
Nakkesleng til EFTA-domstolen 
Den norske stat vil ikke betale operasjonsutgifter utenlands for en 47 år gammel kvinne. Nå skal EFTA-

domstolen avgjøre striden.  

Anne Grete Storvik 
 
– Dersom vi får medhold, vil dommen åpne for bedre muligheter til å dra til utlandet for å få behandling som Norge ikke kan 
tilby, sier advokat Ola J. Strømsmoen til Dagens Medisin. 
 
Vellykket i Tyskland 
Strømsmoens klient fikk kroniske nakkeslengskader etter en bilulykke i 1987, men det norske helsevesenet kunne ikke tilby de 
behandlingsalternativene hun trengte. Så da en kirurg i Tyskland fant at hun hadde indikasjon for en avstivingsoperasjon, 
valgte hun å ta operasjonen der i 2001.  
 
– Operasjonen var vellykket og førte til reduserte smerter, sier advokat Strømsmoen.  
 
Uavhengig vurdering 
Etter at kvinnen tapte saken i Oslo tingrett, begjærte hun saken tatt opp for EFTA-domstolen i Luxembourg. Hennes ønske var 
å få en uavhengig vurdering av om hun har krav på å få dekket operasjonsutgiftene.  
 
Strømsmoen opplyser at han har hatt 400–500 nakkeslengpasienter som klienter.  
 
Muligheter for flere? 
Advokaten mener det er på tide å få prøvd saken i domstolen, og han kaller denne saken en prinsippsak.  
 
– Det har etter hvert blitt mange som ikke får tilbud om behandling her i Norge. Dersom vi får medhold, vil det åpne for bedre 
muligheter for å kunne dra til utlandet for å få behandling som Norge ikke kan tilby. 
 
Strømsmoen opplyser at det, samtidig med kvinnens sak, skal behandles en lignende sak fra Norge i EFTA-domstolen. 
 
Første gang i EFTA 
Ifølge direktør Eva Elander Solli ved Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet, er det første gang det er 
besluttet foreleggelse for EFTA-domstolen i saker der rettsapparatet behandler avgjørelser fra nemda. Hun opplyser videre at 
noen saker som skal for retten er stanset i påvente av avgjørelse av disse sakene.  
 
Dagens Medisin 07/08 

EFTA-domstolen 

* Saksområdet til EFTA-domstolen er hovedsakelig  
anklager fra ESA, EFTAS overvåkingsorgan mot medlemsstatene. 
 
* Klagesakene kan omfatte feilaktig eller manglende gjennomføring av forpliktelser som følger av EØS-avtalen, tvister 
medlemsstatene imellom og ankesaker vedrørende avgjørelser truffet av ESA. 
 
Kilde: Wikipedia  
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