
Misfornøyd med nødløsning 
Det er opprettet en smerteenhet ved Telemark sykehus for Trond Stokkes pasienter. - Dette er en 

nødløsning vi ikke er fornøyd med, sier Johnny Stausholm på vegne av Nakkeskaddes aktivitetsgruppe.  

Lege Trond Stokke har en 40-prosentavtale med Helse Sør i forbindelse med 
sin smerteklinikk i Skien. Han har i tillegg en klinikk i Oslo. Nå har Statens 
helsetilsyn fratatt ham retten til å skrive ut A- og B- preparater. - Stokke driver 
fortsatt sin praksis. Men fordi han ikke kan skrive ut medisiner, har vi laget en 
forsterket smerteenhet ved sykehuset i Telemark, sier informasjonssjef Bjørn Svensen i Helse Sør. 

Erfarne leger 
 
Den forsterkede enheten består av spesialister i allmenmedisin og i smertebehandling, ifølge Svensen. - Kan 
enheten tilby den samme behandlingen som Trond Stokke har gitt pasientene? - Nei, ifølge tilbakemeldinger fra 
pasientene kan den ikke det. Men det er gode, erfarne leger her. Og for pasienter som er vant til å få medisiner, 
er det viktig fortsatt å få tilgang på dette og å få prate med en ansvarlig lege, sier Svensen. Johnny Stausholm 
har på vegne av Nakkeskaddes forening skrevet et brev til Helse Sør. Han ber om at Stokke må brukes som 
ressursperson i oppbyggingen av dette nye tilbudet. - Jeg tror ikke pasientene vil få den medisineringen de 
trenger ved Telemark sykehus, sier Stausholm. 

150 pasienter 
 
Han påpeker at dette er pasienter som har vært hos mange forskjellige behandlere med sine plager. - De har ikke 
fått hjelp før de kom til Stokkes klinikk, sier Stausholm, som selv ikke er fast pasient hos Stokke. Mange pasienter 
får fortsatt behandling hos Stokke, selv om han ikke lenger kan skrive ut medisiner. 150 pasienter har gått til 
behandling ved Stokkes klinikk i Skien tre eller flere ganger det siste året. - Vi har skrevet til pasientene og 
orientert om situasjonen. De kan enten fortsette hos Stokke eller gå tilbake til sin fastlege, sier Svensen. 

Kan henvise 
 
Fastlegen kan henvise til smerteenheten ved Telemark sykehus. - Et tyvetalls pasienter har hittil tatt kontakt med 
smerteklinikken. Vi har skrevet til alle fastlegene og gitt beskjed om at sykehuset står til disposisjon. Fastlegene 
kan også ta kontakt og spørre dersom de er usikre, sier Svensen. - Har smerteenheten kapasitet til å ta imot alle 
disse pasientene? - Vi kan øke kapasiteten på sykehuset dersom det er nødvendig. Det har det ennå ikke vært, 
sier han. 

Vurderer avtalen 
Helse Sør vurderer om driftsavtalen med Trond Stokke skal sies opp.  
Ifølge informasjonssjef Bjørn Svensen i Helse Sør er det ikke avgjort hva som skal gjøres med lege Trond 
Stokkes avtale etter at han mistet retten til å skrive ut A- og B- preparater til sine pasienter. - Kan et regionalt 
helseforetak si opp driftsavtalen fordi legen mister forskrivingsretten? - Vi har en avtale, og den kan sies opp. 
Men først vil vi høre Stokkes synspunkter. Han skal innen 13. juni sende oss dokumentasjon og argumentasjon, 
sier Svensen. Dersom Stokke mister driftsavtalen med Helse Sør, vil verken pasientene i Skien eller i Oslo lenger 
få trygderefusjon for sine utgifter. 

Pasientene i Helse Øst får tilbud 
Pasienter fra Helse Øst som har gått til behandling hos Trond Stokke får nå et tilbud ved smerteklinikken 
ved Aker Universitetssykehus.  
Doktor Stokke skal fremdeles være ansvarlig for at pasientene får behandling og oppfølging. Men smerteklinikken 
på Aker skal bistå legen etter henvisning for den enkelte pasient. Klinikken skal bistå både med behandling og 
med å foreslå videre behandlingsopplegg. Det sier Helse Øst i en fersk pressemelding. Viseadministrerende 
direktør Bente Mikkelsen mener at ordningen vil føre til at man opprettholder et godt og forsvarlig 
behandlingstilbud til denne gruppen. Den siste undersaken er lagt til etter at avisen gikk i trykken.  

Mari Rian Hanger 
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