
korsryggen – ser ut som en hestehale, cauda equina). 
 
Norsk Forening for Ryggforskning tok i 1993 initiativ til en rapport om rygglidelser. 
Dette arbeidet ble senere overtatt av Statens Helsetilsyn, som nedsatte en faggruppe 
på ni medlemmer. Tre av disse var dr. Magnæs (Ullevål), dr. ”Myr” (Haukeland) og 
Øystein Nygård (RiT, nå St. Olavs hospital). Rapporten ble ferdig i 1995. 
 
16.4. Vondt i ryggen – Hva er det? Hva gjør vi? 
Helsedirektør Anne Alvik skrev forordet: 
 

”Det er av stor betydning at det skapes en felles oppfatning av hvordan 
man på beste måte kan håndtere denne pasientgruppen. I et helsevesen 
med økende kompleksitet og økende spesialisering blir det stadig 
framhevet at pasientene kan føle seg som kasteballer og oppleve uenighet 
mellom fagmiljøene som utrygghet.” 

 
I 1995 eksisterte det altså ikke noen felles oppfatning av hva man skulle eller burde 
gjøre med ryggpasientene. En slik oppfatning var noe som man måtte prøve å skape. 
I en egen innledning fra NFFR (Ryggforskerne) ble dette sagt enda klarere: 
 

”Rygglidelser er en av våre store folkesykdommer. Dette til tross er det 
like fullt en del av vår medisin hvor det råder en stor usikkerhet med 
hensyn til etiologi, diagnostikk og behandling. Man kan kanskje spørre seg 
hvorfor man ønsker å prøve på et tverrfaglig konsensusarbeid når det kan 
synes å være stor nok uenighet innad i de enkelte faggruppene.” 

 
”Med rygglidelser mener vi her korsryggen og brystavsnittet, mens 
nakkelidelser og traumatologi er holdt utenfor.” 

 
Nakkelidelser og nakkeskader ble altså ekskludert. Rapporten var på 90 sider. Selv 
om nakken ikke ble tatt med, er det en del punkter som kunne ha overføringsverdi, 
for eksempel: ”Indikasjoner for spondylodese i lumbalcolumna” (spondylodese 
betyr avstivningsoperasjon): 
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”Stort sett er det enighet om at en fiksasjonsoperasjon 
(avstivingsoperasjon) kan være indisert hos pasienter med vedvarende 
smerter og påvist spondylolistese (glidning).” 

 
”Fiksasjonsoperasjoner er aktuelle og gjøres også ved spesielle tilstander 
som for eksempel høygradig scoliose eller kyfose.” 

 
Spondylolistese er glidning av to virvler i forhold til hverandre. I mitt tilfelle ble 
dette beskrevet allerede i 1991 av Bjørnestad ved Norsk Klinikk for 
Whiplashskader, bekreftet av dr. Montazem i 2000 og av dr. Juul i 2001. Jeg hadde 
glidning mellom C4 og C5. I tillegg hadde jeg kyfose og instabilitet. 
 
I beskrivelsen av isjias ble det gitt en viktig kommentar til segmentell instabilitet: 
 

”Instabilitet er et høyst omdiskutert felt innen ryggmedisinen. Hva er 
normal bevegelighet, hva er overbevegelighet og hva er instabilitet. I 
klinikken står vi overfor en gruppe ryggpasienter som selv har sterkt 
inntrykk av en ustabil rygg i nedre lumbalavsnitt. Denne pasientgruppen 
frembyr et ganske identisk bilde, både hva angår sykehistorie og kliniske 
funn. Med instabilitet menes ikke en ”slarkerygg som er i ferd med å rase 
sammen”. Instabiliteten, som skjer på ”millimeternivå”, er bare en av 
flere årsaker bak symptomene. Disse ryggpasientene er vel kanskje de 
vanskeligste vi står overfor som ryggbehandlere.” 

 
Under overskriften ”Etiologi” (årsak) stod følgende: 
 

”Ved segmentell instabilitet inntrer osteochondrosen i en langt tidligere 
alder, og i en uttalt grad. Med skivedegenerasjon følger artroseutvikling i 
fasettleddene. Det skjer en destabilisering av hele segmentet der en 
instabilitet på mikro- og makroskopisk nivå synes å inntre.” 

 
”Operativ behandling med avstiving av aktuelle nivå kan overveies. 
Problemet er bare å kunne selektere de pasientene som vil kunne ha nytte 
av operasjon, og samtidig velge den best egnede operasjonsmetoden i 
hvert enkelt tilfelle.” 

 
”Inntil videre må vi bare erkjenne at dette er en meget vanskelig 
pasientgruppe å behandle.” 

 
16.5. ”Full stans i ryggoperasjoner” 
Dette var overskriften på en reportasje av Hilde Lundgård i Aftenposten 02.10.1997: 
 

”Ikke siden før sommeren har Ullevål sykehus utført en eneste planlagt 
ryggoperasjon. Nå varsler nevrokirurgisk avdeling at det blir full stans i 
planlagte operasjoner på ”ubestemt tid”. Det vil si at ikke noen av de 
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drøyt 100 ryggpasientene som venter på å bli operert kan regne med å få 
hjelp på Ullevål nå.” 

 
”Avdelingsoverlege Bjørn Magnæs bekrefter at situasjonen ved 
avdelingen er blitt akutt, til tross for at sykehusledelsen er blitt informert 
flere ganger. Det er trist at pasienter som ofte lever i store smerter, blir 
rammet av reduksjoner ved sykehuset sier han. I følge Magnæs utgjør 
isjas-pasientene den største gruppen.” 

 
16.6. ”Minst 50 ryggopereres i Sverige” 
Dette var overskriften på et nytt oppslag i Aftenposten. Hilde Lundgård skrev at 
helsebyråd i Oslo, Anne Helseth, lovet å løse problemene på Ullevål ved å kjøpe 
tjenester i Sverige: 
 

”Helsebyråd Anne Helseth har kjent til at køene har vært uakseptable. 
Derfor er vi i ferd med å sluttforhandle kjøp av operasjoner for 50 av 
disse pasientene i Sverige. Når Ullevål ikke lenger kan ta noen av dem 
selv, vil vi kjøpe enda flere plasser for å avhjelpe situasjonen, sier 
Helseth.” 

 
Neste overskrift i føljetongen i Aftenposten var fra 30.10.97: 
 
16.7. ”Ullevål må ordne opp i ryggkøen” 
Det ble gjentatt at 100 pasienter stod i kø på ubestemt tid, og at det hadde oppstått 
kaos etter at helsebyrådet hadde forespeilet pasientene en operasjon i Sverige. Nå ble 
dette tilbudet trukket tilbake, og Ullevål og Lovisenberg ble pålagt å løse problemet 
selv. 
 
16.8. ”Bosted avgjørende for ryggpasienter” 
Artikkelen av Anne Hafstad dreiet seg om at Oslo kommune for egen regning sendte 
ryggpasienter til Sverige, mens folk i andre kommuner måtte betale selv. Hafstad 
skrev: 
 

”Statens helsetilsyn har vurdert organiseringen av ryggomsorgen i Norge, 
og Helsetilsynets fagråd konkluderer med at det ikke er behov for 
behandling av ryggpasienter i utlandet.” 

 
Da Helsebyråd Helseth ble bedt om å kommentere hvorfor det hadde vært så 
vanskelig å få til disse operasjonene i Sverige, svarte hun: 
 

”Jeg tror det er legene på Ullevål som har holdt igjen, slik at dette er blitt 
forsinket. Nå foreligger de nødvendige anbefalingene fra de ansvarlige på 
Ullevål.” 

 
Statssekretær Holme i Sosial- og Helsedepartementet var overrasket over at Oslo og 
Ullevål sendte pasienter til Sverige: 
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”Det er jo nettopp en av Ullevåls spesialister som har vært rådgiver i 
disse sakene. De faglige råd derfra er at det ikke er behov for å sende 
pasienter til utlandet. At Ullevål nå har godkjent 16 pasienter for 
behandling i Sverige virker rart, sier Holme.” 

 
Holme hadde utvilsomt et poeng. Leder for Helsetilsynets fagråd var nemlig dr. 
Magnæs. Som rådgiver for helsetilsynet hadde dr. Magnæs sagt at det ikke var 
behov for å sende denne pasientgruppen til utlandet. Når saken ble belyst og 
politisert gjennom mange oppslag i Aftenposten, fant dr. Magnæs til slutt ut at det 
likevel var riktig å sende pasientene til Sverige. 
 
16.9. Aftenposten 12.03.98 
I lederartikkelen ble det gjengitt uttalelser fra professor Dag Bruusgård: 
 

”Det er professor Dag Bruusgård som med prisverdig åpenhet i 
gårsdagens Aftenposten vedgår at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap 
om rygglidelser, antakelig vår mest utbredte folkesykdom.” 

 
”Ryggplager koster, både økonomisk – i form av trygdepenger og nedsatt 
arbeidsførhet – og i form av smerte. Mye tyder på at man er kommet 
betydelig lenger med diagnostikk og behandling av disse i andre land enn 
vi er her i Norge” 

 
”Hva kan man så gjøre med dette? Det er en begynnelse hvis man 
innrømmer at utlendinger er dyktigere på dette viktige feltet, men altså 
neglisjerte området, enn vi er her hjemme. Dernest kan vi dra ut for å 
lære, eller hente noen inn til Norge. Medisinen er en internasjonal 
vitenskap, og da er det dumt å betrakte norskegrensen som et intellektuelt 
jernteppe. En slik holdning beskytter ingen, ryggpasientene aller minst.” 

 
16.10. ”Ryggoperasjon. Vel anvendte penger i Sverige” 
Dette innlegget i Aftenposten 22.03 1998 var skrevet av Grete Risvik, leder i 
Foreningen kroniske smertepasienter. Hun skrev at hun ”etter 20 års runddans hos 
norske ryggspesialister, endte opp med en vellykket operasjon på Elisabethsjukhuset 
i Uppsala.” 
   Innlegget dreiet seg i hovedsak om urimeligheten av at pasienter som var blitt 
avvist av norsk helsevesen og deretter ble operert i utlandet, ikke fikk dekket sine 
utgifter gjennom Rikstrygdeverket. Hun ga følgende beskrivelse av dr. Bjørn 
Magnæs: 
 

”Proppen i systemet, lederen i Helstilsynets faglige råd for 
ryggbehandling, dr. Bjørn Magnes utpeker en gruppe ryggpasienter ved et 
enkelt retorisk grep: Han definerer dem som de ”vi mener har liten nytte 
av inngrepet” (Aftenposten 09.11.96) Postulatet er ikke basert på faglige 
vurderinger men er kun en påstand. Skulle hans syn vært faglig begrunnet 
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måtte det hatt grunnlag i vitenskapelig empiri. Et minimum måtte være at 
han/Statens Helsetilsyn hadde gjort undersøkelser av de pasientene det 
gjelder, innhentet detaljerte opplysninger fra de aktuelle utenlandske 
metoder og sammenholdt med egne manglende tilbud og resultater. Dette 
er ikke gjort. Isteden prales det til stadighet om at man ingenting vet om 
resultatene av de nevnte operasjoner, og at man derfor ikke kan anbefale 
dem.” 

 
16.11. Tidsskrift for Den norske Lægeforening, nr. 118 1998 
Ny artikkel av dr. Magnæs: ”Kvalitetssikring av ryggkirurgi” 
Artikkelen handlet om lumbago og isjias forårsaket av prolaps, forkalkninger og 
spinal stenose, altså nok en gang problemer knyttet til lumbaldelen av ryggen, 
problemer som Magnæs hadde skrevet om tidligere. Magnæs avsluttet med en 
oppfordring om at det ble etablert et nasjonalt senter for forskning og 
forskningsveiledning, og for vurdering og behandling av pasientene med de mest 
kompliserte lidelsene. 
 
16.12. Rytter-rapporten – 1999 
Problemstillinger knyttet til segmentell instabilitet er helt sentrale for å forstå 
motsetningene i det norske ryggforskermiljøet. Dette blir langt på vei avklart i en 
studie utført av Eilif Chr. Rytter ved Senter for Helseadministrasjon ved UiO i 1999. 
Studiens formål var å finne svar på hvordan det var gått med de norske 
ryggpasientene som hadde søkt støtte til operasjon i Sverige. Rytter refererte til 
heftet ”Vondt i ryggen”, hvor det ble sagt at: 
 

”Operativ behandling med avstiving av aktuelle nivå kan overveies. 
Problemet er bare å kunne selektere de pasientene som vil kunne ha nytte 
av operasjon, og samtidig velge den best egnede operasjonsmetoden i 
hvert enkelt tilfelle. Her finnes i dag ingen aksepterte 
utvelgelseskriterier.” 

 
Rytter kommenterte dette slik: 
 

”Utsagnet står i kontrast til praksis ved de to svenske klinikkene der 
”segmentell rørelsessmerte” (også kalt kronisk diskogen lumbalgi) synes 
å oppfattes som en noe mer etablert og velavgrenset tilstand enn den som 
framstår i den norske konsensusrapporten. Oppfatningene om diagnostikk 
er også svært forskjellig idet de to svenske klinikkene begge benytter seg 
av injeksjon av lokalbedøvelse ved ryggtaggen for å fastsette nivået for 
instabilitet. Denne metoden er ikke generelt anerkjent i Norge.” 

 
Rytter trakk følgende konklusjoner av sitt materiale: 
 

”Ryggkirurgi er et vanskelig område der særlig spørsmålet om 
avstivingsoperasjoner er kontroversielt – spesialistene synes delvis ikke å 
snakke samme språk. I en gruppe pasienter, avstivingsoperert for egen 
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regning i Sverige, anga de aller fleste bedring, til dels betydelig mht. 
smerter, bruk av smertestillende midler, daglig funksjonsnivå, også mht 
arbeidsevne men noe mindre utpreget. Det samme gjaldt for hele gruppen 
som hadde gjennomgått avstivingsoperasjonen de søkte bidrag til uansett 
land. Alle avstivingsopererte ville tatt operasjonen om igjen. En liten 
gruppe som søkte om bidrag i forbindelse avstivingsproblematikk, men 
som ikke var blitt operert, anga stort sett uendret situasjon. Situasjonen 
med faglig uenighet og stor tilfredshet med resultatene blant pasientene 
som har betalt operasjonen selv, framstår som et medisinsk og etisk 
dilemma.” 

 
16.13. ”Omstridt rygginngrep gir kraftig forbedring” 
Dette var ingressen til en stor artikkel i Aftenposten 12.05.1999. Oppslaget var 
signert Anne Hafstad og dreide seg om Rytter-rapporten: 
 

”Den omstridte ryggoperasjonen hvor man stiver av de leddene i ryggen 
som er skadet eller slitt fører til mindre smerte for samtlige pasienter som 
er operert. I rapporten anbefales Sosial- og Helsedepartementet å gi støtte 
til avstivingsoperasjoner etter strenge kriterier, og at tilbudet blir 
systematisk evaluert.” 

 
Fra de norske ryggforskerne kom det ingen kommentar. De foretrakk å tie 
Rytterrapporten i hjel. 
 
16.14. Nasjonalt Ryggnettverk 
I et forsøk på å komme på offensiven mot den harde kritikken som var framkommet, 
ble Nasjonalt Ryggnettverk opprettet av Sosial- og Helsedepartementet i 1999. Dette 
var en konstruksjon som bestod av tre enheter: 
 
1. Formidlingsenheten: 
Kompetansesenter for helsetjeneste og kommunikasjon. Enheten ble lagt til Ullevål 
sykehus. 
 
2. Forskningsenheten: 
Kompetansesenter for kontrollerte forsøk ved UiB. Enheten var en videreføring av 
Sosial-og Helsedepartementets Evaluerings- og rådgivingsgruppe for rygglidelser 
(ERG), som ble opprettet i 1994. 
 
3. Rådgivingsgruppen: 
Denne gruppen bestod av medlemmer fra LO, KS, NHO, de fire universitetene, 
Rikstrygdeverket, Statens helsetilsyn pluss representanter for alle fagforeningene 
innen medisin/helse. 
 
Det er viktig å være klar over at Nasjonalt ryggnettverk heller ikke har oppfattet 
nakkeskader som en del av sitt ansvarsområde. 
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16.15. ”Nevrokirurgi; nåtid og fremtid” 
Ved 10-årsjubileet til Norsk Forening for Ryggforsking holdt dr. Magnæs et 
foredrag med denne ambisiøse tittelen.: ”Nevrokirurgi; nåtid og fremtid”. 
 
Man skulle vel forventet at avdelingslederen ved et av landets største 
nevrokirurgiske avdelinger, rådgiver for Statens helsetilsyn og ryggforsker, skulle si 
noe om situasjonen også for nakkeskadde ved en slik anledning. Men det gjorde han 
ikke. Kanskje fordi han heller ikke hadde så mye fortelle om. Dr. Magnæs snakket 
igjen om lumbalt nucleusprolaps og lumbal spinal stenose, altså problemer knyttet til 
korsryggen. Nakken ble ikke nevnt med et eneste ord. 
 
16.16. Dr. Magnæs og evaluering  

av dr. Montazems operasjoner 
Gjennom en rekke store avisoppslag var nakkeoperasjonene til dr. Montazem blitt 
kjent i Norge. De norske spesialistene stilte seg helt avvisende og hevdet at 
operasjonene var eksperimentelle, farlige og uten noen som helst effekt. Det var 
særlig spesialistmiljøet rundt SMM (Senter for Medisinsk Metodeforskning) som 
ledet an i kritikken, altså det samme forskermiljøet som i 2000 hadde bløffet helse-
Norge med rapporten om nakkeslengskader. SMM fikk i oppdrag å evaluere dr. 
Montazems diagnostikk og operasjonsmetoder. Det ble faglig sett en meget svak 
uttalelse. Til støtte for sin egen framstilling hadde SMM innhentet spesialistuttalelse 
fra tre eksperter. I brev til Statens helsetilsyn 08.10.2001 heter det: 
 

”SMMs egen vurdering av denne dokumentasjonen er ytterlige vurdert 
(peer review) av følgende norske kliniske eksperter: 
Professor dr. med, Bjørn Magnæs 
Overlege dr. med. Øystein Nygård 
Professor dr. med avd. overlege Reidar Dullerud.” 

 
SMMs kliniske ekspertgruppe på nakke var altså de samme spesialistene som i 
årevis hadde deltatt i arbeidet med å få til en konsensus om behandling av 
rygglidelser. Det hadde de ikke lyktes med. Jeg gjengir noen representative 
uttalelser om dette fra 2001. 
 
Even Lærum Nasjonalt ryggnettverk: 
 

”Vi må tenke helt nytt når det gjelder ryggbehandling. Pasienten må 
tidligst mulig til en grundig utredning. De som har rygglidelser med klar 
årsak må få nødvendig behandling.” 

 
Statssekretær Lars Erik Flatø: 
 

”Mener at dagens situasjon for ryggpasienter er helt utilfredsstilende” og 
han opp- fordrer sykehusene til å prioritere ryggpasienter for 
utenlandsbehandling. Han mener at: ”… beskrivelsen av pasienter som 
kasteballer er betegnende for situasjonen.” 
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Norske ryggspesialister har i stor grad konsentrert seg om ryggen fra brystet og ned.  
Etter mitt skjønn har vi ikke norske medisinere som med noen grad av troverdighet 
kan kalles nakkespesialister. Vi har også få som kan gi en faglig og saklig 
evaluering av nakkeoperasjonene til dr. Montazem. 
Sannhetsvitnene til SMM er de tre nevnte ryggforskerne. Etter ti års innsats, da de 
knapt hadde brakt ryggbehandlingen et skritt videre, enn si skrevet et ord om 
nakkeskader, framsto de som sakkyndige kritikere av dr. Montazems operasjoner i 
nakken. 
Et gammelt ordtak sier at blant de blinde er den enøyde konge. Det passer etter min 
mening godt på denne situasjonen. 
 
16.17. Evaluering av Nasjonalt ryggnettverk 
I 2003 fikk Ole Berg, ved Senter for helseadministrasjon ved UiO, i oppdrag å 
evaluere virksomheten til Nasjonalt ryggnettverk i fireårsperioden fra 1999-2003. 
Jeg tar med en del uttalelser fra sammendraget: 
 

”Når det gjelder forskningens relevans og nytte mener alle fageksperter at 
”traditional back experts” burde spilt en større rolle i Ryggnettverket.” 

 
”Ryggnettverkets sentrale representanter har lagt størst vekt på den 
psykobiologiske læringsmestringsorienterte modellen.” 

 
”Alt i alt ser det ikke ut til at klinikerne er blitt entusiastiske til 
Ryggnettverket.” 

 
”Vi viser imidlertid også at nettverket var en funksjon av en politisert 
dragkamp, der de mer somatisk og klinisk orienterte spesialister ved 
sykehusene tapte for de biopsykologisk og samfunnsmedisinsk orienterte 
miljøer utenfor klinikken.” 

 
”De organisk orienterte ryggforskerne ønsket blant annet å bygge et 
nasjonalt senter knyttet til et universitetssykehus, mens de mer psykologisk 
og samfunnsorienterte forskere tenkte seg en desentralisert 
forskningsvirksomhet. Den avgjørende dragkampen foregikk imidlertid 
ikke i Stortinget, men i Departementet. Da statsråden, Gudmund Hernes, 
ikke minst på grunn av et vedvarende press fra Stortingets sosialkomite, 
måtte gå mer alvorlig inn i ryggproblematikken, tok han standpunkt for 
den desentraliserte modellen.” 

 
Dette viser at Gudmund Hernes aktivt bidro til en sosiopsykologisk tilnærming. Ved 
å legge forskningsenheten til sitt gamle Universitet i Bergen fikk han full uttelling 
for sin strategi. 
 

”Den tendens til todeling vi lenge har hatt i miljøet, og som har historiske 
røtter, er ikke blitt mindre klar; i noen henseender er den blitt klarere. 
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Bergensenhetens metodologiske spesialisering, til dels også dens 
konsentrasjon om psykososiale forhold, og dens distanse til (den 
spesialiserte klinikken), har gjort det mindre naturlig for mange i det 
spesialiserte, organisk-kliniske miljø å nærme seg enheten.” 

 
”Ryggnettverket ble opprettet fordi det var blitt et press for å gjøre mer 
for pasienter med rygglidelser. Å opprette og bygge ut et 
kunnskapsnettverk uten å bygge ut en klinikk og et forebyggelsesapparat, 
er som å lage et hode, men ikke sørge for en skikkelig kropp å sitte på.” 

 
”Vårt forslag er derfor at spørsmålet om klinikkens og 
forebyggelsesapparatets utbygging, på ryggområdet spesielt, eller på 
muskel-skjelett-området mer generelt, relativt raskt blir utredet.” 

 
Ryggnettverket ble også evaluert av tre kliniske eksperter, dr. Gordon Waddell fra 
Glasgow, Dr. Maurits van Tulder fra University of Amsterdam og Dr. Magnæs fra 
Ullevål sykehus. 
Dr. Magnæs skrev bl.a.: 
 

”Jeg er helt enig med Gordon Waddell og Maurits van Tulder om at: 
 

Ryggnettverket hittil ikke har bidratt til bedre ryggbehandling i Norge. 
 

Ryggnettverkets arbeid om korsryggsmerter bare er i sin begynnelse, og at 
det derfor bør konsentrere også sitt videre arbeid om rygglidelser og ikke 
redusere innsatsen ved mindre enn halvgjort ryggarbeid ved å utvide 
arbeidsområdet til nakkesmerter og bekkensmerter… det trengs ytterligere 
minst 3-5 år før en kan vurdere om ryggnettverket har hatt noen betydning 
for ryggbehandlingen i Norge. 

 
Ryggnettverkets ev. videre arbeidsoppgaver bør være å utarbeide 
retningslinjer for: 
11. behandling av kroniske korsryggsmerter 
12. forebyggelse av korsryggsmerter 

 
I tillegg til Waddell og van Tulders oppfordring til fortsatt å holde seg til 
korsryggen, og ikke starte med bekken- og nakkesmerter, vil jeg legge til 
at bekkensmerter ligger nærmest ryggmodellen, og at en kombinert rygg-
bekken-modell i alle fall er enklere og ufarligere som forskningsmodell 
enn å etablere en nakkemodell basert vesentlig i 1. linjetjenesten.” 

 
16.18. ”Ryggpasienten inn fra kulden” 
Situasjonen for ryggpasientene ble høsten 2003 oppsummert av dr. Nygård fra St. 
Olavs Hospital. Utdraget under er hentet fra en artikkel i lægeforeningens tidsskrift 
nr. 123 – 2003: ”Ryggpasienten inn fra kulden”. Det dreier seg i første rekke om 
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ryggpasientene, som St. Olavs Hospital har landsfunksjon for, men han kommer 
også inn på situasjonen for nakkeskadde: 
 

”De tverrfaglige ryggpoliklinikkene bør ha som mål å være lokale 
kompetansesentre innen ryggbehandling. Målet er ikke å oppnå full 
enighet mellom ulike faggrupper i diagnostikk og behandling av 
ryggsmerter. Forskjellene mellom fagene bør bestå og med forskjellige 
retninger innen forskning og kompetanseutvikling. Den langsiktige 
målsetting er å utvikle et felles språk og en felles holdning til den enkelte 
pasient, slik at pasienten unngår å bli forvirret av motstridende 
årsaksteorier og behandlingsforslag. For å oppnå dette må fagfolk innen 
forskning, undervisning, diagnostikk og behandling møtes. Nasjonalt 
ryggnettverk er i ferd med å utarbeide felles retningslinjer for utredning 
og behandling av ryggsmerter basert på kunnskapsbasert medisin og på 
samarbeid på tvers av faggrenser. De tverrfaglige ryggpoliklinikkene må 
derfor få en sterkere tilknytning til universitetene, og forskningen innen 
rammen av Nasjonalt ryggnettverk må styrkes ytterligere.” 

 
”Ryggsmerter er for de fleste smerter i lenderyggen. Men nakkesmerter er 
også svært vanlig. Nakken må oppfattes som en del av ryggen. Pasienter 
med nakkesmerter står i dag i samme situasjon som pasienter med smerter 
i lenderyggen for ti år siden. Utredning og behandling av nakke-, skulder- 
og armsmerter foretas i dag fragmentert av mange ulike spesialister. 
Diskusjonen om avstivningskirurgi i nakken er i dag på samme nivå som 
diskusjonene om avstivningskirurgi i lumbalcolumna for flere år siden. 
Det drives lite forskning på nakkesmerter, og det foreligger få 
internasjonale retningslinjer for behandling av slike smerter. De 
tverrfaglige ryggpoliklinikker har også et ansvar for å bryte ned den 
kunstige grensen mellom nakke og rygg og gi et tilbud også til pasienter 
med smerter i nakken”. 

 
Dette viser at ryggforskningen knapt er kommet lengre etter at Senter for spinale 
lidelser ble lagt til St. Olavs hospital. 
   Innlegget viser også at kunnskapen om nakkeskader er på et lavmål. Jeg har tatt 
med innlegget fordi dr. Nygård de siste årene har vært den viktigste 
premissleverandør for helse og trygdemyndighetene. Det er dr. Nygård som blir 
brukt som referanse når operasjonene i utlandet blir betegnet som farlige og 
eksperimentelle. Det er også dr. Nygård som blir referert når pasienter får avslag fra 
trygdeetaten på søknader om operasjon i utlandet, og det er dr. Nygård som blir 
brukt som sannhetsvitne når helse- og trygdemyndighetene hevder at pasientene ikke 
behøver å reise til utlandet for å bli operert. Pasientene kan få et fullgodt tilbud i 
Norge. At dette er en selvmotsigelse ser ikke ut til å bekymre de ansvarlige 
myndighetene. 
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16.19. Konklusjon 
For dr. Magnæs, og for norsk ryggforskning, har ryggen vært synonymt med 
lumbalcolumna eller korsryggen. Gjennom evalueringen av Ryggnettverket kommer 
det klart fram at den biopsykososiale modellen har vært dominerende i norsk 
ryggforskning. De tre klinikerne som har evaluert Ryggnettverket, er enige om at det 
arbeidet som har vært gjort, ikke har bidratt til å bedre ryggbehandlingen i Norge. 
Etter dr. Magnæs’ mening er Ryggnettverkets arbeid om korsryggsmerter bare i sin 
begynnelse, man bør derfor konsentrere også det videre arbeid om korsryggen. Dr. 
Magnæs advarer mot å ”redusere innsatsen ved mindre enn halvgjort ryggarbeid ved 
å utvide arbeidsområdet til nakkesmerter og bekkensmerter.” 
 
Dette betyr at det fortsatt er langt fram for korsryggpasienter i Norge. Norsk 
Forening for Ryggforskning ble startet i 1991. I 2003 mener dr. Magnæs at det 
fortsatt trengs 3-5 år med forskning før denne pasientgruppen kan få en forsvarlig 
behandling. 
 
Når det gjelder nakkeskader, så advarer dr. Magnæs direkte mot at slik forskning 
blir en del av ryggforskningens oppgaver. 
 
I lagmannsretten hevdet advokat Hatland, på vegne av Helse Bergen, at dr. Magnæs 
var en av landets fremste eksperter på nakkeskader. Det er mulig at dr. Magnæs vet 
mer om nakkeskader enn andre norske professorer, men å bruke betegnelsen ekspert 
er en sterk overdrivelse. Det samme gjelder utvilsomt for dr. Nygård, som er den 
viktigste premissleverandør for Rikstrygdeverket, Departementet, Direktoratet og 
Statens helsetilsyn i spørsmål om nakkeskader i Norge. 
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17.  Nakkeskader i norsk helsepolitikk 
 
Som vist i forrige kapittel har nakkeskadene vært ekskludert fra norsk 
ryggforskning. Ingen har derfor hatt ansvar for å ajourføre norsk helsevesen når det 
gjaldt den internasjonale utviklingen av diagnostikk og behandling. Nevrologene, 
som har hatt det formelle ansvaret for pasientgruppen, har ikke hatt den reelle 
kompetansen for å vurdere de alvorligste skadene. I forbindelse med enkeltsaker har 
det vært reist spørsmål om behandlingen har vært god nok, men politiske krav om å 
få utredet situasjonen ble ikke fremmet med tyngde før i 1997. 
 
17.1. Interpellasjonen til Anne Lise Dørum i 1997 
I 1997 hadde Anne Lise Dørum, Ap, en interpellasjon om nakkeskader i Stortinget. 
Dørum ville vite hvilket tilbud norsk helsevesen hadde til nakkeskadde, både når det 
gjaldt diagnostikk, behandling og rehabilitering. Spørsmålet ble besvart av Statsråd 
Gudmund Hernes. Han erkjente at tilbudet var dårlig, men lovet en grundig 
gjennomgang av saken. I samarbeid med Statens helsetilsyn ga Helsedepartementet 
oppdraget med å lage en rapport til Senter for Medisinsk Metodeforskning (SMM). 
I et oppfølgingsspørsmål formulerte Anne Lise Dørum problemstillingen slik: 
 

”Landsforeningen for trafikkskadde hevder at det er en liten gruppe leger 
som er ledende, som blir betraktet som autoriteter på dette området, og de 
finner nesten aldri noen skade ved pasienten.” 

 
”Vi har altså et altfor snevert miljø i Norge. Jeg vil derfor spørre 
statsråden om han vil gå inn i denne problematikken og se på forholdene 
og også om han vil se på hva internasjonal forskning har avdekket når det 
gjelder nakkeskader.” 

 
I svaret sa Statsråd Hernes: 
 

”For dem som står utenfor forskningsmiljøene er det ofte frustrerende når 
man registrerer at den aller vanligste tilstanden innenfor ethvert fagmiljø 
er at de lærde strides. Det gjelder også på dette feltet. For de lærde selv er 
det ofte det som gir attraksjonen ved å delta i de tumulter som utspilles.” 

 
17.2. Quebec Task Force 1995 
På dette tidspunkt hadde Lægeforeningen gitt sin tilslutning til anbefalingene i 
rapporten fra Quebec Task Force on WAD (Whiplash Associated Disorders). Denne 
rapporten var blitt til etter initiativ fra kanadiske forsikringsinteresser som i 1994/95 
arrangerte en internasjonal konsensuskonferanse om hvordan whiplashlignende 
skader skulle klassifiseres, diagnostiseres og behandles. 
På tross av sterk faglig kritikk av litteraturutvalg og påvisning av inkonsistens i 
rapportens konklusjoner (Freeman, Croft, Rossignol Spine sept.12 1997), er den blitt 
normgivende. I Norge har Lægeforeningen og helsevesenet, uten debatt og uten 
motforestillinger, godtatt denne forståelsen, og skadene blir på norsk kalt 
nakkeslengskader. Selv om whiplashbegrepet viser til en skademekanisme, og ikke 
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til selve skaden, så har det festet seg en oppfatning av at nakkeskader, 
nakkeslengskader og whiplashskader er det samme og at skadene er: 
 

− Helt vanlige 
− Uten objektive kriterier for diagnostikk 
− Ufarlige fordi smerter og ubehagelige symptomer går over etter kort tid 

 
Dette var budskapet fra Quebec, og dette har vært norsk helsevesens svar til 
nakkeskadde. 
 
17.3. SMM-rapport nr.5-2000 Nakkeslengskade – en gedigen 

bløff 
Bakgrunnen for rapporten var som nevnt spørsmålene fra Anne Lise Dørum i 
Stortingets spørretime. Hovedkonklusjonene, slik disse kom til uttrykk i "Medisin & 
metode", nyhetsbrev fra SMM, var følgende: 
 

"Til tross for at antallet rapporterte nakkeslengskader har økt de ti siste 
årene, mangler god forskning om årsakene til symptomer og plager. De 
studiene som finnes i dag kan ikke dokumentere en årsakssammenheng 
mellom type eller grad av skade og spesifikke symptomer. Det er heller 
ikke dokumentert at kroniske plager etter nakkesleng er spesifikke eller 
har den mekaniske skaden som direkte årsak. En av grunnene til at en slik 
årsakssammenheng ikke kan påvises, er at nakke- og hodesmerter er 
vanlige i den generelle befolkningen. Behovet for mer forskning er 
åpenbart." 

 
I løpet av prosessen, fra Stortingets tilslutning til forslaget og fram til rapporten 
forelå, skjedde det en ganske utrolig omformulering av problemstillingen. Det som 
skjedde var at Departementet, Statens Helsetilsyn og SMM i samarbeid, greide å 
innsnevre problemstillingen slik at man bare skulle utrede situasjonen for pasienter 
med de letteste nakkeskadene. 
 
Dette framgår av Styringsgruppens kommentarer: 

"P.g.a. temaets kompleksitet og behovet for identifisering og avgrensning 
av problemstillinger som kan la seg besvare ved å sammenligne 
forskningsresultater, besluttet SMMs styringsorganer etter omfattende 
diskusjoner, og i forståelse med oppdragsgiver, å avgrense utredningen til 
følgende spørsmål: Er det mulig, ut fra foreliggende vitenskapelig 
litteratur, å identifisere spesifikke diagnosekriterier for nakkesleng?” 

 
Utredningsgruppen valgte naturlig nok å benytte definisjonene fra Quebec Task 
Force i 1995. Skadene blir da inndelt i fire kategorier (WAD I-IV): 
 
Grad I-II – Lette til moderate symptomer fra nakken 
Grad III-IV – Skader på nervevev, brudd og luksasjoner 
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Under headingen ”Klinisk utredning” begrunner Utredningsgruppen hvorfor man 
ville avgrense utredningen: 
 

"Gruppen har valgt å avgrense nakkeslengskadene til WAD gruppe I og II, 
da de øvrige skadene, skader på nervevev og brudd og luksasjoner, gruppe 
III-IV er sjeldne, har et etablert behandlingsopplegg, og er enklere å 
diagnostisere." 

 
Man utelukket altså de alvorlige skadene fordi de var sjeldne, var lettere å 
diagnostisere og fordi de hadde et etablert behandlingsopplegg! 
 
Dette er feil på alle punkter. Et konservativt anslag over alvorlige nakkeskadde er 
2000 pr. år. Skadene er altså ikke sjeldne. Noe behandlingsopplegg eksisterer ikke, 
og de færreste av pasientene får noen somatisk diagnose i det hele tatt. På denne 
måten unngikk det medisinske fagmiljøet å ta stilling til, eller vurdere, hvordan 
situasjonen var for pasienter med alvorlige nakkeskader i Norge. Man definerte 
ganske enkelt bort de alvorligste skadekategoriene, grad III og IV, som det hadde 
vært både Anne Lise Dørums og Stortingets intensjon å få belyst. 
 
Etter min mening må denne uttalelsen fra SMM være den største bløffen i norsk 
helsevesens historie. Rapporten som helhet er altså en gjennomgang og beskrivelse 
av de 85-90 % av lette nakkeskader som går over av seg selv etter noen 
uker/måneder, men fordi Stortinget hadde bedt om en vurdering av de alvorlige 
skadene, kunne man ikke unngå å nevne WAD grad III og IV. 
 
17.4. Klinisk utredning av nakkeslengskade 
Under denne headingen står følgende: 
 

"Selv om de alvorlige tilstandene er sjeldne er det hensiktsmessig at disse 
fokuseres på først, da dette vil ha terapeutiske konsekvenser. 
Hovedanliggende blir derfor å utelukke hodeskader, ryggmargskader, 
rotaffeksjoner, brudd og luksasjonsskader i columna." 
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Tabell 3 
Beskrivelse av skadegruppene WAD III og IV 

WAD 
grad 

Kliniske tegn ICD-10 Diagnoser 

III Nakkeplager og tegn til 
funksjonsutfall fra 
nervesystemet 
(refleksforandringer, pareser 
eller sensibilitetsforandringer) 

− S14 – Skade på 
nervevev/ryggmarg i halsregion 

− M50 – Lidelser i Cervicalskive 
− M53.0 – Cervicokranialt syndrom 
− M53.1 – cervicobrachialt 

syndrom 
 

IV Nakkesmerte, innskrenket 
bevegelighet og/eller akseavvik, 
evt. andre tegn til 
nakkebrudd/dislokasjon 

− S12 – Brudd i halsregionen. 
− S13.1 – Dislokasjon av 

cervicalvirvel. 
 

 
Kommentar: 
Mine skader og WAD-gradene 
I 2000 brukte dr. Montazem både cervicokranialt og cervicobrachialt syndrom for 
å beskrive mine problemer. Altså M53.0 og M53.1. Det var også påvist 
skader/lidelser i cervicale skiver beskrevet ved diagnosen M50. Alle diagnosene 
hører inn under grad III av WAD I tillegg har jeg hatt akseavvik beskrevet av 
radiolog som ”abnorme akseforhold” og det var dislokasjon mellom C4og C5. De 
to siste beskrivelsene hører inn under grad IV av WAD Mitt krav om å bli vurdert 
for operasjon burde slik sett oppfattes som meget godt begrunnet også på de 
premisser som norsk helsevesen hevder å legge til grunn. 

 
17.5. Late whiplash syndrome 
Dette er beskrevet tidligere med referanse til læreboka til Foreman & Croft. 
Internasjonalt er det enighet om at late whiplash syndrome lett utvikler seg hos 
alvorlig nakkeskadde. Det er også enighet om at disse pasientene kan få økende og 
mer omfattende symptomer over tid. Hvis den initiale skaden ikke blir behandlet, så 
er det vanlig at det utvikles degenerative forandringer som forkalkninger, som kan 
medføre trykk på nerverøtter, eller trang nervekanal (stenose). Fordi de alvorlige 
nakkeskadene er terapiresistente, og fordi vi vet at problemene svært ofte blir verre 
over tid, er det svært viktig med kvalifisert intervensjon på et så tidlig tidspunkt som 
mulig. Med unntak for prolapsskade forekommer slik intervensjon sjelden i norsk 
helsevesen. 
 
I SMM-rapporten ble dette framstilt slik: 
 

”I litteraturen blir betegnelsen late whiplash syndrome anvendt om plager 
som attribueres til nakkeslengskaden, som persisterer mer enn seks 
måneder, og der det ikke foreligger positive nevrologiske eller 
radiologiske funn som kan forklare symptomene. Det er imidlertid 
vanskelig å påvise i hvilken grad de enkelte symptomene er direkte 



Side 151 av 235 

skaderelaterte, bl.a. fordi det ofte ikke lar seg påvise objektive 
forandringer i nakken hos pasienter som rapporterer kroniske plager etter 
nakkesleng. Videre er det selvfølgelig også mange som har kroniske 
nakkesmerter og hodepine av andre årsaker enn nakkesleng. Et 
fundamentalt problem i forholdet til studier av forekomst på dette feltet, er 
at ingen symptomer eller sykdomstegn er spesifikke for nakkeslengskade, 
verken akutt eller kronisk” 

 
SMM-rapportens diskusjon om late whiplash syndrome bygger på en forutsetning 
om at disse skadene er av WAD-grad I og II, at det altså i utgangspunktet ikke er 
nevrologiske eller radiologiske funn. Det er ingen uenighet om at de lette 
nakkeskader går over av seg selv. Lette nakkeskader vil antakelig heller ikke føre til 
utvikling av late whiplash syndrom. Når dette syndromet opptrer, så er det som 
oftest fordi alvorligere skade er oversett. Det beste eksempelet på dette er dr. 
Kråkenes sin forskning. Alle pasientene som ble undersøkt i forbindelse med hans 
arbeid, var klassifisert WAD grad II. De hadde alle ”late whiplashsymptomer”, men 
hadde ikke radiologisk eller nevrologisk bekreftelse på skade. Gjennom 
undersøkelsene fant dr. Kråkenes alvorlige leddbåndskader hos alle. 
 
17.6. Omfanget av nakkeslengskader 
Statistikken er generelt sett dårlig. SMM rapporten oppgir tallet på nakkeskadde i 
Norge til 2000 pr. år. Det er svært upresist, fordi tallet ikke sier noe om skadegrad. 
Trygg Trafikk har anslått at ca. 10 000 påkjørsler fører til at en eller flere personer 
pådrar seg en nakkeslengskade (1999), og at nakkesleng står for 60 % av skadene 
som fører til invaliditet etter trafikkuhell. KNA opererer med de samme tallene. Det 
er vanlig å regne med at 10-15 % av de nakkeslengskadde får alvorlige kroniske 
plager. Ut fra disse tallene får mellom 1000-1500 mennesker årlig skader som er så 
alvorlige at operasjon må vurderes. Antakelig er skadetallene mye større. I et 
doktorgradsarbeid fra Island blir det påvist at tallene for Norge er 1/10 av tallene fra 
Sverige og 1/20 av tallene fra Island. 
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I siste utgave av Whiplash Injuries, fra 2002, oppgir Foreman & Croft at tallet på 
nakkeslengskadde i USA er 1172/100 000, altså mer enn 25 ganger høyere enn de 
oppgitte tallene for Norge. Tallene for Norge har Kristjanson fått fra boken 
”Whiplash injury diagnosis and evaluation”. Systematic Review 2000, SMM, Sintef. 
Disse tallene er de samme som oppgitt i SMM-rapporten om nakkeslengskader. De 
offisielle tallene for Norge er derfor ekstremt lave. Forklaringen er antakelig både 
underrapportering og manglende diagnostikk. Et rimelig anslag er at tallene for 
Norge må tidobles. Det vil si at mellom 2000 og 3000 vil være alvorlig skadd (WAD 
grad III og IV). 
 
17.7. Hvem har ansvaret for nakkeskadene i norsk helsevesen? 

Norsk nevrokirurgisk virksomhet 1999 
I retten hadde Haukeland sykehus hevdet at det var opp til nevrologene å avgjøre 
spørsmålet om operasjon. Avslagene fra dr. ”Eng” og dr. ”Berg” hadde derfor vært 
innenfor deres kompetanseområde. Dette ble imøtegått av begge de medisinsk 
sakkyndige, dr. Wester og dr. Juul. I ettertid ble jeg klar over at spørsmålet faktisk 
hadde vært utredet av Statens Helsetilsyn i 1999. Bakgrunnen for utredningen var et 
brev fra Norsk nevrokirurgisk forening til helsetilsynet i 1996. Foreningen 
konkluderte med at: 
 

"… de fleste nevrokirurgiske avdelinger ikke hadde de nødvendige 
ressurser til å yte adekvat behandling til et tilstrekkelig antall pasienter." 

 
På bakgrunn av dette nedsatte Statens Helsetilsyn et utvalg som bl.a. skulle gi: 
 

"… en avklaring av nevrokirurgiens samarbeid med og avgrensning til 
nærliggende spesialister, og utvalget var derfor representert med både 
nevrokirurger, nevrolog, ortoped og karkirurg. Vi ønsket en utredning av 
arbeidsfordelingen mellom de forskjellige spesialister med en klargjøring 
av hvilke oppgaver som bør forbeholdes nevrokirurg og hva som kan/bør 
gjøres av andre spesialister." 

 
I det følgende siterer jeg de avsnittene som har relevans for nakkeskadde. 
 
Sammendrag og anbefalinger: 
 

"Spesialiteten nevrokirurgi har ansvaret for behandling av en rekke 
sykdommer, skader og medfødte misdannelser i sentralnervesystemet. 
Generell ressursmangel resulterer i lange ventelister og til dels helt 
manglende behandlingstilbud i enkelte regioner. Ressursmangelen fører 
imidlertid først og fremst til kapasitetssvikt med manglende tid til den 
enkelte pasient, framfor alt til informasjon og pleie. For spinale lidelser 
vet man at en ventetid på over 6 mnd. vesentlig forringer muligheten for 
yrkesaktivitet etter operasjon." 

 
Forslag til tiltak: 
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Forslagene er fordelt på 8 punkter. 4 av disse punktene har relevans for nakkeskader: 
 

13. "Det er behov for en betydelig oppjustering av sengetallet på 
landsbasis. Behovet er størst i Helseregion Vest. Sengekapasiteten på 
Nevrokirurgisk på Haukeland er 26. Etter internasjonale standarder 
må/bør kapasiteten minst fordobles.” 

 
14. ”Sammenlignet med de øvrige skandinaviske land er det svært lav 

pleiepersonaldekning. Parallelt med oppjustering i sengetallet må det 
foretas en betydelig oppgradering av pleiefaktor for at man skal kunne 
gi en faglig og kvalitativ tilfredsstillende pasientbehandling." 

 
15. "Nevrokirurgiske avdelinger bør ha et organisert poliklinisk tilbud. 

Dette er nødvendig både for at pasientene skal få et tilfredsstillende 
oppfølgingstilbud, og for å sikre avdelingens kvalitetskontroll." 

 
16. "Det er store udekkede behov spesielt innen feltet smertekirurgi." 

 
Fagområdet nevrokirurgi: 
 

"Nevrokirurgi som fagområde omfatter undersøkelser, vurdering og 
behandling av skader i nervesystemet og dets omsluttende hinner og 
knokler (kraniet og virvelsøylen), der operative inngrep kan bli aktuelle. 
Nevrokirurgien har et betydelig ansvar for informasjon før eventuell 
kirurgi, men ikke sjelden er informasjon like viktig i de tilfeller der kirurgi 
skal holdes tilbake." 

 
Funksjon og virksomhet: 
 
Blant de viktigste arbeidsområdene nevnes bl.a.: 
 

− Hode- nakke- og ryggskader. 
− Skiveprolaps og degenerative lidelser i nakke og rygg. 

 
"Fremfor alt presiseres det ansvar som påhviler nevrokirurgen for å 
informere pasient og pårørende om de vurderinger og beslutninger som 
tas med hensyn på operasjon, eventuelt tilbakeholdelse av aktiv 
behandling. Det stilles store krav til kompetanse, ansvar og fagutvikling, 
krav som ikke bør vike p.g.a. manglende ressurstilgang." 

 
"Nevrokirurgiske avdelinger har rådgivende funksjon overfor andre 
medisinske fagområder innen alle nivå i helsetjenesten, både når det 
gjelder utredning og oppfølging. Alle nevrokirurgiske avdelinger har 
universitetsfunksjon med de forpliktelser det medfører i form av 
undervisning for ulike personalgrupper, utdannelse av spesialister i 
nevrokirurgi, sideutdannelse av spesialister innen andre fagområder, 
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spesielt nevrologi og ortopedi, arrangering av kurs, og framfor alt et 
ansvar for å drive forskning og kvalitetssikringsarbeid." 

 
Traumatologi: 
 

"Initialbehandlingen av skader i cervicalcolumna (nakken) skjer i 
nevrokirurgisk avdelinger, mens skader i øvrige deler av ryggsøylen 
normalt håndteres av ortoped, eventuelt i samarbeid med nevrokirurg. 
Den initiale behandling består i korreksjon av feilstillinger og 
immobilisering av brudd." 

 
Spinalkirurgi: 
 

"Spinalkirurgi er operativ behandling av sykdommer eller skade lokalisert 
i ryggvirvler eller strukturer i ryggkanalen. Dette er en stor pasientgruppe 
med et vidt spekter av lidelser. Vanligst er de rent degenerative (slitasje) 
sykdommene, som skiveutglidning (prolapser som kan gi ischias), 
forsnevringer og forkalkninger. 
Cervical (nakke) spinal kirurgi utføres utelukkende ved nevrokirurgiske 
avdelinger." 

 
Innstillingen har også med en del statistikk, bl.a. om operasjoner ved 
nevrokirurgiske avdelinger i 1995. Totalt ble det utført 4840 operasjoner hvorav 904 
gjaldt lumbalrygg. Antall nakkeoperasjoner var ca. 77. 
 
Tabell 4 
Budsjettene, sammenlignet med befolkningsgrunnlaget, til de forskjellige nevrokirurgiske avdelingene i 
de fem helseregionene i 1996: 

 I II III 
(Haukeland) 

IV V 

Befolkning 
(mill.) 0,87 1,5 0,89 0,68 0,51 

Budsjett 
(mill.) 29,8 34,0 13,5 27,5 12,5 

 
Dette viser at Haukeland (region III) hadde ansvar for en like stor befolkning som 
Ullevål (region I), men fikk langt under halvparten av ressursene – 13,5 millioner 
mot 29,8 millioner. Hvis vi i tillegg tar med at Helseregion III (Haukeland) hadde 
det laveste forholdstallet mellom pleiere/seng, det laveste tallet på nevrokirurger i 
forhold til befolkningen, det nest høyeste tallet på behandlete pas./seng/år, og den 
desidert korteste gjennomsnittlige liggetiden, så kan man svært godt forstå at 
avdelingsoverlege Wester har prøvd å synliggjøre dette gjennom til dels svært sterke 
uttalelser i årsrapporter og til pressen. 
 
 
 
Nevrologi: 
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”Det største problemet i samarbeidet mellom nevrologisk og 
nevrokirurgiske avdelinger, skyldes den dårlige kapasiteten ved flere 
nevrokirurgiske avdelinger. For en rekke tilstander, særlig rygg- og 
nakkeoperasjoner kan ventetiden være svært lang, hvilket er 
uhensiktsmessig. Det gir reduserte muligheter for tilbakeføring til 
yrkesaktivt liv, og er samfunnsmessig meget kostbart med lange 
sykemeldingsperioder." 

 
Konklusjoner: 
 
− Rapporten bekrefter at det er nevrokirurgen som har det endelige ansvaret for å 

vurdere spørsmålet om operasjon. 
− Rapporten understreker nevrokirurgens informasjonsansvar også når operasjon 

ikke kan anbefales: ”ikke sjelden er informasjon like viktig i de tilfeller der 
kirurgi skal holdes tilbake.” 

− Nevrokirurgi kan bli aktuelt ved ”degenerative forandringer som 
forkalkninger/forsnevringer” og ”ved feilstillinger”. 

− Ved ventetid utover 6 måneder blir muligheten for yrkesaktivitet etter 
operasjon vesentlig forringet. 

− Ressursmessig og kapasitetsmessig er forholdene ved nevrokirurgisk på 
Haukeland de dårligste i landet. 

 
17.8. Norske nakkespesialister og operasjonene til dr. Montazem 
Debatten om nakkeskader har blusset opp igjen de siste årene. Det som har fått størst 
oppmerksomhet, er operasjonene til dr. Montazem i Tyskland. Når man vurderer 
disse operasjonene, så må man være klar over to forhold: 
 
− For det første at disse pasientene har vært sterkt skadet. De aller fleste har hatt 

de leddbåndskadene som dr. Kråkenes nå har synliggjort. 
 
− For det andre at alle har prøvd å få hjelp her hjemme, men blitt avvist av norsk 

helsevesen. De fleste er skviset ut av enhver form for behandling på den måten 
som jeg har beskrevet. Disse pasientene har prøvd alt, og har reist med et håp 
om å kunne få et litt mindre smertefullt, og litt mer verdig liv. Mange har tatt 
opp lån for å klare det økonomiske. Noen har betalt mer enn 500.000 kr. for å 
få utført de nødvendige operasjonene. 

 
Vi vet at de fleste av disse operasjonene har vært vellykkete. Det er gjennomført to 
evalueringer av denne pasientgruppen. De fleste er blitt mye bedre, og alle 
pasientene ville tatt operasjonen om igjen. Situasjonen er påfallende lik den som ble 
beskrevet av Eilif Rytter i 1997, da han evaluerte avstivingsoperasjonene som 
ryggpasientene hadde fått utført i Sverige. 
 
Disse nakkeoperasjonene kan være risikofylte. Ikke fordi operasjonene er spesielt 
store eller risikable, men fordi pasientene ikke får noen form for oppfølging og hjelp 
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når de kommer tilbake til norsk helsevesen. Mange blir direkte avvist av norske 
leger. Når pasientene har vært så frekke at de har reist til utlandet for å gjennomgå 
eksperimentell kirurgi, så får de ta konsekvensene selv. 
 
Opplysninger om disse vellykkete operasjonene har skapt mange avisoverskrifter i 
Norge, og jeg er overbevist om at de norske spesialistene har oppfattet dr. 
Montazem som en trussel. 
 
I stedet for å skaffe seg informasjon, snakke med pasientene, og lære av Montazems 
diagnostikk og operasjonsmetoder, har mange av de ansvarlige norske professorene 
gått fullstendig i baklås. Mot sin vilje har Montazem truet spesialistenes selvbilde, 
og gjennom sine vellykkete operasjoner har han fått mange til å stille spørsmål ved 
norsk helsevesen, både når det gjelder faglig kompetanse, pasientbehandling og 
etikk. Montazem har vist at de norske keiserne har vært nakne under de hvite 
frakkene. Det har ikke vært noe imponerende syn. 
 
Selvsagt vil det være slik at noen operasjoner ikke gir særlig bedring, og selvsagt er 
det slik at skruer kan løsne og implantater kan knekke. Dette vet vi fra all kirurgi. På 
bakgrunn av dette, og på bakgrunn av det faktum at mange av Montazems pasienter 
har hatt omfattende skader, så vil enhver objektiv vurdering av Montazems praksis 
og metode måtte konkludere med at operasjonene har vært meget vellykkete. 
 
17.9. Bløff fra norske eksperter 
Disse forholdene ble godt belyst gjennom artikler i Aftenposten våren 2001. Avisen 
hadde da store oppslag om Montazem og hans diagnostikk og operasjoner. Dette 
fikk nakkespesialist dr. Lundar fra Rikshospitalet til å rykke ut og si at også de 
kunne diagnostisere disse pasientene. Det er jo for øvrig hva norske leger har påstått 
overfor Rikstrygdeverket i alle år. Vi kan diagnostisere og vi kan operere. Det er 
derfor ikke nødvendig at pasienten reiser til utlandet. 
 
Det Rikshospitalet ikke hadde regnet med, var at dette ble lest av en rekke pasienter 
og primærleger, som derfor straks ba om time på Rikshospitalet for radiologisk 
undersøkelse. Det fikk de ikke. Rikshospitalet måtte gjøre en meget pinlig retrett, og 
innrømme offentlig at de dessverre hadde kommet med gale opplysninger. Journalist 
Mai Britt Brøyn skrev: 
 

”Rikshospitalet til full retrett: Opererer ikke. Rikshospitalet gjør nå full 
retrett og innrømmer at de verken undersøker eller opererer pasienter for 
de spesielle nakkeskadene helt øverst i nakken.” 

 
Senere på sommeren ble dr. Lundar igjen intervjuet av journalist Brøyn, og hun 
spurte da: 
 

”Du har altså uttalt deg om et teoretisk tilbud, dere kan ikke gi den 
hjelpen som du forespeilet. Pasientene må fortsatt til utlandet for å få 
disse undersøkelsene?” 
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Dr. Lundar svarte: 
 

”Vi kan ikke utføre operasjoner på skader vi ikke skjønner er der.” 
 
Dr. Lundar ble med dette avslørt som en bløffmaker. Dessverre representerer han 
regelen og ikke unntaket blant norske nakkespesialister. 
 
Det framgår av et nytt innlegg i Aftenposten 19.09.01: ”Byretten krass mot 
sakkyndig lege”. Mai Britt Brøyn gjengir følgende fra byretten: 
 

”Ensidig fokusering. Mangel på respekt. Sterk mistro. Professor Rolf 
Nyberg Hansen får kraftig kritikk av domstolen etter å ha opptrådt som 
sakkyndig i en nakkeslengsak. I stedet for å sette seg inn i skadelidtes 
tilstand og gi retten veiledning om denne, benyttet Nyberg-Hansen 
anledningen til ensidig fokusering på det bevismaterialet som kan støtte 
forsikringsselskapets syn.” 

 
”Retten er ikke i tvil om at kvinnen har hatt store plager etter kollisjonen. 
Men dette hjalp henne likevel lite. For selv om Oslo byrett mener Nyberg-
Hansens sakkyndige vurdering av kvinnen er under enhver kritikk, 
kommer retten til at hans generelle oppfatninger av nakkeskader må 
legges til grunn i saken. Disse samsvarer med både det 
medisinskvitenskapelige miljøet og Høyesteretts forutsetninger. Dessuten 
er Nyberg-Hansen, som professor og avdelingsoverlege ved en av våre 
universitetsklinikker, en person som ”nødvendigvis må være en av landets 
fremste eksperter” på området, peker retten på.” 

 
Denne saken viser i et nøtteskall hva det dreier seg om. Selv om retten ikke var i tvil 
om kvinnens plager, og selv om den sakkyndige vurdering var under enhver kritikk, 
så vant forsikringsselskapet fram fordi den sakkyndige ga uttrykk for generelle 
oppfatninger av nakkeskader, og fordi han var professor og avdelingslege ved en av 
våre universitetsklinikker. 
 
17.10. Helseminister Tønne griper inn 
Disse medieoppslagene førte i sin tur til at tidligere helseminister Tore Tønne tok 
grep om saken, og forlangte et møte med de ansvarlige fra Helsetilsynet, 
Rikstrygdeverket, Nasjonalt Ryggnettverk og spesialistavdelingene ved Oslo 
Ortopediske Universitetsklinikk, SMM og RiT (nå St. Olavs). I skriv til 
pasientforeningen TULF (Trafikk- og ulykkeskaddes landsforening), forsikret Jens 
Eskerud, SHD, at man nå ville ta de nakkeskadde på alvor: 

”Vi kan forsikre at Sosial- og helsedepartementet tar disse 
problemstillingene på alvor. Derfor vil vi i nær fremtid innkalle sentrale 
berørte instanser for å drøfte disse problemstillingene.” 

 
I følge referat fra disse møtene sa Jens Eskerud at situasjonen minnet om: 
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”… etableringen av Nasjonalt Ryggnettverk. Her er det klare paralleller 
til dagens nakkeproblematikk, og det er klart nødvendig å få kartlagt 
behovet for behandling av de forskjellige formene av nakkeplager.” 

 
Det var en helt riktig sammenligning. I 2001 måtte helsevesenet begynne på bar 
bakke når det gjaldt nakkeskadene, og i første omgang prøve å få kartlagt behovet. 
Dette arbeidet er enda ikke påbegynt. Konklusjonene etter de møtene som ble holdt, 
var at man snarest måtte gjøre noe for gruppen av nakkeskadde. Aftenposten fulgte 
opp saken med et nytt oppslag 2. oktober 2001. Journalist Mai Britt Brøyn skrev: 
 

”Kamp om å få ansvaret for nakkepasienter. Fra å være et ikke-tema i 
norsk helsepolitikk, er nakkepasienter blitt en gruppe som fagmiljøer nå 
kjemper om å få ansvaret for. Men inntil det blir en avklaring lider 
pasientene. Nasjonalt Ryggnettverk og Regionsykehuset i Trondheim (RiT) 
er de mest sentrale aktørene. Nasjonalt Ryggnettverk og 
Formidlingsenheten ved Ullevaal sykehus har tidligere gitt Helsetilsynet 
beskjed om at de ikke beskjeftiger seg med nakke. Ryggnettverkets 
forskningsenhet i Bergen er på sin side konsentrert om ”biologisk og 
medisinsk psykologi.” 

 
Journalist Brøyn intervjuet også ekspedisjonssjef Gerd Vandeskog i Sosial- og 
Helsedepartementet, og hun sa følgende: 
 

”Det er litt morsomt at flere fagmiljøer nå skjønner at det kan ligge 
prestisje i nakkeproblematikken. Men i dag har vi ingen fagmiljøer som er 
så sterkt på dette området at det er kvalifisert til å ha et landsdekkende 
ansvar.” 

 
Betegnelsen morsom er vel noe malplassert. Situasjonen er svært alvorlig, men det 
Vandeskog sier, bekrefter det nakkeskadde har hevdet i årevis. Vi har ikke 
kompetanse i Norge. Slik kompetanse må derfor bygges opp. Det tar lang tid. Hva 
skal alvorlig nakkeskadde gjøre i mellomtiden, vente og håpe at det kanskje vil 
foreligge et tilbud om 5-10 år? 
 
Den eneste akseptable løsningen er selvsagt at disse pasientene får et tilbud om 
diagnostikk og eventuelt operasjon i utlandet, hvor denne kompetansen finnes. 
Utgiftene må selvsagt dekkes av Rikstrygdeverket. 
 
Nå fikk dessverre aldri statsråd Tønne mulighet til å følge opp det arbeidet han 
hadde påbegynt. Helsemyndighetene falt raskt tilbake til den handlingslammelse 
som hadde rådet tidligere. 
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17.11. Interpellasjon fra til Asmund Kristoffersen 2003 
Seks år etter at Anne Lise Dørum hadde prøvd å sette nakkeskaddes sak på 
dagsorden, ble det fremmet ny interpellasjon av Asmund Kristoffersen, Ap. 
Kristoffersen fikk svar fra helseminister Dagfinn Høybråten, KrF: 
 

”Jeg tror vi skal ta på alvor at det rett og slett er en kunnskapsmangel, 
ikke bare i Norge, men internasjonalt.” 

 
Dette viser at situasjonen for nakkeskadde knapt hadde bedret seg på disse seks 
årene. Helseministeren mente nå at dette skyldtes kunnskapsmangel. Det er 
utvilsomt riktig for norsk helsevesen, men ministeren tar helt feil når han hevder at 
forskning og behandling er like dårlig internasjonalt. Dette er en påstand som de 
norske spesialistene og helsemyndighetene har brukt for å frita seg selv for ansvar, 
men påstanden er helt feil. 
 
17.12. Sosial- og helsedirektoratet – håp og tro 
I juni 2003 svarte direktoratet, ved avd. direktør Hans Petter Aarseth, på et brev fra 
pasientorganisasjonen TULF: 
 

”Sosial- og helsedirektoratet har full forståelse for at pasienter med 
nakkeskader opplever dagens situasjon som vanskelig. Det er åpenbart at 
det trengs mer kunnskap, og det synes som om departementet er innstilt på 
å satse mer for å få ny viten.” 

 
Om operasjonene til dr. Montazem skrev Aarseth: 
 

”Så langt Sosial- og helsedepartementet har klart å undersøke er den 
operative behandlingen som Montazem foretar en udokumentert 
behandling, og behandlingstilbudet oppfyller derfor ikke kriteriene til det 
man betegner som kunnskapsbasert medisin. Behandlingen er omfattende 
og risikofylt, og det er Sosial- og helsedirektoratets oppfatning at 
nytteeffekten av et så alvorlig operativt inngrep må være godt dokumentert 
før det anbefales av norske helsemyndigheter. 
   Sosial- og helsedirektoratet sier ikke med dette at operasjonen ikke kan 
være effektiv, men vi påpeker at det påligger den legen som tilbyr en slik 
behandling å dokumentere operasjonens nytteverdi. En slik 
dokumentasjon må gjøres gjennom anerkjente vitenskapelige metoder. 
Dette synes å mangle ved den behandlingen som Montazem tilbyr i Ulm i 
Tyskland. Det er på dette grunnlag Sosial- og helsedirektoratet har 
foreslått økt innsats på forskning på nakkeskader. 
   Sosial- og helsedirektoratet mener at norske spesialister følger godt med 
på den internasjonale forskningen på området, og at norske spesialister 
ønsker å gi pasienter den best mulige utredning og behandling. 
   Fagfeltet er dessverre komplisert og vanskelig, og det er lett å forstå at 
pasienter som sliter med problemer etter nakkeskade lett kan bli frustrert 
og oppgitt over helsevesenet. 
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   Sosial- og helsedirektoratet håper og tror at den viljen som ligger i 
departementet for å øke kunnskapen på området vil føre til en forbedring i 
situasjonen for de pasientene som er rammet av nakkeskader.” 

 
17.13. Kommentar til brevet fra direktoratet 
Direktoratet mener at operasjonene til dr. Montazem er omfattende, risikofylte, 
kompliserte og vanskelige. Dette er en sterk overdrivelse. Hvorvidt en operasjon er 
omfattende og vanskelig, avhenger i stor grad av operatøren. Om de norske 
spesialistene synes disse operasjonene er kompliserte, så skyldes det i første rekke 
manglende erfaringskompetanse. 
 
Det er selvsagt bra at direktoratet har forståelse for at nakkeskadde kan bli frustrert 
og oppgitt over helsevesenet, men strategien for å komme ut av situasjonen er helt 
håpløs. Man overlater hele problemkomplekset til håp og tro på at man en gang i 
fremtiden vil få nok kunnskap gjennom vitenskapelige metoder til å fastslå 
operasjonenes nytteverdi. 
 
Slik nytteverdi er for lengst påvist internasjonalt gjennom en rekke vitenskapelige 
rapporter. Direktoratets påstand om at norske spesialister følger godt med, er i denne 
sammenheng det rene tøv. De operasjonene det er snakk om, har vært utført i en 
årrekke i andre land og finnes utførlig beskrevet, ikke bare av dr. Montazem, men 
også i en anerkjent tysk lærebok om ”Halsvirvelsøylen – diagnostikk og terapi” 
utgitt på Georg Thieme forlag i 1999, og skrevet av to av verdens beste forskere på 
dette feltet, nemlig Juri Dvorak og Dieter Grob. 
Her står alle disse operasjonene, som direktoratet mener er så vanskelige, beskrevet i 
detalj. 
 
Den viktigste forskningen er allerede utført internasjonalt, etter de vitenskapelige 
metodene som direktoratet etterlyser. I Norge har nevrokirurgen dr. Baardsen ved 
SUS utført flere vellykkete operasjoner av denne typen. Det som trengs, er at andre 
norske spesialister tar disse metodene i bruk. Det er dette Haukeland sykehus har 
søkt departementet om støtte til, en søknad som Departementet av uforståelige 
grunner har avslått. Enda vanskeligere er det å forstå at dr. Baardsen nå har fått 
beskjed fra ”helsebyråkratiet” i Helse Vest om å innstille disse operasjonene.      
 
Det kan være vanskelig å forstå hvorfor direktoratet legger opp en strategi hvor 
norske forskere nå skal bruke mange år på å finne opp hjulet på nytt. Jeg tror dette er 
en bevisst strategi hvor man om noen år vil hevde at norsk vitenskapsbasert 
forskning nå har gjort et gjennombrudd for de nakkeskadde. Norske forskere har 
funnet ut at avstivingsoperasjoner i nakken kan gi nakkeskadde en bedre 
livssituasjon. 
 
På denne måten håper helsemyndighetene å ta bort oppmerksomheten fra den 
skandaløse behandlingen som nakkeskadde har fått, og man håper på å slippe unna 
de økonomiske konsekvensene av at tusenvis av pasienter over år er blitt ført bak 
lyset av norsk helsevesen. At denne strategien vil innebære at nye nakkeskadde 
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fortsatt vil bli behandlet som kasteballer i norsk helsevesen i mange år, synes ikke å 
være noe presserende problem for direktoratet. 
 
17.14. Norsk Forskningsråd –  

evaluering av norsk medisinsk forskning 
I regi av Norsk Forskningsråd har norsk medisinsk forskning vært evaluert av en 
gruppe forskere fra Danmark, Sverige, Nederland, England, Finland og USA. 
En rapport om dette ble lagt fram i 2004. Som generell konklusjon heter det: 
 

”En rekke indikatorer og analyser som har vært tilgjengelig for komiteen 
viser klart at norsk klinisk forskning generelt henger etter andre 
skandinaviske land (Danmark Finland og Sverige) så vel som andre 
utviklete Europeiske og Amerikanske land.” 

 
Situasjonen blir beskrevet med følgende punkter: 
 

− Mangel på syntese. 
− Mangel på strategisk planlegging. 
− Isolasjonisme og mangel på internasjonal eksponering. 
− Mangel på virkemidler for forskning. 

I handlingsplanen står det at en rekke tiltak må iverksettes for å forbedre standarden: 
 

− For å bringe Norge opp på skandinavisk nivå må universitetsklinikkene 
ha 3-5 % av helsebudsjettet 

 
− Det må etableres programmer for å øke internasjonalt samarbeid og 

samhandling. Det ville være verdifullt å arrangere årlige 
internasjonale konferanser for at folk fra det norske kliniske og 
biologiske miljøet skal få møte internasjonal spisskompetanse fra 
forskjellige deler av verden 

 
− Kirurgi er viktig, men norsk forskning på klassisk kirurgiske områder 

synes generelt sett å være svak 
 
For meg synes det klart at norsk medisinsk og klinisk forskning har mer enn nok 
problemer som det er. Å overlate nakkeskaddes skjebne til et forskermiljø, som 
faglig sett ligger på bunnen i Skandinavia, er ganske meningsløst. Vi bør i dette 
tilfelle søke faglig hjelp og kompetanse i utlandet. Det vil være i tråd med de råd 
som Forskningsrådet har fått gjennom denne evalueringen. 
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18. Trygdeetaten 
 
Trygdeetaten er en av de viktigste pilarene i den norske velferdsstaten. Folk flest har 
tillit til at dette sikkerhetsnettet fungerer når noen blir rammet av skade eller 
sykdom. Trygdeetaten fungerer antakelig rimelig bra i de fleste tilfellene hvor det 
dreier seg om klare diagnostiserte sykdommer og skader. 
I vårt samfunn er det bred politisk enighet om at folks inntekt og levestandard skal 
bestemmes av aktiv innsats i arbeidslivet. Begrunnelsen er både rene 
samfunnsøkonomiske betraktninger, men også at deltakelse i arbeidslivet er et gode i 
seg selv. Parolen om at ”arbeid for alle er jobb nummer en” har bred politisk støtte. 
 
Fordi trygdeetaten administrerer store økonomiske ressurser, er etaten sårbar for 
politiske og økonomiske konjunkturer, og etaten blir ofte utsatt for politisk press for 
å begrense utgiftene. Særlig i perioder med et stramt arbeidsmarked kan 
arbeidslinjen få negative konsekvenser ved at folk presses ut i arbeidsmarkedet på 
tross av sykdom eller skade. Igjen er det slik at dette rammer noen grupper hardere 
enn andre. De som rammes hardest, er personer med funksjonelle somatiske lidelser 
(somatoforme lidelser i ICD-10). 
 
Dette betyr smerte eller lidelse i et organ eller i en kroppsdel uten påviselig årsak i 
organet selv. Til denne gruppen hører bl.a. fibromyalgi, kronisk tretthetssyndrom og 
nakkeslengskade. De funksjonelle lidelsene utgjør ca. 3 % av sykefraværstilfellene, 
og trygdeetaten bruker diagnoser fra ICD-10 for å kode nakkeslengskadene. Koden 
som brukes, er S13.4 som svarer til grad I og II av WAD. 
Når man vet at ytelser som sykepenger, rehabiliteringspenger og uførepensjon etter 
tidligere trygdelovgiving var begrenset til objektive observerbare tegn til sykdom, 
og at lidelser uten patofysiologiske forandringer ikke oppfylte sykdomskriteriet, så 
sier det seg selv at svært mange alvorlig nakkeskadde over tid har vært ekskludert 
fra å få sine rettmessige ytelser. I Tidsskrift for Den norske Lægeforening 14/2002, 
skrev dr. Søren Brage: 
 

”De siste årtier har det gradvis kommet en økende aksept for at også 
funksjonelle lidelser kan gi rett til ytelse. Andre tilstander uten sikre 
objektive tegn som kroniske smertesyndromer har ikke nådd samme grad 
av aksept.” 

 
I følge Brage er årsaken til at slike tilstander ikke blir godtatt som grunn for 
trygdeytelser, at ”den tentative årsaken ikke vinner medisinsk gehør”. Dette betyr at 
nakkeskadde pasienter, som er blitt avvist fra de nevrologiske klinikkene med 
diagnosen kronisk smertesyndrom eller psykosomatisk personlighetsprofil, ofte 
møter veggen – også på trygdekontorene – fordi disse betegnelsene ikke vinner 
medisinsk gehør. 
 
Om ikke disse hindringene skulle være store nok, så har trygdeetaten også 
rådgivende leger knyttet til rikstrygdeverket, fylkestrygdekontorene og de enkelte 
trygdekontorene. Deres funksjon er å være kunnskapsformidlere og bindeledd 
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mellom den medisinske fagverden og trygdeetaten. For å kunne fylle en slik 
funksjon har de plikt og rett til å: 
 

− holde seg à jour med den faglige utviklingen og hva som er 
vitenskapelig fundert og alminnelig akseptert medisin innen sine 
spesialområder/medisinske spesialiteter, og holde sine 
spesialistgodkjennelser ved like. 

 
− holde seg orientert i den medisinske litteratur. 

 
− delta i relevante faglige kurs og holde kontakt med relevante 

fagmiljøer. 
 
På papiret ser dette greit ut, men for nakkeskadde er hovedproblemet at det som er 
alminnelig akseptert i norsk medisin om disse skadene, ikke holder faglige mål. 
Problemet er imidlertid enda større. I praksis har nemlig de aller færreste rådgivende 
legene noen spesialistgodkjenning i det hele tatt. De fleste er allmennpraktiserende 
leger, som har funnet det lukrativt å skrive uttalelser i trygdesaker. 
 
Det som ofte skjer, er at selv i de tilfellene hvor nevrologer eller nevrokirurger har 
skrevet sakkyndighetsvurdering med påpeking av klare skader, og anbefaling om 
operasjon, så blir disse uttalelsene overprøvd av trygdekontorenes rådgivende 
allmennleger, og søknadene blir avslått. 
I mange tilfeller der pasienten er riktig diagnostisert og operert, og hvor skaden er 
akseptert av forsikringsselskapet, har trygdekontorets rådgivende lege avslått søknad 
om trygdeytelser. Det er særlig i forbindelse med yrkesskader at etaten gjør 
situasjonen uholdbar for den skadde, fordi den skadde da kan ha krav på særytelser 
som yrkesskadestønad og menerstatning, tidligere kalt yrkesskadeerstatning. 
 
Fram til 1997 ble denne retten knyttet til invaliditetstabellen fra 1972. I 
Rikstrygdeverkets veiledning for de nye invaliditetstabellene fra 1997, blir den 
gamle tabellen beskrevet slik: 
 

”Spesielt hadde tabellen vist seg lite tjenlig i forhold til visse sykdoms- og 
skadebilder som kroniske smertetilstander uten objektive funn.” 

 
I den nye veiledning skriver Trygdeetaten at nakkeskader i det alt vesentlige nå er 
innarbeidet i tabellene. Når det gjelder menerstatningen står det følgende i § 2 nr. 1 i 
forskriften: 
 

”Varig medisinsk invaliditet for en skadefølge kan først fastsettes når 
medlemmet har gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og 
rehabilitering, og tilstanden har stabilisert seg.” 

 
I Norge får ikke alvorlig nakkeskadde verken hensiktsmessig medisinsk behandling 
eller rehabilitering. Det betyr at muligheten for å få menerstatning er svært liten. Vi 
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vet at nakkeslengskader utgjør ca. 40 % av alle trafikkskader. 10-15 % av disse får 
varige og alvorlige skader. I år 2000 ble det registrert ca. 30.000 nye uføretrygdede i 
Norge. Av disse var 261 eller 0,88 % nakkeslengskadde. Det betyr at mange alvorlig 
nakkeskadde ikke får den uføretrygden som de har krav på. 
 
I 2004 hadde Bergens Tidende et oppslag som viste at antallet som var blitt 
uføretrygdet, faktisk hadde gått ned til 214 pr. år. Fordi dette var en uventet 
utvikling, ble forskjellige fagfolk bedt om en kommentar. Også overlege Søren 
Brage, ansvarlig for koding ved Utredningsavdelingen i Rikstrygdeverket, ble spurt. 
I følge Brage kunne bedre behandlingsmetoder være en forklaring. I tillegg var det 
slik at disse pasientene tidligere fikk beskjed om å hvile med nakkekrage, nå får de 
beskjed om å være aktive så raskt som mulig etter skaden. Han var imidlertid ikke 
sikker i sin sak. Det kunne også være at dette dreiet seg om en pasientgruppe som 
blir møtt med en viss mistro. Det siste må vel kunne sies å være et understatement, 
altså det motsatte av en overdrivelse. Forslaget fra regjeringen Bondevik om å slå 
sammen trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten til en ny arbeids-, velferds- og 
trygdeetat vil neppe bedre forholdene. Reformen er i hovedsak en tilpasning til 
OECDs økonomiske anbefalinger, og blir ikke innført for å gjøre tjenestene mer 
brukevennlige, men for å styrke kontrollen med arbeids- og trygdesøkere. Den nye 
etatens viktigste funksjon blir antakelig å sørge for at de som ikke har 
arbeidsinntekt, raskt og effektivt blir plassert på laveste stønadsnivå. Flere vil havne 
på dagpenger og behovsprøvd sosialhjelp framfor sykepenger, rehabilitering og 
uføretrygd. I dette ligger det en økonomisk tvang slik at flere vil godta midlertidig 
arbeid, underbetalt arbeid og helsefarlig arbeid. De alvorlig nakkeskadde, som ikke 
får en korrekt medisinsk diagnose i helsevesenet, vil i særlig grad bli utsatt for press 
til å søke arbeid som de medisinsk sett ikke er friske nok til å utføre. Nakkeskadde 
vil i enda sterkere grad bli kasteballer i systemet, og reformens viktigste konsekvens 
blir at de i tillegg får enda dårligere råd. 
 
18.1. Rikstrygdeverket og operasjonene i utlandet 
Rikstrygdeverket har ansvar for å yte bidrag til operasjoner i utlandet. Etter å ha blitt 
avvist av norske spesialister, har mange nakkeskadde hatt slike operasjoner som 
eneste utvei. I følge regelverket er manglende kompetanse ved norske sykehus en 
forutsetning for å yte bidrag. Etter at forskningsarbeidet til dr. Kråkenes er 
offentliggjort, så vet helsevesenet at det ikke har vært kompetanse til å diagnostisere 
de høye nakkeskadene i Norge. Fordi skadene ikke er blitt diagnostisert, er de 
selvsagt heller ikke operert. På tross av dette blir alle søknader om bidrag til 
diagnostikk og operasjon av nakkeskader i utlandet avslått av Rikstrygdeverket. 
Påstandene fra Rikstrygdeverket, og uttalelser fra Statens helsetilsyn kan 
sammenfattes slik: 
 

”Norske fagmiljø har god kompetanse innen diagnostikk og behandling av 
kroniske nakkesmerter, og fagmiljøet er aktivt i å holde seg løpende 
orientert om utviklingen innen fagfeltet.” (Skriv fra Statens helsetilsyn 
v/seniorrådgiver Grethe Hoddevik til Rikstrygdeverket, desember 2001) 
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Videre hevdes det fra Klagenemnda at: 
 

”Manglende behandlingstilbud innebærer ikke uten videre at norsk 
kompetanse ikke finnes. Klagenemnda har i en lang rekke saker lagt til 
grunn at uenighet om operasjonsindikasjon ikke nødvendigvis betyr at 
kompetanse mangler.” (Avslag fra Klagenemnda desember 2002) 

 
Som man ser, er det en viss glidning på gang i etatene. Man går nå langt i å 
innrømme manglende tilbud, og avslagene begrunnes nå med uenighet om 
operasjonsindikasjon. At slik uenighet har eksistert og eksisterer, sier seg selv; når 
skadene ikke har vært påvist, så har det selvsagt vært uenighet om 
operasjonsindikasjon.  
For å forstå etatens vegring mot å hjelpe alvorlig nakkeskadde, er det viktig å vite 
hvem som er etatens viktigste faglige premissleverandører. Det framgår av det 
tidligere siterte skrivet fra seniorrådgiver Grethe Hoddevik i Helsetilsynet. 
 
Hennes faglige referanse er RiT (nå St. Olavs hospital) v/ overlege Øystein Nygaard. 
Han formulerer sitt syn på operasjonene til dr. Montazem slik: 
 

”Min vurdering er at dette er ren eksperimentell kirurgi, med meget dårlig 
dokumentasjon med hensyn både på påvisning av patologi og resultater 
etter kirurgi. Å støtte denne type behandling økonomisk vil være i strid 
med fagmiljøets oppfatning her i Norge.” 

 
På bakgrunn av dr. Kråkenes sin forskning har Haukeland sykehus søkt om støtte til 
operasjoner av denne type. Leder av prosjektet, avdelingsoverlege Wester, skrev 
følgende i søknad til Sosial- og Helsedepartementet i 2001: 
 

”12-15 % av nakkeslengskadde ender opp med betydelig invaliditet og 
står uten noe effektivt behandlingstilbud. Mange av dem blir betraktet som 
psykisk ustabile og møter stor skepsis i behandlingsapparatet.” 

 
Når det gjaldt operasjonene, viste Wester til: 
 

”Volle E, Montazem A: ”MRI video diagnosis and surgical therapy of soft 
tissues trauma to the craniocervical junction”, publisert i Ear Nose Throat 
J 2001. 

 
 
Wester skrev: 
 

”Deres resultater er svært gode. 80 % av pasientene var fortsatt fornøyde 
etter ett år, og 60 % kom tilbake i arbeid. 
Ca. 30 norske pasienter er blitt operert for egen regning ved dette 
senteret, og flere har stått fram i media med sin historie. Noen har også 
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anklaget norsk helsevesen for inkompetanse og manglende interesse. Dette 
gir noe av en vitenskapelig og helsepolitiske bakgrunn for vårt prosjekt.” 

 
Samtidig som dr. Nygård beskriver operasjonene i Tyskland som ren eksperimentell 
kirurgi, med meget dårlig dokumentasjon med hensyn både på påvisning av patologi 
og resultater etter kirurgi, søker altså dr. Wester om økonomisk støtte til den samme 
type kirurgi, med henvisning til forskning som viser det stikk motsatte. Det 
Haukeland søkte om økonomisk støtte til, var altså samme type operasjoner som dr. 
Montazem m.fl. har utført i ca. 15 år, og som dr. Baardsen har utført i Stavanger fra 
2002. Haukeland søkte om ca. 700.000 kr for å gjennomføre 12 
fiksasjonsoperasjoner og pre- og postoperativ undersøkelse av 24 pasienter. 
Prosjektet fikk ikke midler, og begrunnelsen fra departementet var slik: 
 

”Departementet har ennå ikke funnet midler til å støtte disse prosjektene 
med særskilte tilskudd (også St. Olavs hadde søkt midler, vår anm.). 
Operasjonen er omfattende og risikofylt, og selv en vellykket operasjon gir 
en betydelig innskrenking av bevegelsen i nakken. Dette er bakgrunnen for 
at norske spesialister ikke har etablert identisk behandlingstilbud i 
Norge.” 

 
Dette er enda et eksempel på glidning i spørsmålet om hjelp til pasientene. Nå er 
argumentet at vi ikke har et identisk behandlingstilbud i Norge. 
 
18.2. Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet 
Klagenemnda har vært i virksomhet fra 1999. Nemnda har fem medlemmer 
oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet, og behandler saker etter forskrift fra 
Sosial- og helsedepartementet av 1999. I tillegg behandles saker etter EØS-
forordning 1408/71, som gir rett til behandling ved lang ventetid i Norge. Nemnda 
har også behandlet spørsmål om tilskudd fra den såkalte utenlandsmilliarden. I 
årsrapporten for 2002 skrev nemnda at man både i 2000 og 2001 henvendte seg til 
Helsedepartementet for å få drøftet en avklaring mellom disse tre ordningene. Dette 
resulterte i at Departementet foreslo å oppheve ordningen med bidrag til utlandet 
ved manglende kompetanse. Departementet foreslo også at ordningen med 
utenlandsmilliarden skulle oppheves. Årsrapporten har statistikk over behandlete 
saker i hele perioden. Diagnosegruppene som angår nakkeskader, er: Nerve- og 
Muskelskjelettsystemet. 
 
 
Tabell 5 
Årsrapport 2002 fra Klagenemnda over behandlede saker vedrørende nerve- og muskelskjelettsystemet. 
Oversikt for årene 1999-2002. 

1999 2000 2001 2002 
System Avslag Inn-

vilget 
Avslag Inn-

vilget 
Avslag Inn-

vilget 
Avslag Inn-

vilget 
Nerve 
 7 0 3 1 4 1 19 0 

Muskel- 22 3 36 0 15 2 10 0 
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skjelett 
 
Diagnosegruppene er lite spesifikke. De tre første årene ble nakkeskadde oppført 
under Muskelskjelettsystemet, men fra 2002 overført til Nervesystemet. Dette blir 
kommentert slik: 
 

”Det som peker seg ut når man ser på innkomne klagesaker, fordelt på 
diagnosegruppe og kjønn, er at diagnosegruppen nervesystemet er den 
absolutt største. I denne diagnosegruppen utgjør nakkeslengskader 
hoveddiagnosen. Av de 13 kvinnelige klagerne er 12 registrert med 
nakkeslengskader.” 

 
”De fleste søker behandling i Tyskland, og får avslag med henvisning til at 
det finnes kompetanse i Norge.” 

 
Årsmeldingen oppsummerte slik: 
 

”Klagenemnda har i sitt fjerde driftsår behandlet 55 saker og avslått 52 
av dem. Hovedbegrunnelsen for å gi avslag er at grunnvilkåret i 
forskriftens § 2, første ledd, om manglende medisinsk kompetanse ikke er 
oppfylt. Det har i 2002 vært en markant økning av klagesaker i 
diagnosegruppen nervesystemet hvor nakkeslengskadene utgjør en 
vesentlig del av sakene. De fleste klagerne med denne type lidelse ønsker 
behandling i Tyskland, som i 2002 er blitt det landet med størst andel av 
klagesakene. Det er for øvrig verdt å merke seg at andelen kvinnelige 
søkere har økt i 2002.” 

 
Mer enn 1/3 av de sakene som klagenemnda behandlet, var nakkeslengskader. 
Flertallet av klagerne var kvinner. Alle blir avvist med den begrunnelse at Norge har 
kompetanse til å utføre de nødvendige operasjonene. Alle klagerne søkte imidlertid 
om støtte fordi de ikke hadde fått hjelp i Norge. Det viktigste prinsipielle spørsmålet 
er følgende: ”Hvem eller hvilke personer/etater har ansvar for å avklare om denne 
kompetansen faktisk finnes?” Klagenemnda spurte Departementet, men fikk ikke 
noe svar. Departementet foreslo endatil å oppheve ordningen med bidrag til utlandet 
ved manglende kompetanse. Departementet foreslo også at ordningen med 
utenlandsmilliarden skulle oppheves. 
 
SMM-rapporten om Nakkeslengskader har vært grunnlag for politiske beslutninger 
med store negative konsekvenser for nakkeskadde. Det finnes direkte koplinger 
mellom SMM-rapporten, Klagenemnda og Departementet. I styrings- og 
referansegruppen som ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet for å gi faglige 
innspill og lede virksomheten (SMM-rapporten), satt Odd Søreide, professor i 
kirurgi. Odd Søreide var også medlem i Klagenemnda. Det er grunn til å tro at han 
som professor i kirurgi hadde stor faglig tyngde i utvalget, og at han hadde personlig 
prestisje knyttet til konklusjonene i SMM-rapporten. I den nevnte referansegruppen 
satt også Gerd Vandeskog, som da var direktør i Sosial- og helsedepartementet. 
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Både Søreide og Vandeskog har derfor et stort medansvar for de feiloppfatninger om 
nakkeskader som SMM-rapporten bidro til å spre. Av yrke er Vandeskog psykiater. I 
denne sammenheng er ikke det en kvalifikasjon, snarere det motsatte. 
 
18.3. Invaliditetstabellene 
De invaliditetstabeller som brukes av Rikstrygdeverket, Helse- og 
sosialdepartementet og Den norske Lægeforeningen, opererer med altfor lave 
verdier for nakkeskader. Lægeforeningens retningslinjer bygger på Forskrift om 
menerstatning ved yrkesskade, utgitt av Sosialdepartementet i 1997. I disse 
retningslinjene står følgende: 
 

”I alminnelighet vil det være aktuelt å fastslå medisinsk invaliditet med 
bakgrunn i Sosialdepartementets invaliditetstabell, dvs. forskrifter om 
yrkesskadeerstatning av 5. mai 1972. Når det gjelder nakke- og 
hodeskader er imidlertid denne svært grovt inndelt. I slike typer skader må 
man, som ellers når tabellen ikke er presis, vurdere tabellen ut fra 
sammenlignbare skader. Det nærmeste man kommer senfølger etter 
nakkeskader, uten tegn til hjerneorganisk skade, er ankylose av hele 
columna cervicalis med dårlig stilling og funksjon. Dette betinger en 
medisinsk invaliditet på 30 %.” 

 
Ankylose betyr stivhet eller mangel på bevegelse. Begrepet brukes både i 
forbindelse med sammenvoksning av ledd som følge av skade, infeksjon eller 
betennelse, og om ledd som er blitt avstivet ved operasjon. Hovedproblemet for 
nakkeskadde er at disse tretti prosentene svært ofte blir oppfattet som en øvre grense 
for medisinsk invaliditet. Man glemmer dessuten, eller godtar ikke, at de mange 
andre symptomene som pasientene gir uttrykk for, er reelle. Dessuten er det slik at 
de færreste nakkeskadde opplever stivheten som hovedproblem, hovedproblemet er 
de invalidiserende smertene. 
I følge invaliditetstabellen kan svimmelhet og balanseforstyrrelser, som ofte er ett av 
mange symptomer i tillegg til smerte/stivhet hos nakkepasienter, alene kan gi en 
invaliditet på 15-30 %. Kjeveproblemer er også en vanlig følge av nakkeskade. 
Vesentlig svekket tyggefunksjon kan gi en invaliditet på 25-49 %. 
 
En pasient med hel avstiving i nakken skal ha 30 % for dette. Om pasienten i tillegg 
har svimmelhet og balanseforstyrrelser tilsvarende for eksempel 15 %, 
kjeveproblemer med sterkt nedsatt gapefunksjon beregnet til10 %, og moderat 
nedsatt funksjon og middelssterke smerter i brystdelen, som ofte følger av 
nakkeskader, tilsvarende 12 %, så skal disse delinvaliditetene ordnes innbyrdes slik: 
 

− Nakkeskaden – 30 % 
− Svimmelhet/balanse – 15 % 
− Kjeveproblemer – 10 % 
− Brystdelen – 12 % 
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Tabell 6 
Den samlete invaliditeten skal da regnes ut slik: 

Skadetype: Beregningsmetode: Invaliditetsgrad i %: 
Nakkeskaden 30 % 30,0 
Svimmelhet/balanse 15 % av (100-30) 10,5 
Kjeveproblemer 10 % av (100-30-15) 5,5 
Brystdelen 12 % av (100-30-15-10) 6,4 
Samlet medisinsk 
invaliditet 

 52,4 

 
Enten må delinvaliditetene regnes ut på riktig måte, eller så må det beregnes en 
høyere inngangsinvaliditet på hovedskaden i nakken. Prosentsatsene må 
oppvurderes, slik at medisinsk invaliditet blir i samsvar med pasientens faktiske 
medisinske invaliditet. Hovedproblemet for nakkeskadde er at de ikke blir trodd når 
det gjelder alle de symptomene de faktisk har. 
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19. Lægeforeningens Tvistenemnd for nakkeskader 
 
Lægeforeningen har som organisasjon ikke vist noe ansvar for å rydde opp i det 
medisinske og faglige rotet når det gjelder nakkeskader. Tidsskrift for Den norske 
Lægeforening har i en uforståelig liten grad tatt initiativ til å belyse problematikken. 
 
Enkelte viktige innlegg er blitt refusert. Det gjelder konkret en artikkel som dr. Sulg 
skrev i 1991 om de skadene som dr. Kråkenes nå har synliggjort. Det største 
problemet er kanskje at få spesialister har hatt mot til, eller følt seg kvalifisert for å 
gå inn i dette minefeltet. Etter min mening burde Tidsskriftet og Lægeforeningen 
selv tatt initiativ til å sette nakkeskadene på dagsorden. 
I 2003 hadde Tidsskriftet en del artikler som berørte emnet, men da i hovedsak som 
spørsmål om somatiseringsdiagnoser var rimelige/fornuftige ved denne type skade. 
 
Lægeforeningen opprettet i 1992 en Tvistenemnd for nakkeskader. Fem år senere 
hadde lederen, psykiater Stein Opjordsmoen, en gjennomgang av de sakene som 
nemnda hadde behandlet mellom 1992 og 1995. 
 
Han skrev innledningsvis at norske leger hadde forskjellig syn på konsekvensene av 
nakkeslengskader, og at dette hadde gitt seg utslag i sprik med hensyn til vurdering 
av medisinsk invaliditet. Gjennomgangen var i store trekk en beskrivelse av at 
nemnda hadde lagt seg på en invaliditetsvurdering som lå mellom de 
pasientvennlige og de mer restriktive legene, og klart nærmest de siste. I 
avslutningen skrev han: 
 

”De fleste legene er her representert med en sak hver, men det er noen 
som har flere, og enkelte leger har svært mange. Dette kan være leger som 
påtar seg mange slike oppdrag eller som skriver erklæringer som ikke så 
lett blir godtatt. Vårt inntrykk er at det er gjengangere her som benyttes av 
skadelidtes advokater, og med et avvikende syn i forhold til det store 
flertallet. Det er en tendens i retning av at skadelidtes advokat kun har en 
sak for nemnda. Dette kan skyldes flere forhold, men vi kan ikke utelukke 
at advokatene får den oppfatning at det er lite å hente ved å sende saken 
til nemnda.” 

 
Det har selvsagt ingen hensikt å sende saker til en nemnd, som i utgangspunktet snur 
saken på hodet. Problemet er ikke de få legene som gjør en god jobb, men de mange 
som gjør en svært slett jobb. Nakkeskadde og deres advokater fant raskt ut at 
nemnda støttet seg på den store og uinformerte majoritet av norske nevrologer, den 
samme majoriteten som forsikringsselskapene hentet sine spesialister fra. Ibsen har 
skrevet om dette i ”En folkefiende”: 
 

”Sandhedens og frihedens farligste fiender iblandt os, det er den kompakte 
majoritet.” 
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På tross av et stort behov for medisinsk faglig kompetanse på nakkeskader, så har 
nemnda fått stadig færre saker til behandling. I inneværende og foregående år har 
ikke nemnda behandlet en eneste sak. Nemnda har da også gått over til å bli det 
Lægeforeningen beskriver som en beredskapsgruppe. 
 
19.1. ”Sykdommer vi ikke forstår” 
I 1997 ble tvistenemndas arbeid oppsummert av professor i trygdemedisin, Dag 
Bruusgaard: 
 

”Sykdommer og sykdommers ytringsformer er betinget av kulturelle 
forhold, noen mer enn andre. Nye symptomkonstellasjoner vi ikke helt 
forstår, blir lett oppfattet som overveiende kulturelt betinget, slik som 
nakkeslengskader, fibromyalgi og kronisk tretthetssyndrom. En 
tilnærmingsmåte har vært å betrakte tilstandene som kulturelt smittsomme 
fenomener, en epidemi der ”smittekilden” må oppspores og fjernes. Det er 
iverksatt ulike tiltak fra helse-, trygde- og forsikringsvesenets side for å 
uskadeliggjøre ”smittekildene”. Det gjøres blant annet ved benekting, 
bagatellisering og ved at man nekter å tro pasienten, til dels ved 
latterliggjøring. Det har ligget implisitt i mange utspill at hvis noen får 
støtte og aksept for sine plager og problemer, kan det smitte andre. 
Problemet kan spre seg, til plage for dem som blir angrepet og til 
fortvilelse for forsikringsselskaper og trygdeetat.” 

 
Han beskrev Klagenemndas arbeid slik: 
 

”Når Legeforeningens ankenemnd legger seg nær opp til 
forsikringsselskapenes vurderinger, kan dette tolkes som om nemnda tar 
stilling for selskapene og deres ønske om lavest mulig utbetalinger, og mot 
pasientene og deres leger og advokater. Funnene forklares ved at noen få 
leger, som hver har flere saker, ligger spesielt høyt i sin vurdering av 
medisinsk invaliditet. Problemet er altså at noen få leger konsekvent 
vurderer invaliditeten høyere enn motparten og den antatt nøytrale 
tvistenemnd. Det er dette spriket som er blitt omtalt i mediene. 
Nemnda anfører at dens arbeid representerer en standardisering. Det 
viser seg imidlertid at sprikene i vurdering holder seg, øyensynlig 
upåvirket av nemndas arbeid. En viktig påpekning gjelder at hele 
saksgangen tar svært lang tid, fra 1,5 – 13,5 år, gjennomsnittlig 5,5 år. I 
dag er 1900 personer uførepensjonert på grunn av nakkeslengskade, 
hvorav vel 350 nye i 1995. Det er rimelig å anta at langdryg saksgang kan 
ha vanskeliggjort et rasjonelt attføringsarbeid for flere av disse, og 
således vært medvirkende til invalidisering.” 

 
Forfatterne av artikkelen i Tidsskriftet nr. 1 1997, Opjordsmoen m.fl., konkluderte 
med at: 

”… de har funnet arbeidsformen tilfredsstillende og kan anbefale den 
brukt i andre kontroversielle saker. Kanskje forblir dette likevel Den 
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norske lægeforenings eneste tvistenemnd. Jeg ser ikke andre 
problemstillinger der sprik i den medisinske vurdering kan løses på 
samme måte og der det finnes en part som er villig til å betale for 
arbeidet.” 

 
At arbeidet til Lægeforeningens Tvistenemnd ble betalt av Norges 
forsikringsforbund, kom ikke som noen overraskelse på meg. 
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20. Psykiatri og biopsykososial forskning 
 
20.1. Psykiatriens bidrag 
Lederen i Lægeforeningens Tvistenemnd, Stein Opjordsmoen, er psykiater. Med seg 
i beredskapsgruppen har han ”Berg”, psykiater og nevrolog ved Haukeland sykehus. 
Hennes kompetanse på vurdering av nakkeskader er beskrevet i detalj i min sak. 
Også Departementets viktigste aktør i dette spillet, Gerd Vandeskog, er psykiater. 
 
Når egen kompetanse har sviktet, har det vært både bekvemt og naturlig for 
nevrologene å søke hjelp i psykiatrien. Psykoanalysens far, Sigmund Freud, var som 
kjent nevrolog. 
 
I boken, ”Psykiatriens samtidshistorie”, skriver psykiater Einar Kringlen at tilstander 
som nakkesleng og kronisk tretthetssyndrom er nåtidens svar på ”hysteri”. I et 
intervju med Eva Grinde utdyper han sitt syn på nakkeskader: 
 

”Psykiatriprofessoren ser så forskjellige fenomener som 
amalgamforgiftning, nakkesleng og fibromyalgi som ulike sider av samme 
sak. Hvorfor finnes det nesten ikke nakkeslengskader i de baltiske 
landene? Hvorfor er det slik at særlig kvinner rammes, når menn er 
innblandet i langt flere ulykker? Einar Kringlen mener disse 
”motediagnosene” fungerer som en hendig knagg å henge diffuse psykiske 
plager på, og at det fører galt av sted å lappe på problemene med en 
diagnose. Pasienten kan trenge en helt annen type råd og oppfølging. 
Det kan dreie seg om samtaler om det som er vanskelig og eventuell hjelp 
til å endre livsstil. Noe er åpenbart galt, men det ligger som oftest på et 
psykologisk plan.” 

 
I boken ”Psykiatri”, Gyldendal 2001, skriver den samme dr. Kringlen om 
Nakkeslengskader og andre senfølger: 
 

"Et omdiskutert tema er de såkalte nakkeslengskadene ("whiplash") der 
pasienten har vært utsatt for en lettere nakkeskade uten at man finner 
nevrologiske utfall. Nakkeslengskade oppstår ofte i forbindelse med 
bilkollisjoner eller påkjørsel bakfra. Mange føler etter skaden betydelige 
nakkesmerter, men plagene forsvinner gjerne etter noen uker (SMM-
rapport 2000). Imidlertid er det en del pasienter som får vedvarende 
nakkesmerter, bakhodepine og svimmelhet. Siden det som oftest ikke finnes 
noen legemlig forklaring på disse plagene, er flere og flere leger, ikke 
minst psykiatere, overbevist om at plagene er av psykisk art. 
Det viser seg at mange av pasientene har hatt lettere nervøse symptomer 
tidligere, som angst og depresjon. 
Det er bemerkelsesverdig at langvarige plager etter nakkeskader sjelden 
forekommer i forbindelse med idrett hos unge mennesker. Det er også 
overvekt av kvinner med slike plager, selv om det er flere menn som 
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påkjøres bakfra og får akutte skader. For øvrig har antall 
nakkeslengskader økt eksplosivt i de siste årene, ikke minst i Norge. 
Økningen må skyldes legenes diagnoser og oppslag i media, for bilene er 
jo blitt sikrere, bilsetene bedre og bruken av bilbelter er blitt mer utbredt. 
Ved behandling av nakkeslengskader er det derfor viktig at pasienten får 
saklig informasjon om at symptomene vil gå over i løpet av 5-6 uker, hvis 
det ikke dreier seg om ekstremt store skader.” 

 
På ett punkt kan det være riktig å kommentere dr. Kringlens uriktige og 
fordomsfulle oppfatninger. Han skriver at økningen av nakkeskader er uforståelig 
blant annet fordi bruken av bilbelter er mer utbredt. Det svenske forsikringsselskapet 
Folksam har statistikk som viser at bruken av bilbelte faktisk kan ha øket risikoen 
for nakkeslengskader. 
 
Tabell 6 
Personskader i trafikken med anvendelse av bilbelte. 

Tidsrom: Hodeskader i %: Nakkeskader i %: Ansiktskader i %: 
1976-1978 
(uten bruk av 
belte) 

11,4 19,2 8,8 

1990-1992 
(med bruk av 
belte) 

11,2 46,9 1,1 

 
Økningen av nakkeskader er dramatisk, samtidig som tallet på ansiktskader er sterkt 
redusert. Påbudet om bilbelte har sikkert hatt innflytelse på nedgang i tallet på 
ansiktskader, men det er ikke urimelig å tro at kroppen blir holdt igjen av bilbeltet, 
mens hodet og nakken – ut fra rent mekaniske treghetsbetraktninger – i større grad 
blir utsatt for en slengmekanisme. 
 
Heldigvis finnes det også psykiatere med et mer reflektert syn på nakkeskader. I et 
intervju i Bergensavisen 31.12.00 sier Berthold Grunfeld: 
 

”Vi ser en tendens til at man lett tyr til psykiatrien når man ikke finner en 
skikkelig somatisk forklaring. Når whiplashskadde havner i psykiatrikøen 
betyr det samtidig at apparatet belastes ytterligere. Da blir de som 
virkelig trenger psykiatrisk hjelp rammet. Ifølge psykiatrieksperten er det 
så stor økning i antall whiplashskader at helsevesenet er nødt til å trappe 
opp forskningen på dette feltet.” 

 
20.2. Den biopsykososiale forskningen 
Ingen forskningsmiljøer har hittil hatt noe ansvar for diagnostikk eller behandling av 
nakkeskader. Som vist i evaluering av Nasjonalt ryggnettverk, har det imidlertid 
vært stor forskningsvirksomhet rundt psykologiske og sosiologiske tilnærminger til 
ryggproblematikken. 
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Disse forskningsmiljøene har vært sterke i Bergen, hvor Ryggnettverkets 
forskningsenhet har konsentrert seg om medisinsk psykologi, ved Rikshospitalet, 
Ullevål og i Trondheim. Fra disse miljøene har det også kommet forklaringer på 
hvordan symptomene ved nakkeskader har oppstått. Nevrologene Harald Schrader 
og Lars Stovner ved St. Olavs hospital oppsummerer den biopsykososiale 
forståelsen av nakkeskader i tidsskriftet Fysioterapeuten nr.6 – 2002: 
 

”Mens det i enkelte land synes å være mange pasienter som lider av det 
kroniske nakkeslengsyndrom er nakkesleng andre steder nærmest ukjent 
eller har et kortvarig og godartet forløp. For å forstå denne forskjellen 
foreslås en biopsykososial modell for tilstanden, der det viktigste 
elementet er at det i befolkningen er et stort reservoar av spontant 
opptredende symptomer, deriblant hode- og nakkesmerter. Gjennom 
mekanismer som henføring, negativ forventning (nocebo) og forsterkning 
vil disse vanlige symptomene kunne oppleves som utelukkende forårsaket 
av et lite til moderat traume, og gjennom uhensiktsmessig adferd og 
behandling kan plagene forverres og forlenges.” 

 
Schrader er for øvrig også kjent for den såkalte Litauen-studien fra 1996/99. Hans 
konklusjon var her: 
 

”I Litauen er det få eller ingen som regner med muligheten av kroniske 
smerter eller invaliditet etter nakkesleng. Ofre etter trafikkulykker anser 
nakkesleng som en godartet skademekanisme som ikke nødvendiggjør 
kontakt med helsevesenet.” 

 
Schrader mener videre at erstatning etter nakkesleng overhodet ikke har noen 
berettigelse: 
 

”Fordelen med en konsekvent avvisning av erstatningskrav ville være at 
det sendes sterke signaler om den gode prognosen vanlig nakkesleng har, 
og det ville kunne være med å dempe den negative forventningsholdningen 
som skapes og vedlikeholdes av enkelte helsearbeidere, rettssystemet og 
ikke minst mediene. Dette ville også være i tråd med det synet som 
fremkommer i rapport nr. 5/2000 fra Senter for medisinsk 
metodevurdering der det i den siste setning framkommer følgende: ”Det 
kan synes som om kartlegging av tiltak som kan være med på å begrense 
tilstanden til en ”akutt, selvbegrensende, godartet prosess” vil være et 
hovedmål.” 

 
Sitatet fra SMM-rapporten er dessverre riktig, og forklaringen på denne optimistiske 
tonen er, som tidligere påpekt, at de alvorligste gradene av nakkeslengskade, grad III 
og IV av WAD, ble ekskludert både fra vurderingen og fra konklusjonen. SMM-
rapporten blir derfor tatt til inntekt for de ekstreme standpunktene som Schrader 
forfekter, både i faglige fora og i norske rettssaler. 
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Studien fra Litauen er blitt slaktet i internasjonale fagtidsskrifter, både for slett 
vitenskapelig arbeid, og for konklusjonene. Det er ingen overdrivelse å hevde at 
Schrader internasjonalt har oppnådd en herostratisk berømmelse, noe som dessverre 
også slår tilbake på St. Olavs hospital. Mange av forsikringsselskapenes eksperter 
deler Schrader sine oppfatninger. Aftenposten hadde 06.11.00 en artikkel med 
overskriften: ”Kan bli dårligere etter nakkeslengdiagnose”: 
 

”Pasienter som får diagnosen whiplash kan bli dårligere enn om de ikke 
hadde fått noen diagnose i det hele tatt. Det bekrefter to fremtredende 
medisinprofessorer som onsdag deltok på et seminar om nakkeslengskader 
arrangert av Senter for medisinsk metodevurdering. Vi ser at pasienter 
som får diagnosen kan bli urolige for hva som vil skje, og at det kan 
innvirke ugunstig på sykdomsforløpet, sier professor i nevrologi Helge J. 
Nordal ved Ullevål sykehus.” 

 
”I land hvor betegnelsen whiplash ikke er kjent for allmennheten, som for 
eksempel i Litauen, har de ikke like store nakkeslengproblemer som det vi 
har i Norge, sier professor i nevrologi Lars Jacob Stovner ved 
Regionsykehuset i Trondheim.” 

 
Dr. Nordal viser her en rørende omsorg for nakkeskadde som kan bli urolige for 
sykdomsforløpet. I retten opptrer den samme Nordal med total mangel på både 
omsorg og forstand når det gjelder de mest alvorlig nakkeskadde. 
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21. Nakkespesialistene viser kortene sine 
 
21.1. Ny lærebok 
I arbeidet med å få oversikt over hva man i norsk helsevesen har kunnet og visst om 
nakkeskader, har mangelen på norsk faglitteratur vært et hovedproblem. I tillegg har 
mange uttalelser og påstander fra ”spesialistene” vært uetterrettelige og 
selvmotsigende. 
 
Høsten 2003 kom læreboka ”Nevrologi og nevrokirurgi” fra forlaget Vett & Viten i 
ny utgave. Nyutgivelsen ble markedsført med at boka nå hadde med et eget kapittel 
om nakkeskader. Bokas undertittel er ”Undersøkelse - diagnose -behandling”. De tre 
redaktørene hadde alle tilknytning til Rikshospitalet, men forfatterne til de 56 
kapitlene kom fra hele landet, og alle universitetsklinikkene var representert. 
 
Boka er derfor representativ for det faglige nivået i norsk nevrologi og nevrokirurgi. 
Boka ble omtalt av dr. Ole Bjørn Tysnes og dr. Morten Lund Johansen i Tidsskrift 
for Den Norske Lægeforening i november 2003. Her fikk særlig kapittelet om 
Traumatologi en svært positiv omtale. 
I anmeldelsen blir boka anbefalt som et referanseverk for allmennleger og som 
lærebok for medisinstudenter. Det betyr at bokas faglige framstilling av nakkeskader 
vil bli norm i norsk helsevesen i mange år framover. Det oppfatter jeg som svært 
problematisk, og skal begrunne hvorfor. 
 
21.2. Nevrotraumatologi 
Kapittelet er på 10 sider og omhandler først og fremst hodeskader. Boka har med et 
punkt om Klassifisering av spinale skader, herunder nakkeskader. Her heter det: 
 

”Det er ikke utarbeidet noe entydig system for inndeling av spinale 
skader. Man skiller vanligvis mellom skader med og uten nevrologiske 
utfall og mellom stabile og instabile skader. Instabilitet kan også føre til at 
skaden ubehandlet tilheler med uakseptabel feilstilling.” 

 
Traume mot cervicalcolumna, eller nakkeskader, blir beskrevet på en (1) side i en 
bok på mer enn 600 sider. Internasjonale standardverk om nakkeskader er alene på 
500-600 sider. Det sier mye om vektlegging og viktighet av slike skader i norsk 
medisin. Jeg gjengir først bokas beskrivelse av nakkeskader i sin helhet, deretter vil 
jeg påpeke mangler og feil. 
 
21.3. Nakkeskader 

”Nakkeskader kan deles inn i fire hovedgrupper basert på funn ved klinisk 
undersøkelse. Denne inndelingen er praktisk i behandlingen av lette 
nakkeskader, og gir råd om hvilket nivå i helsetjenesten pasienten bør 
behandles på.” 
”Nakkefrakturer deles inn i brudd i den kraniocervicale overgangen fra 
occiput til og med C2 og subaksiale skader (fra C3 til C7). Jeffersons 
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fraktur er en bilateral fraktur av buene på C1 som følge av aksialt traume. 
Hangmans fraktur er brudd av buene på C2 med dislokasjon av C2 
forover på C3. Densfraktur er brudd gjennom dens axis. De vanligste 
subaksiale skadene er luksasjonsfraktur gjennom facettleddene og 
fleksjonsfraktur i virvelcorpus. Frakturer i nakken er ofte instabile. 
Instabile skader i den kraniocervicale overgangen er spesielt farlige fordi 
avklemming av ryggmargen i dette området kan føre til at 
respirasjonsmuskulaturen lammes.” 

 
Tabell 7 
Inndeling av nakkeskader: 
Skadegrad 
 

Kliniske tegn Ansvarlig lege Røntgen 

Grad 0 Ingen plager. 
Ingen funn ved 
undersøkelsen. 

Ingen 
/allmennlege 

Nei 

Grad 1 Smerter/stivhet 
eller ømhet i nakken. 
Ingen funn ved 
undersøkelsen. 

Allmennlege Skjelettrøntgen 
hvis høyenergetisk 
trauma. 

Grad 2 Som grad 1, men 
innskrenket bevegelighet. 
Ømhet ved palpasjon. 

Allmennlege Skjelettrøntgen 

Grad 3 Nakkeplager og 
tegn til funksjonsutfall 
fra nervesystemet 
(refleksforandringer, 
pareser eller 
sensibilitetstap). 

Allmennlege 
/spesialist 

Evt. MR etter 
vurdering hos 
spesialist. 

 
21.4. Lette nakkeskader 

”Lette nakkeskader ”Whiplash” (nakkesleng) er på samme måte som 
”commotio cerebri” en beskrivelse av en skademekanisme. Begrepet gir 
ingen informasjon om skadens omfang eller alvorlighetsgrad. Hendelsen 
kan resultere i ben- og/eller bløtdelsskade. 
 
Vanligste årsak er påkjørsel av motorkjøretøy bakfra. Pasienter som har 
symptomer etter denne type skade bør undersøkes klinisk og vurderes etter 
inndelingen i tabell 4. Ved subjektive plager uten objektive funn (grad 1) 
er det ikke påvist noen sikker nytte av røntgenundersøkelser. Vi anbefaler 
likevel undersøkelser med røntgen av cervicalcolumna etter 
høyenergetiske traumer, for eksempel bilulykke i høy hastighet. Pasienter i 
grad 2 bør undersøkes med røntgen cervicalcolumna, mens pasienter i 
grad 3 må henvises til spesialist, og eventuelt utredes videre med MR. 
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For pasienter i grad 1 og 2 anbefales informasjon om forventet forløp, 
bevegelsestrening og rask gjenopptakelse av normal aktivitet. Nakkekrage 
frarådes. Smerter kan behandles med ikke-vanedannende medikamenter 
som paracetamol eller antiflogistika. Noen pasienter får kroniske plager 
med nakkesmerter, hodepine, svimmelhet, tretthet og svekket kognitiv 
funksjon etter lette nakkeskader. 

 
Sammenhengen mellom dette kroniske ”whiplashsyndromet” og den 
opprinnelige skaden er uklar. Man må anta at det på samme måte som ved 
lett hodeskade, foreligger et samspill mellom vevsskade som gir 
symptomer i akuttfasen og psykososiale faktorer som opprettholder 
symptomene over tid. MR-undersøkelser av pasienter med kroniske plager 
har ikke vist entydige vevsskader. Enkelte kirurger i Tyskland behandler 
denne pasientgruppen med omfattende avstivingsoperasjoner. Nytte av 
slike behandlinger er ikke dokumentert og risikoen for komplikasjoner er 
høy.” 

 
Det som er sitert over, er i sin helhet det som skrives om nakkeskader. 
 
Den gjengitte tabell 8 er svært lik tabellen om WAD-skader som finnes i ”SMM-
rapport 5/2000: Nakkeslengskade – Diagnostikk og evaluering”. Det er også denne 
rapporten som blir nevnt i litteraturreferansen til kapitlet. 
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Tabell 8 
Tabell fra SMM-rapporten er 5/2000 - Inndeling av nakkeskader: 
Skadegrad Kliniske tegn ICD-10 Diagnoser Ansvarlig 

lege 
Grad 0 Ingen plager. 

 
 

Ingen funn ved 
undersøkelsen. 

Ingen 
/allmennlege 

Grad 1 Smerter/stivhet eller ømhet i 
nakken. 
Ingen funn ved undersøkelsen. 
 

S.13.4 Forstuving og 
forstrekning i 
cervicalcolumna. 

Allmennlege 

Grad 2 Som grad 1, men innskrenket 
bevegelighet. 
Ømhet ved palpasjon. 
 

S.13.4 Forstuving og 
forstrekning i 
cervicalcolumna. 

Allmennlege 

Grad 3 Nakkeplager og tegn til 
funksjonsutfall fra 
nervesystemet 
(refleksforandringer, pareser 
eller sensibilitetstap). 

S.14 Skade på 
nervevev og 
ryggmarg i 
halsregionen. 
 
M.53.0 
Cervicokranialt. 
 
M.53.1 
Cervicobrakialt 
syndrom. 
 
M.50 Lidelser i 
cervicalskiver. 
 

Allmennlege 
/spesialist 

Grad 4 Nakkesmerter, innskrenket 
bevegelighet og/eller 
akseavvik, evt. andre tegn til 
nakkebrudd, dislokasjon. 
 

S.12 Brudd i 
halsregionen 
 
S.13.1 Dislokasjon 
av cervicalvirvel. 

Spesialist 

 
21.5. Skadegrad og diagnoser  

etter SMM-rapport Nr. 5/2000 
I ”Nevrologi og nevrokirurgi” har man gjort to helt vesentlige endringer i forhold til 
SMM-rapporten. Det ene er at den alvorligste skadegraden, Grad 4, er fullstendig 
utelatt. 
 
Det andre er at SMM-rapporten har med diagnoser/beskrivelser som er basert på det 
internasjonale diagnosesystemet ICD-10. I ”Nevrologi og Nevrokirurgi” har 
forfatterne valgt å utelate dette, og i stedet tatt med anbefaling/ikke anbefaling av 
røntgen/MR. 
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Det er vanskelig å forstå at den alvorligste skadegraden, Grad 4, er utelatt. Det er 
enda vanskeligere å forstå hvorfor diagnoser for disse skadegradene er utelatt, når 
bokens undertittel faktisk er: ”Undersøkelse – Diagnostikk – Behandling”. 
 
Det er kaotiske forhold i norsk helsevesen når det gjelder diagnoser på nakkeskader. 
I SMM-rapporten ble det tross alt gjort et forsøk på å skape konsensus om de 
diagnosene som skal brukes. Det har forfatterne ikke brydd seg om. 
Som nevnt mener enkelte nakkespesialister, som dr. Helge J. Nordahl og dr. 
Schrader, at man ikke skal bruke diagnoser på whiplashskader fordi pasientene kan 
bli urolige (s.140). 
 
Nå er ikke denne boken beregnet på nakkeskadde, men på legestudenter som senere 
skal undersøke og behandle denne type skader. Kanskje mener forfatterne at heller 
ikke legestudentene bør uroes med vanskelige diagnoser? 
Uansett hva forklaringen kan være, så har man utelatt den mulighet for nivåheving 
som riktige diagnoser kunne ha vært. 
 
21.6. Lette nakkeskader – Skadegrad 2 av WAD 
Som sitert omtaler boka ”whiplashsyndromet” under overskriften ”Lette 
nakkeskader”. Dette syndromet, med nakkesmerter, hodepine, svimmelhet, tretthet 
og svekket kognitiv funksjon, blir forklart med at det etter en akuttfase kommer en 
ny fase hvor psykososiale faktorer opprettholder symptomene over tid. Skaden er 
altså blitt leget, men psykosomatiske forhold opprettholder smertebildet. 
 
Avslutningsvis blir det sagt at mange pasienter med lette nakkeskader (WAD I og II) 
har gjennomgått omfattende avstivingsoperasjoner i Tyskland. Operasjoner, som det 
etter forfatternes mening ikke er dokumentert noen nytte av, og hvor risikoen for 
komplikasjoner er høy. Dette er både rett og galt. Det er rett at pasienter med skade 
av Grad 2 er blitt operert i Tyskland, men det er helt galt at disse pasientene bare har 
lette skader. 
 
Dette dreier seg om pasienter med svært alvorlige leddbåndskader i den 
cervicocraniale overgangen. Fordi disse pasientene aldri fikk påvist skade, og heller 
ikke fikk noen form for adekvat hjelp i norsk helsevesen, reiste mange til Tyskland. 
Her ble skadene påvist ved hjelp av funksjonsrøntgen, funksjons-MR og 
fluoroskopi. Deretter ble de fleste operert. 
 
Det er de samme skadene som dr. Kråkenes har påvist med sin nye MR-protokoll. 
 
I forbindelse med brudd i nakken skrev forfatterne: 

”Instabile skader i den kraniocervicale overgangen er spesielt farlige 
fordi avklemming av ryggmargen i dette området kan føre til at 
respirasjonsmuskulaturen lammes.” 
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Slike instabile og spesielt farlige skader i dette området oppstår ikke bare ved 
frakturer. De oppstår langt hyppigere ved ligamentskader. Svekkelse/skade på 
ligamentene vil kunne medføre en svært alvorlig og invalidiserende instabilitet. 
På tross av at disse skadene har vært beskrevet i internasjonal medisinsk faglitteratur 
i mer enn 20 år, så nevner ikke denne læreboka ligamentskader i nakken i det hele 
tatt. 
 
Forskningen til Kråkenes m.fl. ble offentliggjort i tidsskriftet Neuroradiology i 2001 
og 2002. Den foreliggende boka ble skrevet i 2003. Dette betyr at forfatterne ganske 
enkelt ignorerte Kråkenes sin forskning. 
 
I søknad til Departementet fra 2001, om støtte til disse operasjonene, refererte dr. 
Wester v/ nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland blant annet til en artikkel av E. 
Volle og A. Montazem i Ear Nose Throat J. 2001 Jan; 80:41-4, 46-8.: MRI video 
diagnosis and surgical therapy of soft tissue trauma to the craniocervical junction. 
Om operasjonene skrev dr. Wester: 
 

”Vi presiserer at operasjonsmetoden allerede er velkjent og velprøvd på et 
stort antall pasienter (med andre former for instabilitet i nakken – 
frakturer/luksasjoner) i Nevrokirurgisk avd., Haukeland sykehus. Det nye 
er altså at operasjonsmetoden tilbys og prøves på en ny pasientkategori, 
hvor man tidligere ikke har vært klar over at det faktisk foreligger 
ligamentskade og instabilitet.” 

 
Internasjonalt er symptombildet ved slike skader beskrevet fra slutten av 1980-tallet. 
Internasjonalt er det enighet om at symptomene ved ligamentskader øverst i nakken 
kan beskrives som følger (Dvorak, Halswirbelsaule, 1999): 
 

− Nakke-hodesmerter til bak øynene 
− Periodevis svimmelhet – ustøhet 
− Hørselsforstyrrelser 
− Synsforstyrrelser 
− Pseudo-trigenimusnevralgi 
− Energifattighet 
− Søvnforstyrrelser 
− Etter hvert kronisk smertebilde/depresjon 

 
Fordi symptombildet har vært omfattende, og radiologiske og nevrologiske funn 
fraværende, er et stort antall alvorlig skadde pasienter blitt feilklassifisert i Grad 2. 
 
Traumatologikapittelet, som altså fikk svært positiv omtale i Lægeforeningens 
tidsskrift, er etter min mening meget svakt rent faglig, fordi: 
 

− Det inneholder lite om de mange symptomene som karakteriserer 
alvorlig nakkeskade. 
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− Det inneholder ikke noe om ligamentskader. 
 

− Det inneholder ikke noe om prolaps som jo er svært vanlig etter 
nakkeskader. Prolaps blir beskrevet av dr. Nygaard i et kapittel om 
”Spinalkanalens degenerative sykdommer”. 

 
− Det er feil når det gjelder inndeling av skadegrad. Grad 4 mangler. 

 
− Det står ikke et ord om diagnoser. 

 
− De fleste påstander og råd under ”Lette nakkeskader” er tvilsomme 

eller direkte gale. 
 

− Når man vet at skadegrad 2 omfatter en rekke pasienter med alvorlige 
ligamentskader i nakke/hodeovergangen, er det direkte uansvarlig å 
anbefale: ”bevegelsestrening og rask gjenopptakelse av normal 
aktivitet”. 

 
− Det må skyldes uvitenhet, eller bevisst vilje til å underslå sannheten, 

når man uten motforestillinger hevder at pasienter med det kroniske 
”whiplashsyndromet” har sine problemer som følge av psykososiale 
faktorer, og ikke som følge av skade. 

 
− Påstanden om at det ikke er dokumentert nytte av 

avstivingsoperasjoner, er gal. 
 

− Dr. Wester sin søknad til Departementet er begrunnet nettopp med de 
gode resultatene av avstivingsoperasjoner. 

 
I norsk helsevesen er disse skadene systematisk blitt ignorert eller ikke forstått. 
Siden man verken gjennom tradisjonell radiologi eller nevrologisk undersøkelse har 
kunnet påvise skade, har forklaringen blitt psykiatri/psykologi. Det er i denne 
biopsykososiale tradisjonen læreboken ”Nevrologi og Nevrokirurgi” er skrevet, og 
jeg tror at denne vinklingen er et bevisst valg. Det vil framgå av kapitlet om 
psykosomatikk ved dr. Malt. Kapitlet om skader i nakken var som nevnt på en side. 
Dr. Malt beskriver nakkeproblematikken på åtte sider i kap. 48 – ”Psykosomatiske 
aspekter ved nevrologiske problemstillinger”. 
Innledningsvis skriver dr. Malt: 
 

”Psykiske lidelser kan forveksles med nevrologiske syndromer. Ved 
flertallet av psykiske lidelser er konsentrasjons- og 
hukommelsesproblemer regelen. Ved multippel somatiseringslidelse er 
omfattende ”pseudonevrologiske” symptomer hyppig, for eksempel 
svelgvanskeligheter, subjektiv døvhet, uklart syn, og ”lammelser.” 
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”Ved skader, for eksempel nakkesleng, kan tilstedeværelse av psykiske 
lidelser lett overses og få legen til feilaktig å anta nevrobiologisk skade, til 
tross for manglende objektive funn.” 

 
”Det finnes en rekke psykosomatiske lidelser hvor symptomer som kan gi 
mistanke om nevrologisk sykdom er fremtredende, men hvor det ikke kan 
påvises slik sykdom. Eksempler er dissosiative lidelser (ICD-10 F44) og 
somatoforme lidelser( ICD-10 F45).” 

 
”Ved dissosiative lidelser (konversjonslidelser) presenterer pasienten 
symptomer som tap av sensorisk eller motoriske funksjoner uten at 
adekvate biologiske undersøkelser forklarer utfallene. Vanligst er ustøhet 
(ataksi), tap av hudfølelse eller ulike grader av lammelser i armer og ben. 
En erfaren lege vil finne at tilstanden tidsmessig følger en hendelse som 
ble opplevd som sterkt traumatisk, eller en livssituasjon som oppfattes 
uløselig eller uutholdelig. Vanligvis er situasjonen forbundet med 
konfliktfylte interpersonelle relasjoner. Selv om aktuelle livspåkjenninger 
og konflikter kan være åpenbare for andre, vil pasienten som regel nekte 
for deres eksistens. Eventuelle åpenbare psykiske symptomer vil pasienten 
hevde er et resultat av de aktuelle kroppslige plager og funksjonsfeil.” 

 
”Dissosiative lidelser sees hyppigst blant pasienter innlagt til utredning i 
nevrologiske avdelinger.” 

 
”De vanligste symptomene er foruten lammelser, ”kramper” (psykiske 
anfall), koordinasjonsforstyrrelser, tunnelsyn, tap av smak eller følelse i 
hud, tap av stemme (afoni) og klump i halsen (”globus hystericus”). Hos 
noen kan psykiske symptomer, eksempelvis hukommelsestap eller 
tåketilstand, dominere bildet.” 

 
21.7. Nakkeslengproblematikken 
Dr. Malt gir følgende beskrivelse av en nakkeslengskadet pasient: 
 

”Vis a vis nevrologen vil pasienten meddele smerter og nevrasteniforme, 
depressive symptomer. Ved en kroppsundersøkelse kan en ofte se 
holdningsforandringer med framskutt posisjon av hodet, tilstivnet 
muskulatur, innskrenket nakkebevegelighet, subjektiv opplevelse av 
kjevesperre, sammenbiting av tenner, og tendens til sterke autonome 
reaksjoner ved manipulasjon av nakken. Nevrosensoriske symptomer kan 
forekomme og subjektive konsentrasjons- og hukommelsesproblemer er 
vanlig.” 

Dr. Malt mener at de viktigste faktorene som fører til slike senfølger av nakkesleng 
er: 
 

”Forekomst av hode- og nakkesmerter i befolkningen er relativt høy. 
Mekanismer som subjektiv angst for å pådra seg skade, negativ forventing 
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om senfølger av nakkeslengbevegelsen og passiv engstelig atferd med 
sterk fokus på smerte fra nakken, leder fram til et smertesyndrom.” 

 
Som dokumentasjon henviser dr. Malt til den etter hvert herostratisk berømte 
forskningen fra Litauen. Han skriver at det kan tenkes at årsakene kan være ”skade i 
øvre cervicale nevronale strukturer”, men at slike forandringer er vanskelig å påvise 
”selv om de teoretisk kan forekomme”. Han fortsetter slik: 
 

”Og selv om dette kan være forklaring hos noen, kommer man ikke utenom 
at forhold som lavt evnenivå, høyere alder, dårlig premorbid fysisk og 
psykisk helse, tungt arbeid, høy nevrobiologisk sårbarhet og pågående 
erstatningssak er faktorer som har betydning for oppståelse av negative 
langtidsfølger.” 

 
Om undersøkelser: 
 

”Hvis røntgenologisk og klinisk-nevrologisk undersøkelse ikke påviser noe 
galt, det vil si at det foreligger en nakkesleng av grad I eller II, skal man 
fra et behandlingssynspunkt oppfatte tilstanden som et vanlig 
smertesyndrom. Man bør da forvente at 95 % av pasientene skal bli fullt 
restituert. Dette må formidles til pasienten. Pasienten må oppmuntres til 
vanlig aktivitet snarest mulig. Sykemelding bør unngås.” 

 
Under et avsnitt om ”Differensialdiagnostikk ved somatoforme og andre lidelser 
som er forbundet med pseudonevrologiske symptomer” skriver dr. Malt: 
 

”Hva som presenteres for legen vil være avhengig av pasientens forståelse 
av sine symptomer. Den årsaksforklaring (attribusjon) som pasienten og 
legen griper til vil bli preget av blant annet kunnskapsnivå og omgivelsers 
holdning. Ulike tidsepoker gir også ulike forklaringer på psykosomatiske 
symptomer. Populære forklaringer på somatiseringslidelse hos mange 
leger og pasienter har de 10-15 siste år vært senfølger etter 
virusinfeksjon; forgiftning med tungmetaller (eks. kvikksølv fra amalgam 
fra tenner) candidainfeksjon, fibromyalgi og nevrologisk skade på grunn 
av nakkesleng. Denne ”bortforklaring” henger dels sammen med dårlig 
kunnskap om somatoforme og psykiatriske lidelsers manifestasjoner blant 
mange leger, men også press fra pasienter og pårørende om å finne en 
sosialt akseptabel somatisk diagnose i motsetning til en psykiatrisk 
diagnose som kan oppleves som stigmatiserende og krenkende.” 

 
Dr. Malt har også med et eget avsnitt om ”Forsikringssaker” under 
nakkeslengavsnittet. Han påpeker at legens oppgave som regel vil være å vurdere 
årsakssammenheng og grad av invaliditet. Dr. Malt advarer imidlertid legene mot å 
tro på den årsakssammenheng som pasienten mener ligger til grunn. Han skriver at 
det er viktig å ha: 
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”… in mente at mange pasienter glemmer å meddele at de kan ha hatt til 
dels uttalte smerteplager også før ulykken. Andre kan underslå eller la 
være å berette om psykiske lidelser forut for ulykken.” 

 
Avsnittet om ”Forsikringssaker” avsluttes slik: 
 

”Dessverre er det fortsatt betenkelig mange dårlige og faglig særdeles 
tvilsomme erklæringer som lages av leger også psykiatere. Som regel 
skyldes dette at man dels oppfatter seg som pasientens advokat, dels at 
man ikke har hatt anledning til å sette seg grundig inn i saken.” 

 
Psykiater Malt diskuterer ikke disse spørsmålene. Han vet at disse problemene har 
en psykosomatisk forklaring, og at det bare er kunnskapsmangel blant mange 
leger/pasienter når man prøver å finne somatiske forklaringer. 
 
21.8. Hvem mangler kunnskap? 
Det finnes en grunnleggende premiss for alle psykiatriske diagnoser. Det går på at 
spørsmålet om somatiske/biologiske/fysiske forklaringer er diskutert og ekskludert. 
I de siste 15-20 årene har det vært diskutert om nakkeskader kunne være forårsaket 
av instabilitet som følge av ligamentskader i nakke-hodeovergangen. Slike skader 
har vært påvist og operert av tyske leger ved hjelp av funksjonsrøntgen, fluoroskopi 
og funksjons-MR fra slutten av 1980-tallet. 
Dr. Malt, dr. Lundar og dr. Nyberg Hansen, alle medforfattere av boken og alle 
tilknyttet Rikshospitalet, har benektet disse funnene, og operasjonene er blitt omtalt 
som farlige og eksperimentelle. 
Pasienter med påvisbare ligamentskader i den cervicokraniale overgangen framviser 
et symptombilde som hittil har vært beskrevet som psykosomatisk i norsk medisin. 
Dr. Malt synliggjør denne feiloppfatningen på en glimrende måte. 
 
De nye MR-funnene vil måtte få konsekvenser for diagnostikk og behandling av 
denne pasientgruppen. 
 
Det vil imidlertid også måtte få konsekvenser for psykiatrien.  
 
Nakkeslengskadene er blitt feiltolket som uttrykk for psykisk lidelse. Det er ikke 
mulig i dag å fastslå hele omfanget av slike feildiagnoser. Det vi imidlertid kan slå 
fast, er at mange psykiateres og psykologers oppfatninger av nakkeslengskader er 
helt uten vitenskapelig dekning. 
 
21.9. Konklusjon 
Min konklusjon er at ”Nevrologi og nevrokirurgi” har en slagside i retning psykiatri 
som er svært alvorlig. Dette kommer fram i kapitelet om Traumatologi, og blir 
påfallende ensidig i Dr. Malts kapittel Psykosomatikk. 
Under nakkeskader blir det kun nevnt de symptomene som SMM-rapporten har 
beskrevet, nemlig: nakkesmerter, hodepine, svimmelhet, tretthet og svekket kognitiv 
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funksjon. Man aksepterer at slike symptomer kan skyldes vevsskade i akuttfasen, 
men hevder at det er psykososiale faktorer som opprettholder symptomene over tid. 
De øvrige symptomene, som kan følge av ligamentskader med instabilitet i nivå C0 
til C5, blir omtalt av psykiater Malt under kapitlet om psykosomatikk. Dette gjelder 
symptomer som: 
 

− Konsentrasjonsvansker 
− Hukommelsesproblemer 
− Svelgproblemer – ”klump i halsen” 
− Synsforstyrrelser 
− Hørselsforstyrrelser – tinnitus 
− Ustøhet 
− Lammelser i ben og armer 
− Tap av hudfølelse  
− Tap av smak 
− Kjevesperre/sammenbiting av tenner 

 
Dialektikken mellom Psyke og Soma er ganske innlysende for de fleste. Sykdom og 
skade kan føre til psykiske reaksjoner som depresjon, frustrasjon og fortvilelse. På 
samme måte kan psykiske problemer føre til kroppslige reaksjoner. Det er antakelig 
ingen uenighet om at stress kan medføre stivhet i nakke og skuldre og dermed 
smerter i nakke og hode. De fleste vil altså være enige i at slike symptomer både kan 
være somatopsykisk og psykosomatisk. 
 
Det mest forstemmende med denne læreboken er at dialektikken forsvinner. Boken 
representerer en insisterende og selvgod holdning i retning av å gi psykiske 
forklaringer på fysiske (somatiske) symptomer. Når noen hevder noe annet, så er det 
etter dr. Malts mening fordi man mangler kunnskap. Dr. Malt er dessverre ikke alene 
om slike meninger. 
 
Når man kjenner situasjonen i norsk psykiatri med manglende ressurser, manglende 
oppfølging og manglende tilbud, er det uforståelig at noen aktivt arbeider for å øke 
denne pasientkøen uten å ha svært gode faglige grunner for å gjøre det. 
Det er faktisk grunn til å spørre hvorfor dr. Malt og hans likesinnete så systematisk 
ignorerer de somatiske skadene hos nakkeskadde. Hvorfor bidrar psykiaterne med 
stereotype og stigmatiserende beskrivelser av nakkeskadde? Hvorfor prøver 
psykiater Malt aktivt å påvirke medisinstudenter til ikke å ta pasientenes 
smertebeskrivelser på alvor? Hvorfor advarer han mot å ta pasientens og pårørendes 
årsaksbeskrivelse på alvor? 
 
Jeg kjenner ikke hele svaret på dette. Jeg vet at Dr. Malt arbeider på psykosomatisk 
avdeling på Rikshospitalet. Redaktørene for Nevrologi og nevrokirurgi har også 
Rikshospitalet som sin arbeidsplass. På Rikshospitalet arbeider også avdelingssjef på 
nevrokirurgisk avdeling, dr. Lundar, og leder på nevrologisk avdeling, dr. Nyberg 
Hansen. Begge er medarbeidere i det omtalte læreverket, og begge er kjent som 
”forsikringsleger” i en rekke saker. Det vil si at de gang på gang har hevdet at 
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pasientenes symptomer er psykosomatiske, og at det derfor ikke er noen 
sammenheng mellom pasientens skadehistorie og pasientenes symptomer. 
Det kan selvsagt være at disse tre professorene mener at psykiatri er den eneste 
forklaringen på nakkeslengskadene, men det er også slik at professorer med et slikt 
standpunkt har vært svært godt betalt av forsikringsselskapene. 
 
At man i denne boken ikke nevner forskning og funn angående høye nakkeskader, 
kan skyldes ren kunnskapsmangel eller forsøk på å motarbeide ny forståelse, av 
frykt for tap av prestisje, og frykt for økonomiske konsekvenser. Disse spesialistene 
har vært hovedansvarlige for en omfattende feildiagnostisering av nakkeskadde, og 
de har gjennom sine spesialisterklæringer og sine uttalelser gitt norske domstoler en 
feilaktig og uvitenskapelig forståelse av sammenhengen mellom nakkeskader og 
etterfølgende symptomer. 
 
21.10. Beskrivelser med relevans for rettssaken min 
Selv om ”Nevrologi og nevrokirurgi” er svært dårlig på nakkeskader, så finnes det 
spredt rundt på bokens 55 andre kapitler, beskrivelser med stor relevans for min sak. 
Det dreier seg om: 
 

Radiculopati – ”Skade på spinalnervenes røtter kalles radiculopati. Kan 
føre til sensibilitetsutfall i dermatomet som innerveres fra spinalnerven og 
smerter i samme område (utstrålende smerter).” 

 
Cervicobrachialgi – som defineres slik: ”Cervicobrachialgi er 
nakkesmerter med utstråling til arm og hånd. 
Nerverotaffeksjon/radiculopati er spesifikke begrep som beskriver en 
tilstand der det foreligger nerverotsmerte.” 

 
Instabilitet /feilstilling – ”Instabilitet kan også føre til at skaden 
ubehandlet tilheler med uakseptabel feilstilling. Hvis man har klinisk 
mistanke om instabilitet i nakken til tross for normale skjelettfunn, kan 
undersøkelsen suppleres med funksjonsbilder (sidebilder med fleksjon og 
ekstensjon). Dette er særlig aktuelt for pasienter som har symptomer i 
forbindelse med bevegelser i nakken en tid etter skaden.” 

 
Myelografi – ”I dagens situasjon er det bare en relativt hyppig indikasjon, 
og det er cervical myelografi hos pasienter med cervicobrachialgi. Her er 
fortsatt myelografi den beste metode til å vise affeksjon av cervicale 
nerverotlommer.” 

 
Impresjoner mot medulla – ”Ved cervicalt prolaps som trykker på 
medulla (impresjoner i subduralrommet) kan pasienten ved å flektere 
nakken få plutselige innsettende ubehagelige parestesier av 
strømstøtlignende karakter nedover i rygg og ekstremiteten.” 
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22. Advokat Mitsem og legespesialistene 
Etter rettssaken ble jeg kjent med at H.r. advokat Pål Mitsem høsten 2003 hadde 
skrevet en stor artikkel i fagtidsskriftet Lov og Rett om: 
 
”Kriteriene i Quebec Task Force for nakkeskader.” 
 
Mitsem skriver innledningsvis at medisinsk sakkyndige i rettssaker ofte viser til den 
såkalte Quebec Task Force som uttrykk for ”allment akseptert medisinsk viten”. 
Etter Mitsem sin oppfatning fortjener ikke QTF en slik status. Mitsem viser til en 
rekke kritiske artikler om dette i internasjonalt anerkjente tidsskrift som for 
eksempel Spine. 
Kritikken er etter min mening helt relevant. QTF ble laget på initiativ av 
forsikringsbransjen, hvilket rapporten bærer preg av. Det er imidlertid slik at 
Lægeforeningen har gitt sin tilslutning til rapporten, og det er konsensus i 
helsevesenet om å legge kriteriene og skadegradene fra QTF til grunn for 
vurderingen av nakkeskader i Norge. Det er derfor vanskelig å unngå QTF. 
Alternativet til en slik konsensus om nakkeskader er kaos. Det er nakkeskadde ikke 
tjent med. Mitsem sitt hovedpoeng er imidlertid mer alvorlig. Han hevder at de 
kriteriene som norske nakkespesialister til stadighet henviser til, faktisk ikke har noe 
grunnlag i QTF. 
Mitsem skriver: 
 

”Den kunnskap som QTF samlet inn, er pretendert formidlet til norske 
domstoler av flere medisinsk sakkyndige. Kriteriene, som er formulert av 
professor Helge J. Nordahl i den såkalte Anne Lene Lie – dommen fra 
1998, har festnet seg som uttrykk for ”allment akseptert medisinsk viten”, 
slik dette ble oppfattet å følge av QTF.” 

 
Mitsem skriver at dommen i Anne Lene Lie saken har skapt presedens, og at 9 
senere dommer fra Høyesterett og 65 dommer fra lagmannsrettene har vist til denne 
saken, og til de kriteriene som ble brukt av Helge J. Nordahl. 
 
Professor Nordahl beskrev fire betingelser for at skader og symptomer kan være 
forårsaket av en nakkeslengskade. Disse betingelsene var: 
 

17. ”For det første må det foreligge et adekvat traume, dvs. det må ha 
virket mekaniske krefter tilstrekkelig til å skade biologisk vev. Etter 
min erfaring vil kollisjoner hvor en stillestående bil blir påkjørt bakfra 
av en annen bil med hastighet under 10-15 km/t bare helt unntaksvis 
resultere i forbigående helseplager, og nesten aldri varige.” 

 
18. ”Det må foreligge akutt symptomer fra nakke eller hode maksimalt et 

par døgn etter ulykken.” 
 

19. ”Det må foreligge ”brosymptomer” fra akuttfasen frem til en kronisk 
fase.” 
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20. ”Sykdomsbildet må være forenlig med det man vet om skader påført 
ved nakkesleng.” 

 
Disse kravene eller kriteriene blir brukt om og om igjen i norsk rett, og de 
sakkyndige framstiller det som dette er krav som følger direkte av Quebec Task 
Force. 
 
Slik er det imidlertid ikke. Advokat Mitsem går konkret inn på formuleringene i 
QTF og viser i sin artikkel at de norske kriteriene ikke kan utledes av QTF. Norsk 
rettspraksis hviler altså på en feiloppfatning av hva som er internasjonale normer for 
slik vurdering. 
 
Dette er selvsagt en ønskesituasjon for forsikringsselskapene. Man kan prosedere på 
at hastigheten må ha vært liten, man kan hevde at den skadde meldte fra om smerter 
for sent, man kan prosedere på at det mangler brosymptomer, fordi det ikke framgår 
av legejournalene at den skadde har hatt symptomer hele tiden, og man kan betvile 
at de symptomene som den skadde har, skyldes en skade i nakken. 
I slike tilfeller skal forsikringsselskapets sakkyndige gi en alternativ, eller bedre 
forklaring på den skaddes symptomer. I mange tilfeller skjer ikke det, og om det blir 
gitt en alternativ forklaring, så er den i de fleste tilfeller at den skadde har psykiske 
plager. 
 

OBS.: 
Mer enn to år etter advokat Mitsems innlegg, står det fortsatt ubesvart! 

 
22.1. Konklusjon 
Rettspraksis for nakkeskader i Norge bygger på feiloppfatninger og feile 
opplysninger gitt av medisinsk sakkyndige. Forsikringsselskapene og deres høyt 
profilerte spesialister har gjennom en årrekke skapt presedens for å mistenkeliggjøre 
og stigmatisere folk med nakkeskader. Domsstolene har i liten grad gjort 
selvstendige vurderinger, og retten har vært blind for konsekvensene av de tette 
økonomiske båndene mellom forsikringsselskapene og en liten gruppe såkalte 
nakkespesialister. Derfor har alt for mange nakkeskadde vært sjanseløse i 
rettsapparatet. 
 
For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at denne bindingen mellom 
legespesialister og forsikringsselskapene ikke angår min egen sak. 
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23. Etterord - ”Slik kan vi ikke ha det” 
 
I forordet begrunnet jeg hvorfor ny erkjennelse vil møte motstand fra dem som har 
hatt ansvaret for elendigheten. I kap.17 beskrev jeg også hvordan ansvarlige 
helsetopper, gjennom ”SMM-rapport nr.5 – 2000 Nakkeslengskade”, klarte å omgå 
sitt mandat, og bare skrev om lette nakkeskader, som leges av seg selv. Det ble gjort 
med denne begrunnelsen: 
 

”Gruppen har valgt å avgrense nakkeslengskadene til WAD gruppe I og 
II, da de øvrige skadene, skader på nervevev og brudd og luksasjoner, 
gruppe III- IV er sjeldne, har et etablert behandlingsopplegg, og er 
enklere å diagnostisere” 

 
Det finnes imidlertid ikke noe etablert behandlingsopplegg, og det finnes ingen 
retningslinjer for diagnostikk eller for operasjonsindikasjon. 
Statsråd Tønne må ha vært klar over dette da han i 2001 innkalte de impliserte til et 
oppryddingsmøte. I møtereferatet går det klart fram at norsk helsevesen nærmest 
stod på bar bakke når det gjaldt behandlingstilbud til denne gruppen. 
I erkjennelse av at mange nakkeskadde ikke fikk et adekvat tilbud i Norge, framkom 
det flere forslag om å gi denne pasientgruppen en rett til ”second opinion” i utlandet. 
Det er et forslag som er enda mer aktuelt i dag. 
Dessverre fikk ikke Tønne fullført jobben. Helsedepartementet ble overtatt av 
Dagfinn Høybråten, som hadde en fortid som byråkrat i Trygdeetaten. Han gjorde 
lite for å følge opp Tønne sitt oppryddingsarbeid. Våren 2004 hadde TV2 en rekke 
innslag om nakkeskadde, som alle var blitt avvist av norsk helsevesen, og som 
derfor hadde reist til utlandet for diagnostikk og operasjon. Høybråten ble bedt om 
en kommentar, og sa da: ”Slik kan vi ikke ha det”. 
 
23.1. ”En dag, da fanden fikk i sinn, at intet skulle skje…” 
Høybråthens grep ble nettopp å nedsette en ny ”ekspertkomite”, denne gang med 
Hans Petter Aarseth, tidligere leder i Lægeforeningen, som leder. 
Komiteen fikk igjen et bredt mandat, sammenfattet slik: 
 

− gi en tverrfaglig gjennomgang av diagnostikk og behandlingstilbud i 
Norge 

− utvikle større faglig enighet om hva som er god og riktig behandling. 
− redegjøre for behandlingsmetoder innenlands som er dokumentert 

virksomme 
− innhente dokumentasjon fra utenlandske fagmiljøer 
− vurdere om behovet for medisinsk kompetanse på nakke er dekket 

innenfor dagens behandlingstilbud 
− utarbeide faglige retningslinjer for behandling av kompliserte 

nakkelidelser i Norge 
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At man nok en gang ba om utredning av de problemene som SMM-rapporten skulle 
ha besvart, viser at SMM-rapporten ikke holdt mål. 
Denne nye komiteen ble oppnevnt våren 2004, og innstilling skulle være ferdig 
innen utgangen av året. Utnevnelsen av medlemmene var helt uforståelig. Ingen av 
de legene som hadde vært opptatt av nakkeskader, var med. Medlemmene ble 
intervjuet av Stavanger Aftenblad, og avisen valgte denne overskriften: ”Lite 
lydhøre leger fører an”.  
Departementet forventet svar innen utgangen av 2004. Det fikk man ikke. 
I november 2005 kom det imidlertid forvarsel om hva vi hadde i vente. En rekke 
”spesialister”, med dr. Nygaard ved St. Olavs hospital i spissen, skrev da en artikkel 
i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening:  
 

”Kronisk nakkeslengsyndrom er ingen indikasjon for kraniocervical 
fiksasjon.”    

 
Budskapet var at avstivingsoperasjoner i nakken var uaktuelt i Norge. 
Tittelen er tendensiøs og usaklig. Kronisk nakkeslengsyndrom betyr at en rekke 
symptomer opptrer samtidig: nakkesmerter, hodepine, tinnitus, synsforstyrrelser osv. 
Å anbefale at pasienter med utelukkende disse symptomene bør få stivet av to-tre 
nakkevirvler, eller at hodet, på dette grunnlaget, bør bli skrudd fast til nakken med 
skruer og stag, er helt uansvarlig. 
Jeg kjenner ingen som anbefaler operasjon på slike symptomer alene, og jeg kjenner 
ingen som er blitt operert bare på grunn av slike symptomer. Slike operasjoner kan 
utføres som en siste utvei, hvis pasienten har kroniske, invalidiserende smerter, og 
etter at alle andre terapiformer har vist seg mislykket. I tillegg til dette må det 
foreligge instabilitet. 
Det er instabilitet som er operasjonsindikasjon. Det er dette som er sakens kjerne. 
Dette vet også dr. Nygaard. I følge referatet fra møtet som helseminister Tønne tok 
initiativ til, sa den samme dr. Nygaard i 2001: 
 

”Smerter alene er heller ikke tilstrekkelig for at pasienten tilbys 
operasjon. Det er i dag enighet om at det også må kunne dokumenteres 
instabilitet i tillegg til smerter.” 

 
I artikkelen refereres det til operasjoner utført i utlandet. Disse operasjonene har 
vært utført nettopp på grunn av langvarige, invalidiserende og terapiresistente 
smerter og instabilitet. 
At slik instabilitet er kjent internasjonalt, kan enhver få bekreftet ved å søke på 
Google. 
Søkeordene: cervical instability, altså instabilitet i nakken, gir 31 700 treff! 
Søkeordene: cervical instability fusion, gir 10 000 treff (fusion betyr avstiving). 
Slik instabilitet skulle selvsagt vært avdekket ved norske sykehus. Det kan gjøres 
ved manuelle funskjonsundersøkelser, ved funksjonsrøntgen, funksjons MR, 
fluoroskopi eller gjennom indirekte metoder som dr. Kråkenes sine MRI-bilder. Men 
undersøkelser for å avdekke instabilitet gjøres ikke på nakkeskadde i Norge. De 
norske ”ekspertene” vet at instabilitet i nakken kan være svært alvorlig. Derfor sår 
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de tvil om at pasientene, som har vært operert i utlandet, faktisk har hatt slik 
instabilitet. Det gjør de ved å skrive at operasjonene er blitt utført på ”antatt 
instabilitet”. Man sår altså tvil om at instabilitet har vært påvist i utlandet, uten at 
man selv har gjort noe som helst for å avdekke instabilitet hos de samme pasientene. 
Artikkelen i Tidsskriftet er et studium i hvordan man prøver å rettferdiggjøre seg 
selv, ved å mistenkeliggjøre andre. 
 
23.2. Rapport – nakkeslengassosierte nakkeskader 
I mars 2006, idet siste korrektur leses på denne boken, ble rapporten fra Aarseth-
komiteen lagt fram. Tittelen er: RAPPORT NAKKESLENGASSOSIERTE 
NAKKESKADER. Hele rapporten er på 56 sider, hvorav halvparten er omslag, 
referanseregister og vedlegg. Selve rapporten er på 28 sider. Det siste vedlegget i 
rapporten er nettopp artikkelen fra Tidsskriftet fra november 2005. Når det gjelder 
kirurgisk behandling, konkluderer rapporten slik:  
 

”Det er idag ikke indikasjon for å tilby operativ behandling i form av 
craniocervikal fiksasjon på indikasjonen ”Kronisk nakkeslengs-
syndrom…” 

 
Spørsmålet om instabilitet blir ikke belyst. Snarere tvert imot. Ordet er utelatt i et 
vedlegg som heter ”Ordforklaringer”, og i en oversikt over diagnoser fra ICD-10, 
”glemmer” man følgende diagnose : 
 

M.24.2 Ligamentskade. Instabilitet etter gammel ligamentskade 
 
Et kapittel om ”Kunnskapsoppsummering”(s.11-15) er sentralt i forhold til 
mandatet.  
Komiteen har ikke selv foretatt en slik oppsummering, men har overlatt oppgaven til 
”Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten”. Det høres jo betryggende ut, men i 
realiteten er dette senteret det samme som Senter for Medisinsk Metodevurdering, 
altså SMM, som produserte den mye omtalte utredningen i 2000. SMM eksisterer 
ikke lenger, men både personer og ressurser er blitt overført til ”Kunnskapsenteret”.  
Det ville derfor vært overraskende om dette senteret skulle bidra til å kaste nytt lys 
over problemene. Det skjer da heller ikke. Kunnskapssenterets bidrag er referanser 
og kommentarer til søk i databaser. Følgende beskrivelse av Metode, er 
representativ : 
 

”Det ble gjennomført søk i databasene CCMed, Cochrane Library 
Embase, Medline, PeDro og Swermed fram til mai 2005. Søket ga totalt 
1576 treff. Trettien studier oppfylte kravene til inklusjon. De inkluderte 
studiene om billeddiagnostikk hadde middels eller lav metodisk 
kvalitet”(s. 12) 

 
Hvilke kriterier som ble brukt for inklusjon eller eksklusjon, sies det ingen ting om. 
Det faktum at det internasjonalt foreligger store læreverk om diagnostikk/behandling 
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av alle typer nakkeskader, både på tysk og engelsk, har utrolig nok gått disse 
forskerne hus forbi. 
 
23.3. Primærlegene skal ta nesten hele ansvaret 
I rapporten hevdes det at ”mange pasienter opplever at tilbudet i 
primærhelsetjenesten ikke er godt nok”. Derfor trengs en kompetanseheving (s.29). 
Det er utvilsomt riktig, men min erfaring er at de fleste pasientene har en viss 
forståelse for at primærlegene mangler kunnskap. Hovedproblemet har vært 
systemsvikten på spesialistnivå. På dette nivået er behovet for kompetanseheving 
helt åpenbart. Det må vel dessuten være spesialistene som skal heve nivået i 
primærhelsetjenesten? 
Nå ønsker Aarseth-komiteeen åpenbart at primærlegene skal ta ansvar for det meste. 
(S.22-24). Det gjelder informasjon, diagnostikk og oppfølging slik at pasienten ikke 
utvikler kroniske plager. Primærlegen skal lytte til pasienten og ta pasienten på 
alvor, samtidig skal primærlegen avdramatisere plagene(s.24): 
 

”Det er viktig å ta pasienten på alvor, men ikke rette for mye 
oppmerksomhet mot plagene. For å oppnå tillit er det viktig at legen lytter 
til pasientens subjektive beskrivelse av sine plager symptomer. Pasientens 
tillit er nødvendig dersom legen skal få aksept for sin forklaring av 
årsakene til pasientens plager” 

 
23.4. Psykiatrien - ”nissen på lasset” 
Komiteen mener at de viktigste rådene legen kan gi, er fysisk aktivitet, turer i ulendt 
terreng og  en optimistisk holdning. Samtidig advarer komiteen mot en viss 
pasientgruppe (s.24): 
 

”Legen må også være oppmerksom på at noen pasienter er skeptisk til 
smertemestring og egenaktivitet. De er ikke motivert for forandring. Slike 
pasienter kan av og til trenge tid eller henvisning til psykolog. Det blir 
enkelte pasienter provosert over, men det er kanskje det som skal til” 

 
I ”Sammendrag” (s.3) skriver komiteen: 
 

”Enkelte pasienter utvikler kroniske plager. Primærlegen må være spesielt 
oppmerksom på faren for utvikling av posttraumatisk stressyndrom, og 
disse pasientene må komme tidlig under kyndig behandling for å unngå 
kronifisering av tilstanden. Tidlig forebygging er viktig med vekt på 
egentrening og mestring” 

 
Primærlegen skal altså henvise til ”kyndig behandling”, som er psykolog/ psykiater. 
Min konklusjon er at psykologien/psykiatrien fortsatt skal spille en viktig rolle i 
”behandlingen” av nakkeskadde. Problemene vil fortsatt bli dyttet tilbake på 
pasientens psyke. 
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23.5. WAD gradene – nok en gang 
SMM-rapporten utelot de alvorligste skadene, altså WAD 3 og 4. I denne rapporten 
blir grad 4 utelatt, fordi ”fagmiljøet er enige om hvordan disse skadene skal 
behandles”. Derfor har man ikke ”sett det formålstjenelig å omhandle dem”(s.6). 
Slik enighet eksisterer imidlertid ikke. Jeg viser til hva Even Lærum, leder i 
Nasjonalt Ryggnettverk, skrev om dette i en stor rapport om muskel- og 
skjelettlidelser i 2004: 
 

”For grad IV pasienter kan man identifisere strukturelle endringer, f. eks 
ved hjelp av MRI (Kråkenes et al. 2002)” 

 
Like useriøs er komiteens behandling av skadegrad 3. Her hevder man at ”for de 
fleste leger og forskere er det hensiktsmessig å slå sammen WAD grad 2 og 3” (s.8). 
I oppsummeringen av rapporten står følgende (s.3): 
 

”Det er viktig at pasienter som oppsøker helsevesenet med symptomer på 
nakkeslengskadede blir tatt på alvor og får en forklaring på 
sammenhengen mellom skaden og aktuelle symptomer. Prognosen er god 
da 90-95% av pasientene med WAD grad 1 til 3 blir helt friske eller bare 
får ubetydelige plager. Pasienten må bli informert om dette.” 

 
Komiteen finner det altså hensiktsmessig å slå sammen grad 2 og 3, og deretter 
påstår man at slike skader bare vil medføre ubetydelige plager. I kapitlet om 
radiologisk diagnostikk (s.18) blir kaoset fullstendig: 
 

”SMM rapporten Nakkeslengskade har grundig vurdert den tilgjengelige 
litteratur som omhandler nakkesengskader (primært WAD grad 1, 2 og 
3).” 

 
”Når det gjelder de mest alvorlige nakkeskadene (som inkluderer WAD 
grad 3 og grad 4) er både valg av bildemetode og tolkingen av 
billedfunnene ukontroversielt og blir ikke nærmere drøftet i dette 
dokumentet” 

 
Først hevder man at SMM-rapporten også omhandlet grad 3. Det stemmer ikke. 
Deretter blir grad 3 og 4 skilt ut som de mest alvorlige skadene, hvilket er riktig. 
Men påstanden om at valg av bildemetode og tolking av billedfunn på slike skader 
er ukontroversielt, er helt meningsløst. Hvis det er noe som har skapt strid i norsk 
helsevesen de siste årene, så er det nettopp valg av bildemetode og tolking av funn. 
Men fordi komiteen finner spørsmålene ukontroversielle, så blir de heller ikke 
drøftet i denne rapporten. Dermed har også denne komiteen funnet et påskudd til å 
omgå sitt mandat. 
 
23.6. Nevrologenes monopol blir brutt 
En rød tråd i min bok er at pasienter med leddbåndskader er blitt henvist til 
spesialister uten kompetanse på slike skader. 
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Under headingen ”Indikasjon for henvisning til spesialist” skriver komiteen 
følgende (s. 17): 
 

”Dersom det er uttalte symptomer/smerte og ev. funn fra skjelett-og 
bløtdelstrukturer, henvises pasienten til spesialist i fysikalsk medisin og 
rehabilitering” 

 
Dette betyr at nevrologenes monopol på diagnostikk og sakkyndighets-vurderinger 
er brutt. Det er en seier for pasientene, og vil kunne få store konsekvenser for alle 
de pasientene som hittil har vært utsatt for nevrologenes feilvurderinger, både i 
helsevesenet og i rettsvesenet. 
 
23.7. Konklusjon 
Jeg mener rapporten bekrefter mine påstander om inkompetanse og 
kunnskapsmangel. På de fleste punkter er rapporten ufullstendig, uklar, 
selvmotsigende eller direkte gal, men den gjenspeiler på en god måte de faktiske 
forholdene i helsevesenet. Jeg mener at det er helt urealistisk å forvente at de norske 
”nakkeekspertene”, etter denne rapporten, vil gjøre noe som helst for å bedre 
forholdene for pasienter. Det betyr at pasientenes eneste håp er at de politisk 
ansvarlige organene skjærer gjennom tåkepratet, og gir denne pasientgruppen en rett 
til ”second opinion” i utlandet. 
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Vedlegg 1. Beskrivelser av ”utstrålende smerter” 
Tallene til høyre angir sidetallet i ”Utdrag for lagmannsretten”, altså det 
grunnlagsmaterialet som ble framlagt for lagmannsretten. Under følger imidlertid 
hele dokumentasjonen, ikke bare av legejournalene, men alle ”andre tilsvarende 
kilder” som lagmannsretten altså påstår å ha lagt til grunn. Det er disse beskrivelsene 
advokat Hatland hevdet var nærmest konstruert i ettertid. De 14 første beskrivelsene 
av utstrålende smerter er gjengitt i kap. 2 på sidene 29 og 30. 
 
Tabell 9 
Utdrag for lagmannsretten – grunnmateriale fremlagt Lagmannsretten: 

No: Dato: Beskrivelse: Side: 

15 07.11.89 Brev fra dr. "Eng" til dr. ”Myr”: 
”Pasienten har en sikker cervical brachialgi, 
det er snakk om et terapiresistent og tiltagende 
smerteproblem med henblikk på evt. avstiving 
eller annen form for inversiv kirurgi.” 
 

443 

16 05.01.90 Dr. ”Bergs” journal fra Nevrologisk avdeling: 
”Ved klinisk undersøkelse er det en lett 
hypalgesi svarende til 1. og 2. finger og radiale 
del av hånden på venstre side.” 
 

483 

17 29.11.90 Journal dr. Kvist. Dette er dr. Kvists første 
føring i journalen etter at jeg ble hans pasient: 
”Nakkesmerter, hodepine, utstrålende til arm i 
3 år”. 
I dr. Kvists journal blir disse problemene de 
neste 10 årene beskrevet mer enn 100 ganger 
som Nakkeslengskade /nakkedistorsjon og 
cervicalsyndrom. 
 

71 

18 18.03.91 Brev fra meg til fysioterapeut: 
”Jeg er ikke fornøyd med Grimstad sin 
vurdering av mine problemer. For meg blir det 
klarere og klarere at nummenheten, stivheten i 
nakken, trykkproblemene i hodet og utstråling i 
venstre arm er forårsaket av skader.” 
 

Ikke med i 
utdraget. 

 
 
 
 
 
19 10.04.91 Uttalelse fra Norsk Klinikk for 

Whiplashskader: 
16 
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”Han har cervicale plager spesielt på venstre 
siden. Han har også smerter fra det 
interscapulære området og ut i venstre hånden 
til tommelområdet. Spesielt angir han en ømhet 
i tenarområdet på venstre hånd. Han føler han 
har dårlig kontroll og nummenhet i dette 
området.” 
 

20 10.11.97 Uttalelse fra A/S Smerteterapi: 
”Ved smerter i skulderområdet hadde pasienten 
også nummenhet og nedsatt følelse og førlighet 
av overekstremitetene. Smertene har etablert 
seg ut mot venstre skulder og ned i venstre 
hånd. Pasienten føler ”en viss nummenhet” 
som er registrerbar til skulderbuen og 
overarmen. Derimot mindre i underarmen, før 
det igjen kommer fram i området for 1. og 2. 
finger. I tillegg til nummenhetsfølelsen har 
pasienten også smerter. Den beskrevne 
nummenheten følger i store trekk C6 
inervasjonsområde.” 
 

32 

21 23.10.98 Rekvisisjon av EMG/nevrografi v/ dr. Bindoff: 
Under diagnose/problemstilling: 
”Langvarig cerv.radiculopati.” 
 

470 

22 Jan. 1999 Rekommanderte brev fra meg til dr. Aarlie, dr. 
”Myr” med beskrivelse av ”utstrålende smerter 
til armene”. 
 

476 

23 17.12.99 Brev fra overlege dr. Stjernberger (Bergen 
medisinske senter/Axess): 
”Det framgår att du har degenererade skivor i 
halsryggen, som direkt leder til førtrengning av 
rotkanalerna. Man ser det framfør allt på 
skivenivå C5-C6. Even i Norge finns det 
neurokirurgiska kliniker som handtar den her 
typen av problem.” 
 

474 

 
 
 
 
 
 
24 15.03.00 Brev fra dr. Sulg til Abbas Montazem: Ikke med i 
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".. several years pain in left shoulder and arm. 
The pain has been dominated by radiating 
pain to the left shoulder and arm" 
 

utdraget. 

25 23.03.00 Legeundersøkelse dr. Montazem, Diagnose: 
”Cervicalsyndrom-brachialgi på venstre side. 
Permanente smerter i venstre skulder, som av 
og til stråler ut i armen og helt ned i 
fingrene.” 
 

516 

26 05.06.00 Brev fra dr. ”Eng” til advokat Horneland: 
”… med utstrålende smerter til skulder/arm 
særlig venstre side. Han ble henvist til en ny 
vurdering hos dr. ”Myr” fordi det var funnet 
visse røntgenologiske tegn på mindre skader 
og/eller degenerasjon (slitasje) i nakken, og 
fordi han i perioder hadde hatt symptom med 
utstråling til overekstremitetene, hvilket kunne 
tyde på at det i hvert fall i perioder forelå 
irritasjon av cervicale røtter.” 
 

494 

27 03.01.01 Svar fra Statens Helsetilsyn på mine klager 
ang. bl.a. manglende diagnose: 
”På bakgrunn av Deres klage på 
Helsetilsynets vedtak har Helsetilsynet vurdert 
saken på nytt. De har et kronisk 
smertesyndrom lokalisert til hode-
/nakkeregionen med utstråling til armene.” 
 

Ikke med i 
utdraget. 

28 08.11.03 Spesialisterklæring fra dr. Magnæs: 
”Nerverotsmertene i v. arm kan klinisk og 
røntgenologisk med stor sikkerhet knyttes til 
forkalkninger ved 5. skivenivå som trykker på 
nerveroten C6 v. side.” 
 

Erklæringen 
ble framlagt 
separat for 

retten. 

 
I dommen fra lagmannsretten står følgende om disse ”utstrålende smertene”: 
 

”Lagmannsretten kan imidlertid ikke se at beskrivelsene i 
journalmaterialet samlet viser at disse smertene har vært fremtredende, 
sterke og vedvarende nok til å konstituere en operasjonsindikasjon i 
henhold til den norske normen. Hovedinntrykket lagmannsretten sitter 
igjen med etter bevisførselen, er at Næss har hatt mange forskjellige slags 
smerter av varierende styrke, dog slik at hode- og nakkesmerter har vært 
mest fremtredende i smertebildet. Til sammenligning fremtrer utstrålende 
smerter av en viss styrke til overekstremitetene som mer sporadiske.” 
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Radiologiske funn som bekrefter utstrålende smerter 
I tillegg til beskrivelsene av utstrålende smerter til arm har jeg 14 beskrivelser av 
røntgen-/MR-funn som forklarer årsakene til disse smertene. 7 av beskrivelsene er 
fra 1989 eller tidligere. Terminologien er litt vanskelig. Skivenivået og rotnivået 
korresponderer slik at 4.skive svarer til 5. rot, 5. skive svarer til 6.rot osv. Nivå 
C5/C6 svarer til 6. rot. 
 
Tabell 10 
Røntgen/MR-funn som forklarer årsak til smerter: 

No: Dato: Beskrivelse: Side: 

1 14.01.87 Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass. 
Rekv.: Dr. Grimstad: 
”Utrettet lordose, nesten kyphose i øvre del. 
Skivene C3/C4/C5/C6 er lett høyderedusert og 
det er fortykkelser på corporaender som støter 
til. Diagnose: Osteochondrose og 
intervertebral arthrose.” 
 

616 

2 11.03.87 Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass; Ct. 
Rekv.: dr. Wærnes: 
”I nivå C5/C6 er det bruskreduksjon og 
randfortykkelser i intervertebralledd begge 
sider og kanskje litt smal nervekanal.” 
 

616 

3 07.04.87 Bergen røntgeninstitutt Rekv.: Fysioterapeut 
Nilsen, Åsane fysioterapi: 
”Skiven C5-6 er lav og her sees bilaterale 
påleiringer som rager inn i foramina 
intervertebralia.” 
 

Ikke med i 
utdraget 

4 17.08.87 Bergen røntgeninstitutt. Rekv.: Dr. Grimstad: 
”Ved C5-6 sees skivereduksjon samt 
påleiringer på corpora baktil, som rager noe 
inn i foramina intervertebralia.” 
 

113 og 616 
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5 29.09.87 Gransking av bilder fra tidligere undersøkelser, 
utført av radiolog J. L. Larsen: 
”Det er i utgangspunktet abnorme 
akseforhold.” (s. 430). ”6. Skive er lett 
høyderedusert, litt mer markant 
høydereduksjon av 5. skive. Det er 
uncovertebrale osteofytter som rager inn i 
foramina intervertebralia i de affiserte nivåer.” 
 

429 

6 24.08.89 Bergen røntgeninstitutt rekv.: Dr. Grimstad: 
”Det er også moderat uncovertebralledds-
arthrose i nivå C3/C4 og i nivå C5/C6, mest 
uttalt på venstre side hvor det i det sistnevnte 
nivå er en viss innsnevring av foramina 
intervertebralia.” 
 

616 

7 31.10.89 Sentralsykehuset i Rogaland. Rekv.: Dr. ”Eng”: 
”Svarende til 4. og 5. skivenivå er det 
påleiringer på bueleddene med impresjon 
bakfra på subduralrommet.” 
 

440 

8 28.01.94 Bergen røntgeninstitutt. Rekv.: Dr. Kvist: 
”3., 4. og 5. skive er alle tydelig 
høydereduserte.” 
 

Ikke med i 
utdraget 

9 19.02.98 Bergen røntgeninstitutt. Rekv.: Dr. Kvist: 
”Påleiringer i foramen for avgående C5-rot.” 
 

Ikke med i 
utdraget 

10 04.02.98 Seksjon for klinisk nevrofysiologi Haukeland. 
Rekv.: Dr. Bindoff: 
”Forandringer som peker mot påvirkning av 
cervicale røtter på venstre side som omfatter 
fra C5–C8 nivå oppfattet som kronisk.” 
 

469 

11 22.11.99 Oslo Røntgeninstitutt. Rekv.: Dr. Kvist: 
”Det er degenerative påleiringer mot foramina 
intervertebrale på nivå C3/C4, C5/C6 og 
C6/C7 og nivå C5/C6 på venstre side. 
Forholdsvis trange foramina svarende til 5. 
skive på de to sider. Det synes å være 
plassforhold ut i recessene, med unntak av 5. 
skivenivå hvor det er litt trangt, mest på høyre 
side. Høyre 6. rot er sannsynligvis affisert.” 
 

616 

12 17.12.99 Brev fra dr. Stjernberger (Axess) til T. Næss: 
”Det framgår der att du har degenerative 

474 
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skivor i halsryggen men också som indirekt 
leder til fortrengning av rotkanalerna. Man ser 
det framfor alt på skivenivå C5-C6.” 
 

13 04.01.00 Spesialistuttalelse fra nevrokirurg prof. Hovind 
til Norsk Pasientforening: 
”Jeg er helt enig i at pasienten reiser til 
Tyskland for å bli vurdert med henblikk på 
operasjon. Jeg er temmelig siker på at en 
operasjon vil bedre en god del av hans 
besvær.” 
 

Ikke med i 
utdraget 

14 23.03.00 Legeundersøkelse v/dr. Montazem v.h.a. 
fluoroskopi: 
”Cervicalsyndrom, Cervicosefalgi og 
brachialgi på venstre side. Permanente smerter 
i venstre skulder, som av og til stråler ut i 
armen og helt ned i fingrene.” 
 

516 
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Skade som årsak 
Som nevnt har legene på Haukeland/Helse Bergen benektet at jeg har hatt skader i 
nakken: 
 

”I mangel av konkrete skadehendelser tok Haukeland sykehus dermed 
utgangspunkt i at det var tale om degenerative forandringer. En stor del 
av den norske befolkning har slike plager uten at man dermed kan eller 
skal operere.” 

 
Kommentar: 
Dommen fra lagmannsretten nevner verken skaden eller operasjonen med et eneste 
ord. 

 
Beskrivelsene som viser at legene på Haukeland må ha visst at dette kunne dreie seg 
om skade, er skrevet i kursiv: 
 
Tabell 11 
Legene på Haukeland sine uttalelser om skadene mine: 

No: Dato: Beskrivelse: Side: 

1 Feb. 1987 Brev fra meg til dr. Wærnes: 
”... er helt utslitt selv om jeg ikke har utført noe 
arbeid. Føler det som om det hele tiden skjer 
endringer i nakkeregionen. Trener ikke av frykt 
for å forsterke problemene. Mener selv at det 
skyldes anomaliteter i området C2-C3. Trenger 
nå en bekreftelse evt. avkreftelse av om 
hovedproblemet kan være en prolaps i dette 
området. Trenger en godt fundert diagnose slik 
at jeg mer aktivt kan bidra til 
stabilisering/forbedring.” 
 

Ikke i 
utdraget 

2 27.03.87 Brev fra dr. Wærnes til dr. Grimstad: 
”Pasienten har hatt god helse tidligere. Kan 
muligens ha pådratt seg nakkeskade for mange 
år siden i forbindelse med turning.” 
 

101 

3 07.04.87 Røntgenbeskrivelse fra Birgitte Bergheim, 
Bergen røntgeninstitutt: 
”Ved C3-4 sees i skivehøyde en svak mettet 
forkalkning fortil, dette kan være en liten 
forkalkning i fremre ligament etter tidl. skade.” 
 

Ikke i 
utdraget 
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4 07.09.87 Brev fra meg til dr. ”Eng”: 

"Selv om røntgenbildene er negative, når det 
gjelder en evt. prolaps, så er det for meg fortsatt 
en reell mulighet. Er det mulig å få bekreftet 
eller avkreftet dette? Jeg er temmelig sikker på 
at jeg til stadighet har større eller mindre 
virvelforskyvninger i nakken og at dette 
sannsynligvis skyldes overstrekning av 
kapsler/ledd. Kan/bør leddet mellom C2 og C3 
stabiliseres ved operasjon? Kan problemene i 
nakken (kyfosen) være forårsaket eller forsterket 
av problemer andre steder, for eksempel tenner, 
bihuler?" 
 

425 

5 07.09.87 Brev fra dr. Grimstad til Nevrologisk 
poliklinikk: 
”Han kan muligens ha pådratt seg en 
nakkeskade i forbindelse med turning.” 
 

423 

6 25.09.87 Dr. ”Engs” journal: 
"I tilknytning til trening/gymnastikk har han opp 
gjennom årene sannsynligvis pådratt seg mindre 
skader uten at han har vært til behandling 
spesifikt for nakkeskade. Imidlertid kan det ikke 
utelukkes at hans symptomangivelser kan ha 
sammenheng med det han selv oppfatter som 
slitasjefenomener knyttet til overstrekninger av 
kapsler, senefester…" 
 

426 

7 30.09.87 Dr. ”Engs” journal: 
"Røntgenbildene ble i dag demonstrert (vurdert 
av dr. J. L. Larsen 29.09). Det ble funnet tegn til 
en angulær kyfose svarende til C3/C4, mest 
sannsynlig p.b.a. et gammelt traume med 
ligament skade (kalk fortil for corpora). Gaping 
av processi spinosi baktil. En mindre osteofytt 
går inn i spinalkanalen ved C5 og det er lett 
innsnevring av foram. interv. mellom C5/C6.” 
 

429 

8 18.11.87 Brev fra meg til dr. Grimstad: 
"Resultatet av spinalprøven var negativ. Dr. 
”Eng” konkluderer med at smertene må være 
forårsaket av mulige leddbåndskader etter 
tidligere uhell." 
 

Ikke i 
utdraget 
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9 Nov. 1987 Brev fra meg til psykomotorisk fysioterapeut 

Ester Mølstad: 
"Dr. Wærnes mente at knekken i nakken 
antakelig måtte være forårsaket av en tidligere 
skade. Dr. ”Eng” la fram bildene for 
røntgenspesialister på Haukeland, og de 
konkluderte med at det var for stor bevegelighet 
mellom C3 og C4, antakelig som følge av skader 
på ligamenter/bånd. Stabilisering av leddet ved 
operasjon ble vurdert, men frarådet." 
 

Ikke i 
utdraget 

10 07.11.89 Brev fra dr. ”Eng” til dr. ”Myr”: 
"Pasienten har en sikker cericobrachyialgi og 
betydelige nakke- og bakhodesmerter. To 
røntgenbilder har tidligere vist degenerative 
forandringer i det aktuelle området som kan 
tyde på at disse har et traumatisk opphav." 
 

443 

11 07.05.90 
 
og 
 
23.05-90 

Journaler Smerteklinikken: 
Sitat 1: ”... men antyder at han både har falt 
flere ganger under slalåmtrening.” 
Sitat 2: ”Han har vært svært aktiv innen idrett, 
som turn, bryting og slalåm. Har hatt en del 
belastning i nakken i forbindelse med utøving av 
disse idrettene. Han var for eksempel spesialist 
på å ta nakkespretten innen turn. Han har hatt 
flere stygge fall med slag mot hodet.” 
Sitat 3: ”Plagene kan være sekundære til 
traume mot nakke og hode.” 
 

92, 93 og 
94 

12 27.01.91 Brev fra meg til dr. Grimstad. Videresendt dr. 
”Berg” / dr. ”Eng” referert tidligere i kap. 1 side 
13. 
 

122 

13 12.02.91 Brev fra dr. Grimstad til dr. ”Berg”: 
”For øvrig har pasienten tatt opp med meg 
muligheten for ny utredning og vurdering: 1 - 
Med henblikk på eventuell operasjon, 2 - 
Eventuell henvisning til Whiplashklinikken i 
Oslo. Det siste ønsker han fordi han nå mener at 
hans problemer må skyldes tidligere 
"nakkeslengskader." 
 

75 
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14 18.02.91 Brev fra dr. ”Berg” / dr. ”Eng” til dr. Grimstad: 

"At overnevnte har pådratt seg større eller 
mindre skader i nakken som følge av sine 
akrobatiske fritidsaktiviteter er nok sikkert 
riktig." 
 

89 

15 06.03.91 Brev fra dr. Grimstad til meg: 
"For øvrig framgår det av brevet at overlege 
”Berg” vurderer det som ikke usannsynlig at 
nakkeskader (større og mindre) er årsak til dine 
plager. Hvorvidt en vil kalle det "nakkesleng" 
eller ikke betyr mindre." 
 

91 

16 18.03.91 Brev fra meg til fysioterapeut: 
"For meg blir det klarere og klarere at 
nummenheten, stivheten i nakken, 
trykkproblemene i hodet og utstråling til venstre 
arm er forårsaket av skader/forandringer i 
nakken." 
 

Ikke med i 
utdraget 

17 10.04.91 Uttalelse fra Norsk klinikk for whiplashskader 
v/ Tor Bjørnstad: 
"Ovennevnte pasient har kontaktet meg for 
undersøkelse og vurdering av skader etter flere 
traumer mot hode/nakkeregionen. Konklusjon: 
"Det er meget som tyder på at denne pasienten 
har fått traume mot cervicalcolumna som har 
medført at han har, hva jeg vil karakterisere 
som, et "hyperfleksjonssyndrom." 
 

108 

18 27.04.91 Brev fra T. Næss til dr. Grimstad: 
”Jeg har nå vært på Whiplashklinikken i Oslo 
og uttalelse derfra følger vedlagt. Jeg har klare 
nakkeskader, og det er ingen grunn til å tro at 
disse blir bedre over tid.” 
 

106 
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19 10.11.97 Uttalelse fra Smerteterapi A/S v/ Bjørn 

Fagerlund: 
”Sykehistorien forutsettes kjent. Her skal bare i 
korthet nevnes at han har vært aktiv idrettsmann 
i alle sine år. Han har spesielt dyrket skisporten 
og da særlig i form av utfor eller slalåm. I denne 
forbindelse har han hatt flere fall. De 
hypertherme områdene som antydes kan være 
fremkommet ved direkte traume mot ansiktet. I 
nedre nakkeområde er det et tversgående belte 
av overtemperering. Dette er det klassiske man 
ser ved hyperekstensjonsskader.” 
 

Ikke med i 
utdraget 

20 03.12.97 Henvising fra dr. Kvist til Nevrologisk 
poliklinikk: 
"Pas. ble vurdert ved Norsk Klinikk for 
Whiplash Skader 10/04-91 i forbindelse med 
klare symptomer på nakkeslengskade. Har 
hypermobile ledd, der han er særlig sårbar for 
leddskader. Har drevet hopp /alpint /stup 
/bryting." 
 

Ikke med i 
utdraget 

21 23.11.98 Notat fra Seksjon for klinisk nevrofysiologi, 
Haukeland sykehus: 
"Har også en gammel skade i nakken med 
utrettet lordos. C3-C4." 
 

469 

22 11.06.99 Brev fra dr. ”Eng” til meg: 
"Det har hele tiden vært min oppfatning at du 
sannsynligvis har en del "degenerative" 
forandringer i nakken, dels betinget i slitasje, 
dels betinget i større eller mindre skader 
akkumulert over år.” 
 

Ikke med i 
utdraget 

23 23.03.00 Legeundersøkelse v/dr. Montazem: 
"Som gymnastikklærer har han vært utsatt for 
flere små ulykker." 
 

226 

24 05.06.00 Brev fra dr. ”Eng” til advokat Horneland: 
"Jeg oppfattet denne pasienten som en alvorlig 
smerteplaget pasient. Det var bakgrunnen for at 
han ble henvist til en vurdering hos dr. ”Myr” 
fordi det var funnet visse røntgenologiske tegn 
på mindre skader og/eller degenerasjon 
(slitasje) i nakken.” 

494 
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Kommentar: 
OBS! Journalnotat nr 7 fra 30.09.87 sammen med dr. Larsens beskrivelse gir et 
svært godt konsentrat av mine problemer. Larsen angir abnorme akseforhold og en 
angulær (vinkel/vinkelformet) kyfose med skade som årsak. Han angir 
forkalkningen fortil mellom C3 og C4. Det er dette som siden må freses bort av dr. 
Montazem. Han angir også de degenerative forandringene (osteofytter) som har 
vært, og fortsatt er, årsak til smerteproblemene i venstre skulder/arm. 
 
I tillegg til dette kommer dr. Kvist sin utførlige journal fra 1990 til mars 2002. Dr. 
Kvist har hele tiden vært helt klar på at mine problemer skyldes skader i nakken. 
Han har for hver konsultasjon skrevet diagnose, men har over tid brukt litt 
forskjellige diagnoser/betegnelser. 
Skadene er beskrevet 100 ganger i dr. Kvist sin journal 
 
De betegnelsene han brukte var: 
− Nakkedistorsjon (distorsjon = forstuving) 6 ganger. 
− Nakkeslengskade 8 ganger. 
− Nakkesyndrom eller cervicalsyndrom (se side 83) 86 ganger. 
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Vedlegg 2. Oversikt over symptomer før og etter 
operasjon i Tyskland 

 
De kroniske problemene står i kursiv. De andre symptomene har jeg hatt i kortere 
eller lengre tid/periodisk. Til høyre har jeg angitt situasjonen etter operasjonen. 
 
Tabell 12 
Symptomer før og etter operasjonen: 

No: Symptomer før operasjon: Symptomer etter operasjon: 

1 Smerter i nakke, skulder, arm Fortsatt smerter nede i nakken ut i 
skulder og ned i v. arm 
 

2 Stivhet i nakken Stivhet oppe i nakken er borte 

3 Hodepine/hodesmerter Hodesmerter er borte/ hodepine 
avtatt 
 

4 Søvnforstyrrelser Har fortsatt søvnvansker 

5 Subjektiv hørselsvekkelse, endret 
lydoppfatning 
 

Fortsatt sterkt nedsatt hørsel 

6 Øresus, følelse av å være tett i øret Avtatt kraftig 

7 Kjeveleddsmerter Kjeveleddsmerter er borte 

8 Smerter i øret, bak øyet og i ansiktet 
 

Smerter i øret/ bak øyet/ i ansiktet er 
borte 

9 Nummenhet, stikksmerter og 
unormale følelser i arm, hender, 
fingre 
 

Fortsatt unormale følelser v. 
arm/hånd 

10 Svakhet i nakken, armene og 
hendene 
 

Fortsatt svakhet venstre arm/hånd 

11 Klossethet Klossethet er borte 

12 Klump i halsen Klump i halsen er borte 

13 Svimmelhet Svimmelhet er borte 

 
14 Balanseforstyrrelser, 

balanseproblemer 
Problemene er borte 
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15 Illebefinnende Illebefinnende er borte 

16 Subjektivt synsfeltbortfall Synsproblemer er borte 

17 Episoder med svikt i beina Ingen svikt i beina nå 

18 Ekstrem trøtthet Ekstrem trøtthet er borte 

19 Forstyrrelser av det autonome 
nervesystem, tåkesyn, 
fokuseringsproblemer, unormal eller 
uregelmessig svetting 
 

Fortsatt problemer med svette, det 
andre er borte 

20 Forstyrret temperaturregulering Problemet er borte 

21 Uregelmessig hjerterytme Problemet er borte 

22 Svelgeproblemer Problemet er borte 

23 Forstyrret proprioception 
(mister ting, snubler, klarer ikke 
presisjonsarbeid) 
 

Alle problemene er borte 

24 Irritabilitet Sterkt redusert 

25 Dobbeltsyn Problemet er borte 

26 Konsentrasjonsvansker Problemet er borte 

27 Hukommelsessvikt 
/hukommelsesproblemer 
 

Problemet har avtatt 

28 Depresjon Problemet er borte 

29 Problemer med å lære noe nytt Problemet er borte 

30 Svekkete kognitive evner Problemet er borte 

31 Mareritt Problemet er borte 

32 Problemer med planlegging Problemet er borte 

33 Vansker med å finne ord Problemet er borte 
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34 Ømfintlig for væromslag, statisk 
belastning, kulde og stress. 
 

Problemet er redusert 
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Vedlegg 3. Spørsmålene til MMPI-skalaene som 
inngår i ”Psykosomatisk V” 

 
Til grunn for diagnosen ”Psykosomatisk V” ligger pasientens/klientens svar/skåre på 
skalaene: 1 Hs – hypokondri, 2 D – depresjon og 3 Hy – hysteri. Noen av utsagnene 
går igjen i to eller alle tre skalaene. Utsagnene skal besvares med sant – S eller usant 
– U. 
 
Under følger spørsmålene med angivelse av hvilken skala spørsmålet gir score på og 
hvilket svaralternativ som gir score. For eksempel vil svaret usant på det første 
spørsmålet gi score/poeng på alle de tre skalaene. Om man vil forstå hvorfor 
nakkeskadde med nødvendighet ender opp med en psyk diagnose, så må man lese 
spørsmålene i sammenheng med de symptomene som er angitt i vedlegg 2. 
 
Tabell 13 
Psykosomatisk V: 

No. Utsagn 1 Hs 2 D 3 Hy 

1 Jeg har god appetitt U U U 

2 Jeg er like godt i stand til å arbeide nå som tidligere 
 U U U 

3 Jeg er plaget med kvalme og oppkast S S S 

4 Søvnen min er ustadig og urolig S S S 

5 Jeg har de siste årene følt meg bra U U U 

6 Jeg føler meg slapp overalt nesten hele tiden S S S 

7 Jeg har like god helse som de fleste av mine venner 
 U U U 

8 Jeg våkner vanligvis frisk og uthvilt U  U 

9 Hendene og føttene mine er vanligvis varme nok 
 U  U 

10 Jeg er nesten aldri plaget av smerter over hjertet 
eller i brystet 
 

U  U 

11 Jeg har få eller ingen problemer med 
muskelspenninger 
 

U  U 

12 Jeg føler det ofte som om jeg har et stramt bånd 
rundt hodet 
 

S  S 
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13 Jeg føler sjelden eller aldri svimmelhet U  U 

14 Jeg kan lese lenge uten å bli trett i øynene S  S 

15 Jeg har lite hodepine U  U 

16 Jeg har ikke hatt balanseproblemer når jeg går U  U 

17 Jeg legger nesten aldri merke til at hjertet banker og 
blir sjelden andpusten 
 

U  U 

18 Jeg har lite eller ingen smerter U  U 

19 Jeg ser like godt som før U  U 

20 Jeg er sjelden plaget med forstoppelse U  U 

21 Jeg har aldri spydd eller kastet opp blod U  S 

22 Jeg legger verken på meg eller tar av U  U 

23 Hverdagen min er full av ting som interesserer meg 
 U  U 

24 Av og til har jeg lyst å banne U  U 

25 Jeg har vansker med å konsentrere meg om en ting 
 S  S 

26 Det kreves gode argumenter for å overbevise folk 
flest om hva som er sant 
 

U  U 

27 Jeg er stort sett glad U  U 

28 Jeg har aldri følt meg bedre enn nå U  U 

29 Jeg er plaget med sure oppstøt flere ganger i uken 
 S   

30 Jeg har ofte følelsen av at deler av kroppen brenner, 
kribler, kravler eller sovner 
 

S   

31 Jeg har ingen problemer med å starte eller holde på 
avføringen 
 

U   

32 Jeg har nesten aldri ondt i nakken U   

33 Jeg er plaget av ubehag i mageregionen nesten 
daglig S   
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34 Det kjennes som om jeg nesten alltid er tett i hodet 
og nesen 
 

S   

35 Jeg har mye trøbbel med magen S   

36 Jeg er av og til øm oppe på hodet S   

37 Jeg legger ikke ofte merke til ringing eller sus i øret 
 U   

38 Jeg føler meg nummen i huden på ett eller flere 
steder 
 

S   

39 Jeg føler meg like flink og smart som de fleste U   

40 Jeg våkner lett av støy S   

41 Jeg arbeider under et stort press S   

42 Jeg er sjelden bekymret for helsen U   

43 Av og til får jeg lyst til å knuse ting U   

44 Jeg har hatt dager, uker og måneder da jeg ikke 
kunne ta meg av ting fordi jeg ikke kom i gang 
 

S   

45 Dømmekraften min er bedre enn noensinne U   

46 Jeg foretrekker å gå forbi skolekamerater eller folk 
jeg ikke har sett på lang tid hvis ikke de snakker til 
meg først 
 

S   

47 Jeg roter det lett til  U  

48 Alt ser ut til å bli som profetene har sagt  U  

 
49 Av og til holder jeg på med ting så lenge at andre 

mister tålmodigheten 
 

 U  

50 Jeg skulle ønske jeg var like lykkelig som andre  S  

51 Av og til plager jeg dyr  U  
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52 Jeg mangler helt sikkert selvtillit  S  

53 Jeg synes vanligvis at livet er bra  U  

54 Jeg går i kirken nesten hver uke  U  

55 Jeg tror at Jesus kommer tilbake  U  

56 Jeg bryr meg ikke om hva som hender meg  S  

57 Jeg bekymrer meg ikke for å bli syk  U  

58 Kritikk eller kjefting sårer meg svært mye  S  

59 Jeg føler meg av og til ubrukelig  U  

60 Av og til får jeg lyst til å yppe til slagsmål  U  

61 Jeg legger meg oftest uten å være plaget av tanker 
  U  

62 Jeg har aldri hatt krampe eller anfall  U  

63 Jeg har lett for å gråte  S  

64 Jeg forstår ikke det jeg leser like godt som før  S  

65 Hukommelsen min er god  U  

66 Jeg er redd for å bli gal  S  

67 Av og til når jeg blir opphisset begynner jeg å svette 
slik at det plager meg sterkt 
 

 U  

68 Jeg har ikke hatt anfall av høyfeber eller astma  S  

69 Jeg har glede av mange slags spill og underholdning 
  U  

70 Jeg liker å flørte  U  

71 Jeg har av og til gått mot folk som ville noe, ikke 
fordi saken betydde så mye, men av prinsipp 
 

 U  

72 Jeg grubler ganske mye  S  

73 Jeg drømmer ofte ting som jeg bør holde for meg 
selv  U  
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74 Jeg tror ikke at jeg er mer nervøs enn folk flest  U  

75 Av og til uten grunn, eller selv når ting går galt, 
føler jeg meg opphisset lykkelig – helt på topp 
 

 U  

76 Jeg har problemer med å få begynt på noe  S  

77 Jeg svetter lett selv på kjølige dager  U  

78 Når jeg går hjemmefra bryr jeg meg ikke om dør 
eller vinduer er stengt 
 

 U  

79 Jeg klandrer ikke en person for å utnytte en annen 
hvis anledningen byr seg 
 

 U  

80 Av og til er jeg full av energi  U  

81 Jeg ler av og til av en grov spøk  U  

82 Jeg har perioder hvor jeg er uvanlig munter uten 
noen spesiell grunn 
 

 U  

83 Jeg liker å lese avisartikler om kriminalitet   S 

84 Det føles som om jeg alltid har en klump i halsen   S 

85 Jeg liker historier om krim og mystiske ting   U 

86 Jeg føler det tryggest å tie når jeg er i trøbbel   U 

87 Hodet mitt verker hele tiden   S 

88 En gang i uken eller oftere blir jeg helt varm uten 
noen grunn 
 

  S 

89 Jeg tror at mange mennesker overdriver sin ulykke 
for å få hjelp og sympati 
 

  U 

90 Jeg føler meg nesten alltid nedtrykt   U 

91 Jeg tror at folk flest er villig til å lyve for å komme 
seg fram 
 

  U 
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92 Noen mennesker er så sjefete at jeg får lyst til å 
gjøre det motsatte selv om jeg vet de har rett 
 

  U 

93 De fleste vil bruke tvilsomme metoder hvis de kan 
tjene og ikke tape på det 
 

  U 

94 Jeg blir verken syk eller redd av å se blod   U 

95 Jeg kan ofte ikke forklare hvorfor jeg har vært så 
tverr og gretten 
 

  U 

96 Jeg lurer ofte på hvilke skjulte motiver folk kan ha 
for å være hyggelig med meg 
 

  U 

97 Jeg tror at jeg har et like bra privatliv som de fleste 
jeg kjenner 
 

  U 

98 Min oppførsel blir stort sett styrt av vanene til de 
jeg er sammen med 
 

  U 

99 Jeg har ofte gått glipp av noe fordi jeg ikke kunne 
bestemme meg 
 

  U 

100 Jeg misliker å bli lurt så intelligent at jeg etterpå må 
innrømme at det ble en - null mot meg 
 

  U 

101 Jeg bryr meg ikke om hva andre synes om meg   U 

102 Jeg må ofte anstrenge meg for ikke å vise at jeg er 
skamfull 
 

  U 

104 Jeg har aldri hatt et besvimelsesanfall   U 

105 Jeg er bekymret for ting som har med sex å gjøre 
   S 

 
106 Jeg synes det er vanskelig å snakke med nye 

mennesker 
 

  U 

107 Jeg merker ofte at jeg skjelver på hendene   S 

108 Jeg skulle ønske at jeg ikke var så redd   U 

109 Når jeg går passer jeg meg godt for hull i fortauet 
   U 
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110 Jeg blir fort sint men det går fort over   U 

111 Jeg er så urolig i perioder at jeg ikke kan sitte i en 
stol 
 

  S 

112 Jeg kan være vennlig med folk som gjør ting jeg 
mener er galt 
 

  S 

113 Det er tryggest å ikke stole på noen   U 

114 Når jeg er sammen med andre har jeg problemer 
med å finne det riktige samtaleemnet 
 

  U 

115 Jeg drikker uvanlig mye vann hver dag   U 

116 Det føles alltid vemmelig når en kriminell går fri på 
grunn av en dreven advokat 
 

  U 

117 Jeg vil helst ikke snakke med folk før de har 
snakket til meg 
 

  U 
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Korreksjonsskala (K. Korreksjon) 
 
Tabell 14 
K. Korreksjon: 

Utsagn 1 Hs 2 D 3 Hy 

Jeg krangler lite med familiemedlemmer   S 

Av og til har jeg lyst til å banne   U 

Av og til får jeg lyst til å knuse ting   U 

Jeg tror at mange folk overdriver sin ulykke for å få hjelp 
og sympati 
 

  U 

Det trengs mange gode argumenter for å overbevise de 
fleste om hva som er sant 
 

  U 

De fleste vil bruke tvilsomme metoder hvis de kan tjene og 
ikke tape på det 
 

  U 

Jeg kan ofte ikke forklare hvorfor jeg har vært så sur og 
tverr 
 

  U 

Av og til løper tankene mine fortere enn jeg kan si det   U 

Kritikk eller kjefting sårer meg svært mye   U 

Jeg føler meg av og til ubrukelig   U 

Jeg blir utålmodig når noen ber om råd eller avbryter meg 
på andre måter når jeg arbeider med noe viktig 
 

  U 

Jeg har aldri følt meg bedre enn nå   U 

Jeg bryr meg ikke om hva andre mener   U 

Jeg føler meg ikke vel hvis jeg skal framføre noe i et 
selskap selv om andre gjør det samme 
 

  U 

Jeg synes det vanskelig å samtale med nye mennesker   U 

Jeg er imot å gi penger til tiggere   U 

Jeg bekymrer meg mye   U 
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Jeg blir fort sint men det går fort over   U 

Når jeg er sammen med andre har jeg vanskelig for å finne 
de riktige tingene å snakke om 
 

  U 

Av og til er jeg full av energi   U 

Jeg har perioder da jeg føler meg svært munter uten noen 
grunn 
 

  U 

Jeg tror at nesten alle ville fortelle en løgn for å unngå 
trøbbel 
 

  U 

Jeg bekymrer meg over penger og forretninger   U 

I perioder synes jeg at tankene arbeider saktere enn vanlig 
   U 

Folk skuffer meg ofte   U 

Jeg har av og til følt at vanskelighetene har tårnet seg opp 
slik at jeg ikke kunne makte det 
 

  U 

Jeg tenker ofte at jeg skulle ønske å være barn igjen   U 

Jeg har ofte truffet folk som skulle være eksperter men som 
ikke var bedre enn jeg 
 

  U 

Jeg har vanskelig å legge fra meg en oppgave som jeg har 
påtatt meg, selv for en kort tid 
 

  U 

Jeg liker å fortelle folk hvor jeg står   U 
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Profilark psykosomatisk V 
”Riktige”, poenggivende svar fra Depresjonsskalaen og Hysteriskalalen telles opp 
og føres direkte inn på profilarket. På Hypokonderskalaen legges det til halvparten 
av poengene fra Korreksjonsskalaen. Eksempelet viser en rekonstruksjon av min 
”profil” fra 1988. 
 
Scoren på de tre skalaene er Hs = 27, D = 34 og Hy = 41. Scoren på K = 18 dvs. at 
Hs-skalaen blir 27+9 = 36. 
 
Hele profilen er hevet i forhold til ”normalverdiene”, og profilen er den klassiske 
”Psykosomatiske V”. 
 

 
Diagram 2 

Profilark psykosomatisk V 
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Vedlegg 4. Er nakkeskadesyndromet vanlig i 
befolkningen? 

 
I en rekke saker har forsikringsselskapenes sakkyndige avvist sammenheng mellom 
trafikkulykker/skader og senere invalidiserende plager. Påstanden er at de 
problemene som den skadde har, er helt vanlige i den norske befolkning. 
Dette er heldigvis ikke tilfelle. Med henvisning til et doktorgradsarbeid av Anita 
Berglund fra 2002 vil jeg påvise at slike omfattende og alvorlige syndromer svært 
sjelden forekommer i normalbefolkningen. 
 
”On associations between different factors and Whiplash injury” 
Denne forskningsrapporten er en del av et doktorgradsarbeid utført ved Karolinska 
Institutet og disputert januar 2002. Arbeidet bygger på data fra forsikringsselskapet 
Folksam Insurance Group. Anita Berglund har tatt utgangspunkt i en gruppe som ble 
utsatt for en kollisjon bakfra og registrert hos Folksam i tidsrommet nov. 1987 til 
april 1988. Denne gruppen ble delt i to. 
 
En gruppe var registrert som whiplashskadde (n = 232) og en gruppe uten slik skade 
(n = 204). Det ble også tatt ut kontrollgruppe som ikke hadde vært involvert i noen 
kollisjon. Disse gruppene ble fulgt opp med spørreskjema 7 år etter, altså 1994. Av 
gruppen definert som whiplashskadde svarte ca. 79 %. Svarprosenten i gruppen 
kollisjon uten whiplashskade var 78 %, og i kontrollgruppen uten kollisjon svarte ca. 
77 %. Det er svarene fra denne spørreundersøkelsen som utgjør databasen i denne 
rapporten. 
 
For å fastslå skadegrad er det viktig å vite omfang og styrke av symptomer. I 1987-
1988 forelå det internasjonalt to systemer for slik kategorisering. Det ene systemet 
ble utviklet av Foreman & Croft og publisert i boken ”Whiplash injuries – The 
Cervical acceleration/deceleration syndrome”, 1988. Her brukes et 3-delt system 
kalt MIC (Major Injury Category), som altså dreier seg om alvorlige skader, MIC 
grad 1-3. 
Dette systemet ble senere lagt som grunnlag for WAD-inndelingen fra Quebec Task 
Force i 1995. 
Det andre systemet kalles The Abbreviated Injury, eller AIS. 
 
Tabell 15 
The Abbreviated Injury: 
AIS 
Score 1 2 3 4 5 6 

Injury Minor Moderate Serious Severe Critical Unsurvivable 
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Dette er en seksdelt skala hvor skade av grad 1 blir betegnet som minor, eller 
liten/ubetydelig. Grad 6 er unsurvivable eller dødelig. Det var dette AIS-systemet 
som ble benyttet av Folksam, og grad 1 her tilsvarer ganske godt MIC 1 eller WAD 
av grad I slik dette er definert i Quebec Task Force fra 1995. 
 
Av de opprinnelige 232 whiplashskadde var en person kategorisert som AIS grad 3, 
fire personer hadde AIS grad 2 og resten, altså 227 hadde grad 1. Dette betyr at de 
whiplashskadde i denne undersøkelsen i alt overveiende grad var lettere skadd, 
tilsvarende WAD grad I. 
 
Doktorgradsarbeidet består av fire delarbeider eller ”papers”. Paper 1 har tittelen 
”The association between exposure to rear-end collision and future neck or shoulder 
pain: A cohort study.” 
Resultatet av denne undersøkelsen er gjengitt som 1 Nakke/skuldersmerter i tabellen 
under. Det betyr at 39, 6 % (kolonne I) av de som var utsatt for en kollisjon bakfra, 
og dermed påført en diagnostisert whiplashskade i 1987/88, rapporterte om 
nakke/skuldersmerte i 1994. I kontrollgruppen, som også var utsatt for påkjørsel 
bakfra, men som ikke var whiplashskadd, rapporterte 14 % (kolonne II) om slike 
smerter. I den siste gruppen, som ikke hadde vært utsatt for noen kollisjon, 
rapporterte 11, 1 % (kolonne III) om nakke/skuldersmerter. 
 
Paper 2 har tittelen ”The association between exposure to rear –end collision and 
future health complains”. Denne undersøkelsen gjelder de samme personene som i 
Paper 1. Begge delarbeidene er publisert i ”Journal of Clinical Epidemiology” i 
2000 og 2001. 
 
I ingressen til denne andre undersøkelsen skriver Anita Berglund: 
 

”Forskjellige symptomer, sammen med nakkesmerter, er blitt knyttet til 
personer med kroniske plager etter en bilkollisjon og blir av og til kalt 
”late whiplash syndrome.” 

 
De symptomene som Berglund har spurt etter, er: hodepine, brystsmerter, 
korsryggsmerter, dårlig helsetilstand, søvnproblemer, mageproblemer, 
utmattelse/trøtthet og depresjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 16 
Svarprosentene fra denne delundersøkelsen: 

PAPERS Kollisjon med 
whiplashskade i 

Kollisjon uten 
whiplashskade i 

Kontrollgruppe 
uten kollisjon i 
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% % % 

I II III 

PAPER 1:    

Nakke/skulder- 
smerter 
 

39,6 14,0 14,4 

    

PAPER 2:    

Hodepine 22,5 7,4 5,1 

Brystsmerter 15,3 6,7 4,4 

Korsryggsmerter 20,3 10,4 11,8 

Dårlig helsetilstand 
 17,9 4,4 5,4 

Søvnproblemer 12,4 4,4 5,6 

Mageproblemer 4,0 1,5 1,9 

Utmattelse/trøtthet 15,5 6,0 9,1 

Depresjon 6,2 2,2 3,8 

 
Om man i utgangspunktet betrakter disse symptomene som uavhengig variable, og 
regner ut sannsynligheten for at en person i hver av disse gruppene på dette 
grunnlaget skulle få alle symptomene, så er sannsynligheten i: 
− Gruppe I, whiplashskadde slik: 

0,396 x 0,225 x 0,153 x 0,203 x 0,179 x 0,124 x 0,04 x 0,155 x 0,062 
= 2,36 x 10-8 

 
− Gruppe II, kollisjon uten whiplash: 

0,14 x 0,074 x 0,067 x 0,104 x 0,044 x 0,044 x 0,015 x 0,06 x 0,022 
= 2,77 x 10-11 

 
− Gruppe III, kontrollgruppen: 

0,14 x 0,051 x 0,044 x 0,118 x 0,054 x 0,056 x 0,019 x 0,091 x 0,038 
= 7,58 x 10-12 
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Dette betyr at den statistiske muligheten for å få langvarige plager med alle disse 
symptomene samtidig, er svært liten i alle gruppene, men sannsynligheten er klart 
størst i gruppe I. 
   Sannsynligheten i gruppe I er 1000 ganger større enn i gruppe II. 
Sannsynligheten er 3 ganger større i gruppe II enn i gruppe III. 
Nå vet vi at det er en viss sammenheng mellom disse symptomene på den måten at 
for eksempel nakke/skuldersmerte ofte er forbundet med hodesmerte/ hodepine. 
Denne sammenhengen gjelder i hele befolkningen, men gjelder i enda større grad i 
gruppen for whiplashskadde. 
 
Konklusjon: 
Sjansen for å få alle disse symptomene er minst 3000 ganger 
større i gruppen med skadegrad WAD I enn i 
normalbefolkningen. 
 
Denne forskjellen vil antakelig øke kraftig dersom man i tillegg utvider 
symptomlisten med andre typiske nakkeskadesymptomer som f.eks.: 
 
− tinnitus, 
− syns- og balanseforstyrrelser, 
− ”klump i halsen”, 
− kjeveproblemer, 
− svimmelhet, 
− hukommelsesproblemer, 
− kognitiv svikt osv. 
 
Forskjellen vil også øke ved høyere skadegrad av WAD. Det er alminnelig enighet 
om at personer med WAD grad III og IV har et omfattende og alvorlig 
symptombilde. Hos disse pasientene er det ikke snakk om sannsynlighet for å ha ett 
eller flere symptomer. Disse pasientene har mange av disse symptomene med 100 % 
sikkerhet. Sannsynligheten er altså 1. 
 
Statistisk er det, som vist, nærmest usannsynlig at disse symptomene skal opptre 
samtidig hos en uskadd person i normalbefolkningen. Men det skjer altså med 
alvorlig nakkeskadde. 
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Vedlegg 5. Medisinske ord og uttrykk 
 
Tabell 17 
Medisinske ord og uttrykk 

No Medisinsk uttrykk: Forklaring: 

1 Adekvat I samsvar med 

2 ADL-problemer Problemer med Activity of Daily Life – 
hverdagsproblemer 
 

3 Affeksjon Sykelig tilstand 

4 Alare ligament Leddbånd mellom 2. nakkevirvel og 
skallen (høyre og venstre side) 
 

5 Analgetica Smertestillende 

6 Anamnese En sykdoms forhistorie – grunnlaget for 
å stille en diagnose 
 

7 Ankylose Sammenvoksing av ledd ved forbeining 
av leddbånd eller skrumping av 
leddkapsel 
 

8 Angulær Vinkelformet 

9 Anulus fibrosus Den faste ringen rundt den bløte kjernen 
i mellomvirvelskivene 
 

10 Anterior Fremre/framsiden, bakre/baksiden kalles 
posterior 
 

11 Arthrose/Artrose Slitasjegikt – degenerativ lidelse med 
slitasje av leddbrusk 
 

12 Artikulære strukturer Har sammenheng med ledd 

13 Artrodese Avstiving av ledd for å forhindre 
instabilitet/glidning 
 

14 Astheni Svakhet, kraftløshet, tretthet 

15 Atlanto-occipitalledd Øverste leddet mellom nakken og skallen 
(atlas/occiput) 
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16 Atlas Øverste nakkevirvel 

17 Autonome nervesystem Det selvstyrte nervesystemet (uavhengig 
av viljen) 
 

18 Avulsjon Avriving 

19 Axis 2. nakkevirvel med ”tapp” (dens = tann) 
opp i første virvel 
 

20 Atrofi Svinn av celler, eller vevskrumping, kan 
gjelde både muskulatur og nervevev 
 

21 Biopsykososial modell En tilnærmingsmåte for forståelse av 
rygg og nakkesmerter hvor en liten skade 
kan antas å kunne utløse et stort kronisk 
smertesyndrom, altså i hovedsak betinget 
av psykologiske og sosiale forhold. 
Norsk ryggforskning har de siste årene 
vært dominert av denne type tenking 
 

22 Borrelia-infeksjon Borreliose/lymeborreliose. Infeksjon av 
mikroorganismen Borrelia – kan gi 
symptomer som hjernehinne-betennelse 
 

23 Buling/buking Grader av prolaps – brukes som 
betegnelser på at den indre, myke delen 
av mellomvirvelskiven presser mot den 
faste ytre ringen og får denne til å 
bule/buke ut 
 

24 CAD Cervical Acceleration Deceleration 
tilsvarer WAD (se denne) 
 

25 Caudal Nedentil – som angår hale/halebein, i 
motsetning til kranial/oppe 
 

26 Cervical Som angår nakken 

27 Cervicalcolumna Halsvirvelsøylen 

28 Cervicalgi Smerte i nakken 

29 Cervicogen hodepine Hodesmerter forårsaket av unormale 
forhold i nakken 
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30 Cervical rhitzopati Nerverotsmerte ved trykk på en eller 
flere nerverøtter i nakken 
 

31 Cervical spondylose Degenerative forandringer i 
halsvirvler/bruskskiver med 
beinutvekster (osteofytter) – se 
spondylose  
 

32 Cervicobrachialgi Smerter i nakken med utstråling til arm 
forårsaket av trykk på 
nerverot/nerverøtter i cervicalcolumna 
(Gyldendals Store Medisinske Ordbok 
(2003)) 
 

33 Coronal serie MR-snitt på tvers av ryggens 
lengderetning (tverrsnitt) 
 

34 Cranial Som angår hodet/kraniet 

35 Degenerativ forandring Samlebetegnelse på 
nedbrytningsprosesser/deformasjon av 
ledd med kalkavsetninger/påleiringer 
som følge av aldring – også brukt om 
forandringer etter skade – i norsk 
medisin sier begrepet ingenting om årsak 
 

36 Dekompresjon Trykkavlastning 

37 Dens “Tappen“ på 2. halsvirvel, og feste for 
bl.a. alareligamentene 
 

38 Distalt Fjernt fra – perifert 

39 Disknivå – 
mellomvirvelskivenivå 

Den øverste mellomvirvelskiven heter 2. 
cervicale skive/disc og ligger mellom 2. 
og 3. nakkevirvel 
 

40 Disektomi Fjerning av mellomvirvelskive 

41 Distorsjon Vridning/overstrekking/ forstuving 

 
42 Dorsal Mot baksiden/ryggen – det motsatte er 

ventral: Forside/foran 
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43 Dura Mater Den harde ryggmargshinnen 

44 Denervasjon Ødeleggelse/svekkelse av 
nerveforbindelse 
 

45 Dermatom Hudsegment forbundet med en følenerve 
fra ryggmargen 
 

46 Dysestesi Sykelig følsomhet for ytre stimuli 

47 EMG Elektromyelografi, teknikk for å 
registrere muskler i hvile og arbeid ved 
hjelp av elektriske stimuli 
 

48 Ekstensjon/ekstensjonsskade Strekkskade 

49 Epikrise Utredning om en sykdoms årsak, 
utvikling og behandling 
 

50 Fasettledd Små styreledd i nakken hindrer glidning 
mellom virvlene 
 

51 Fibromyalgi Betegnelse på smertefulle stive muskler 
– symptomer    som likner nakkeskade 
 

52 Fleksjon Bøyning 

53 Foramina intervertebralia Hull mellom virvlene hvor 
nerverøttene/nervene kommer ut fra 
ryggmargen 
 

54 Fraktur Brudd 

55 Fusjon Sammenvoksing/avstiving av ledd – 
synonymt med spondylodese 
 

56 Golf-syndrom Se PTSD 

57 Hang-man fraktur Brudd på Dens eller Axis. Kan oppstå 
ved henging 
 

58 Hematom Blodansamlig 

59 HWS-Schleudertraume HWS=Halswirbelsaule – tysk betegnelse 
for nakkeslengskade 
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60 Hypalgesi Nedsatt smertefølelse 

61 Hypesthesi Nedsatt følsomhet for berøring 

62 Hyperekstensjonsskader Overstrekkingsskader 

63 Hypermobilitet Unormalt stor bevegelse 

64 Hypomobilitet Unormal liten bevegelse 

65 Hypertrofi Celle- eller vevsforstørrelse uten 
nydannelse av celler 
 

66 IASP International Association for the Study 
of Pain 
 

67 ICD-10 International statistical Classification of 
Diseases-10. utgave – utgitt av WHO. 
Skal brukes i spesialisthelsetjenesten 
også i Norge 
 

68 ICPC International Classification of Primary 
Care (brukes i primærhelsetjenesten) 
 

69 Idiopatisk smerte Gresk – idio betyr egen og patos betyr 
sykdom – et annet uttrykk for 
psykosomatisk smerte 
 

70 Impresjon i subduralrommet Trykk innover mot Dura Mater og 
ryggmargen 
 

71 Indisert Indikert, grunnlag for, berettiget 

72 Inferiore fasettledd Nedre fasettledd i motsetning til 
superiore, øvre 
 

73 Instabilitet Unormal bevegelse i ledd – ustabilt ledd 
 

74 Intervertebral Som ligger mellom ryggvirvlene 

75 Intervensjon Gripe inn/inngrep 

76 Kognitiv Som har med tenking/forståelse å gjøre – 
i motsetning til affektiv, som har med 
følelser å gjøre 
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77 Kranio(cranio)-cervical overgang Overgangen mellom hode/nakke 

78 Kyfose Normalt har nakken en bue bakover: 
lordose. Ved skade kan denne kurven 
rettes ut – utrettet lordose, eller bikke 
framover – kyfose 
 

79 Lateral/bilateralt Til siden/ut til begge sider 

80 Ledd Forbindelse mellom to eller flere 
skjelettbein 
 

81 Leddkapsel Leddet er alltid omgitt av en beskyttende 
kapsel 
 

82 Leddbånd Bånd av bindevev som holder sammen 
skjelettdeler i et ledd 
 

83 Ligament Leddbånd 

84 Lordose Normal bue bakover i nakken eller 
ryggen 
 

85 Luksasjon Vridning/forskyving av ledd – 
subluksasjon nesten av ledd 
 

86 Medianus Nervus medianus, en av de tre 
hovednervene til arm 
 

87 Medulla spinalis Ryggmargen 

88 MR/MRI Magnetic resonance imagings (vanlig 
kalt MR-bilder) 
 

89 MRT/MT Magnetisk Resonans Tomografi el. 
Skiktrøntgen (vanlig kalt MR-bilder) 
 

90 Myotom Muskelområde som innerveres av en 
spinal nerve (motorisk del) 
 

91 Myelografi Kontrastrøntgen av ryggmargen og 
ryggkanalen 
 

92 Myelopati Sykdom i ryggmargen 
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93 Myologi Læren om musklene 

94 Myopati Muskellidelse 

95 Nociseptiv smerte Vanlig fysisk smerte 

96 Occiput Bakhode 

97 Osteofytt Beinutvekst/kalkutvekst 

98 Osteochondrose Samlebetegnelse for sykdom i skjelett- 
og brusksystemet 
 

99 Palpasjon Undersøkelse ved hjelp av fingrene 

100 Parese Lammelse – tertraparese lammelse av 
både armer og bein 
 

101 Parestesier Unormale følefornemmelser som 
maurkryping, prikking, stikking og 
brennende følelse 
 

102 pati lidelse/sykdom, eks. nevropati som er 
sykdom, betennelse eller skade i de 
perifere nervene 
 

103 Patologi/patologisk Læren om de sykelige forandringer i 
kroppen/sykt 
 

104 Parasympatisk nervesystem Del av det autonome nervesystem – går 
til de indre organer 
 

105 Perifere I utkanten 

 
 
 
106 Plexus brachialis Nervefletting mellom nakke og skulder. 

Nervefibrene fra de forskjellige 
nerverøttene blandes slik at de nervene 
som løper ut av plexus til armene, 
inneholder fibre fra forskjellige 
nerverøtter 
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107 Plexus cervicalis Nervefletting i nakken 

108 Posterior Bakre – motsatt av anterior, fremre 

109 Posttraumatisk Som inntreffer etter skade 

110 Propriosepsjon Evnen til automatisk å oppfatte 
kroppens/hodets stilling/stillingsendring 
uten å se 
 

111 Prolaps I forbindelse med nakken, trykk av 
skivesubstans mot nerverøtter 
 

112 Progredierende Tiltakende 

113 Prosessus spinosus Ryggtagg 

114 Protrusjon Framtrykt/framskutt 
skivemateriale/nebbformete osteofytter – 
kan trykke mot muskler, sener og nerver 
og føre til smerte. En protrusjon fører til 
en impresjon i det vevet som blir utsatt 
for trykket 
 

115 Psyko- Som har med sjeleliv, følelser å gjøre 

116 PTSD Post Traumatic Stress Disorder – en 
form for angst eller stress etter en 
skremmende opplevelse, for eksempel 
krig, tortur, brann eller bilkollisjon 
 

117 Radialis Nervus radialis, en av de tre 
hovednervene til arm. 
Radius = spoleben 
 

118 Radiculopati Skade på nerverot forsårsaket av et 
prolaps/påleiringer eller betennelse 
 

119 Radiculær Som har sammenheng med nerverot 

120 Radiculære smerter Smerter som følge av trykk/skade på en 
eller flere nerverøtter 
 

121 Reaktiv tilstand Noe som skjer som en følge av/eller 
reaksjon på f.eks skade 
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122 RF-behandling Radiofrekvensbehandling 

123 Ruptur Brist, for eksempel i virvel 

124 Sagittal Brukes om radiologiske bilder tatt i 
lengderetning – parallelt med ryggen 
 

125 Segment Et segment består av to virvler med 
mellomvirvelskive og leddbånd 
 

126 Sensibilitetsutfall Følelsesendring 

127 Sklerotom Område av bindevev, leddbånd, ledd 
som innerveres fra bestemte nerverøtter 
 

128 Somatisk Som har med kroppen å gjøre 

129 Spinalkanalen Ryggmargskanalen 

130 Spondylose Artrose/slitasjegikt i ryggsøylen 

131 Spondylolistese Glidning av en virvel 

132 Stenose Innsnevring – spinal stenose: 
innsnevring av ryggmargskanalen 
 

133 Subluksasjon Vridning/forskyving nesten av ledd 

134 Syndrom En gruppe symptomer/sykdomstegn som 
utgjør en bestemt tilstand eller sykdom 
når de opptrer samtidig 
 

135 Tinnitus Vedvarende øresus 

136 Toraks Brystkassen 

137 Torsjon Vridning 

138 Traume Skade 

139 Transversum ligament Leddbånd som binder sammen 1. og 2. 
nakkevirvel 
 

140 Trapezius smerte Smerte fra den trapesformete muskelen 
mellom nakke og skulder 
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141 Ulnaris Nervus ulnaris – den 3. av de store 
armnervene. 
Ulnar = underarmsbein 
 

142 Uncovertebralt ledd Et uekte ledd som grenser til foramina 
intervertebralia mellom de 5 nederste 
nakkevirvlene. Kalles også Luschkas 
ledd 
 

143 Uncovertebrale osteofytter Beinpåleiringer som kan innsnevre 
nerverotkanalen og trykke på nerveroten 
 

144 Vegetative system Ikke viljestyrt 

145 Ventral båndforbeining Forbeining av leddbånd på forsiden 

146 Vertebral Som har med ryggraden å gjøre 

147 Vestibulær Som har sammenheng med labyrinten i 
det indre øret 
 

148 WAD Whiplash Associated Disorder – 
betegnelse på nakkeslengskade 
 

149 Ødem Hevelse p.g.a. sykelig væskeansamling 

 


