
  
Norske leger advarer mot nakkeoperasjoner 
Rundt 100 nordmenn operert av omstridt tysk kirurg.

ADVARER: Professor Øystein P. Nygaard ved St. Olavs hospital i Trondheim advarer på det sterkeste mot avstivningsoperasjoner i nakken. 
FOTO: PRIVAT 

(Dagbladet.no): Operasjon i nakken kan gjøre vondt verre, hevder norske nevrokirurger, og advarer på det sterkeste mot 
behandlingen som den tyske legen Abbas Montazem har utført på rundt 100 nordmenn. 

Mange har betalt opp mot 250 000 kroner for operasjonen, og de 
som har reist tilbake for å bli reoperert når resultatet ikke har 
vellykket, og har måttet punge ut med enda mer. 

 

Vondt verre 

- Slike avstivningsoperasjoner som den tyske legen har holdt på med, 
kan gjøre vondt verre. Flere pasienter som har vært hos ham har 
henvendt seg til oss for å bli reoperert. Vi advarer på det sterkeste mot 
denne behandlingen, sier overlege professor dr. med. Øystein Nygaard 
til Dagbladet.no. 

Han leder Nasjonalt senter for spinale lidelser ved St. Olavs hospital, 
som får henvist nakkeslengpasienter fra sykehus i hele landet. 

 

Forsøkt i Norge 

Ifølge Nygaard finnes det ikke dokumentasjon på at kirurgi hjelper ved slike skader, og såvidt han vet er den tyske 
nevrokirugen alene i verden om å gjøre denne type operasjoner.  

De går ut på å sette inn metallplater som avstiver halsen hos whiplash- og hjerneskadde pasienter.  

Også i Norge har det vært forsøkt med lignende avstivningsoperasjon i noen tilfeller, men ifølge Nygaard har ikke 
resultatene vært vellykket.  

Det er etablert en konsensus blant norske nevrokirurger om holdningen til denne type operasjoner, noe som går fram av en 
artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Nasjonalt senter for spinale lidelser har i flere år drevet forskning på MR forandringer ved whiplash og resultatene fra disse 
studiene vil bli  publisert i august i år, ifølge Nygaard. 

Fortvilte pasienter 
 
Flere fortvilte pasienter har henvendt seg til St. Olav med en bønn om hjelp etter mislykket operasjon hos Montazem, hevder 
Nygaards kollega,  overlege og professor Harald Schrader: 

OMSTRIDT: Nevrokirurgen Abbas Montazem er jaget i 
Tyskland. Flere pasienter har anlagt sak mot ham. 
Fra Montazems egen nettside 
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- Jeg er blitt kjent med flere pasienter, blant annet noen som har vært innnlagt på vår nevrologiske og nevrokirugiske 
avdeling, som har gjennomgått meningsløse og smertefulle lidelser. 

De har i tillegg i betydelig grad mistet evnen til å bevege hodet. Kolleger av meg i Tyskland har rapportert om mange 
tilfeller der pasienter etterpå beveger seg som roboter. Noen får en betydelig feilstilling i nakken ved at de for eksempel 
stadig må se opp i luften, sier han. 

Endel opererte pasienter har fått hjelp ved St.Olav, men i noen tilfelle er skaden uopprettelig, sier han til 
Dagbladet.no. 

- Men hva skal da nakkeskadde gjøre? Er det ingen hjelp å få i norsk helsevesen? 

- I de aller fleste tilfeller går plagene over - det tar bare tid, sier Schrader. 

 

Montazem fikk sparken 

I en artikkel i  Der Spiegel i februar i år ble Abbas Montazem beskrevet nærmest som en   skrekk-doktor og en røff 
mekaniker. 
Som følge av artikkelen ble han sparket ut av sykehuset hvor han drev sin klinikk, Kreisklinik Mindelheim i Bayern.  

I fjor fikk han fyken fra et annet sykehus i Bühl etter at en 58 år gammel svensk kvinne døde etter å ha blitt operert av 
Montazem. Det verserer flere saker mot Montazem i det tyske rettssystemet. Den svenske familien har hyret advokat i 
Tyskland. 

 

- Ødelagt mitt livsverk  

Både norske leger og pasientforeninger skal gjennom årene ha bistått med å formidle kontakt med dr. Montazem. Og mange 
nakkeopererte, som Olga Rindal på Dovre, hevder de har fått et nytt og bedre liv etter at de har fått stabilisert nakken med 
skruer og metallplater. Erfaringene er med andre ord delte. 

I en e-post til Dagbladet skriver Abbas Montazem at han mener kritikken mot ham er uberettiget: 

- Jeg har tidligere operert over 200 pasienter med instabilitet i nakken som følge av leddgikt (rheumatoid arthritis). Ingen 
brød seg om denne pasientgruppen. Ingen sa jeg gjorde en dårlig jobb, jeg fikk tvert i mot takk for dette.  
 
Men når jeg gjør den samme operasjonen (instabilty on upper cervical joint) etter whiplash-skade blir jeg angrepet 
og omtalt som en gal, skriver Montazem.  
 
Han sier han har operert over 300 nakkepasienter, og med gode resultater. 
 - Resultatene er jo grunnen til at så mange har oppsøkt meg, sier han. 

Han sier at Spiegel-artikkelen har ødelagt livverkets hans.  

- Men forsikringsselskapene er glade, for nå slipper de å betale for slike skader etter trafikkulykker, sier den 
omstridte legen.  

Les også: Ble gjeldsslave etter utenlandsoperasjon. 
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