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IYY GJNNNOMGANG AY BEHANDLINGSTILBUD TIL ALVORLIG

NAKKESKADDDE

I løpet av de siste årene har norske helsemyndighetene nedsatt to arbeidsutvalg med mandat

til å utrede diagnostikt og behandlingstilbud for pasienter med alvorlige nakkeskader.

Første arbeidsutvalg, Sintef, utga i 2000 en rapport med tittelen "Nakkeslengskade - SMM-

rapport Nr. 5120001Diagnostikk og evaluering en metodevurdering" basert på egen

li#raturgransking. Det Jndre utvalget, Aarsethutvalget, utga i 2006 en rappo* med tittelen

'T',{akkeslengassosierte nakkeskadero'.

negge utval-gene konkluderte med at de ikke fant det hensiktsmessig å utrede diagnostikk og

UefåOmg iv de alvorligste skadene med den begrunnelse at allerede eksisterte

tilfredsstiliende behandlingstilbud til denne skadegruppen'

Etter et større oppslag i VG, 6. september, besluttet helseminister Brustad'å b€ Sosial- og

helsedirektoratet'gjennomgå sykehusenes behandling av alvorlige nakkeslengskader" (VG

T.september).

Landsforeningen for Nakkeslengskadde har giennom flere år påpekt at denle pasientgruppen

ikke har hau noe kvalifisert tildd i norsk helsevesen. Det samme har vært framhevet både av

andre pasientforeninger og enkeltpersoner. Dette gielder bfig for diagnostikk og behandling.

Vi mener altså at Ae io uåtg"nr itur gitt en helt misvisende framstilling av situasjonen, og vi

vif utryru<e tilfredshet med ai Departementet nå ønsker å ft fram åkta om hvordan alvorlig

nakkeikadde blir behandlet av spesialisthelsetjenesten'

Så sent som den 24. ap1ili år sendte LFN utredningen "Alvorlig nakkeskadde holdes for narr"

til Helseministeren, Justisministeren og til begge stortingskomiteene'

Justisministersn har takket for innspillene, og Justiskomiteen svarte at brevet var delt ut til
komiteens medlemmer, men at de dessverre ikke hadde anledning til å behandle andre saker

enn de som oversendes fra Stortinget eller Odelstinget'

LFN har fortsatt ikke mottatt svar på denne henvendelsen verken fra Helseministeren eller

Helse- og omsorgskomiteen.

LFN vil uttrykke ønske om å delta i det arbeidet som nå skal giøres, både for å-bringe videre

de erfaringene som vi sitter inne med som pasientorganisasjon, og ikke minst for å sike oss at

tilbudet tilde alvorligst skadde blir beskrevet på en saklig og faglig korrekt måte-
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Et tøt*{ tøM d&4 teft€ tla hftF -,

Vi går ut fra at LFN og Departementet v/ Helseminster Brustad nå har felles interesser av å ffi
alle fakta på bordet, slik at vi i framtiden kan konsentrere oss om å finne bedre/sikrere
diagnostikk og bedre behanilling for denne pasientgruppen.

LFN var representer'c med en enkelt representant i Aarsethutvalget, men klarte ikke her å ffi
gehøt for prirblematikken rundt de alvorligste nakkeskadene.

Vi sender denne henvendelsen for å sikre at viktige detaljer om alvorlige nakkeskader ikke
blir oversett av DepartementetÆIelseministeren.

Vi tillater oss også sende kopi av tidligere tilsendt brev; "Alvorlig nakkeskadde holdes for
narf'. Vi giør deffe i håp om fii en konstruktiv tilbakemelding og dialog om hvilke
problemstillinger et nytt utvalg må legge størst vekt på.

På vegne av styret i LFN

Turid Monsen
Leder i LFN

Vedlegg:
1. Kopi av brevet "Alvorlig nakkeskadde holdes for narr" av 24.4.2007

Johnny Stausholm
Nestleder i LFN
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