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Oslo Kinos nettsider hacket
Oslo Kinos nettsider ble lørdag utsatt for et dataangrep.
Ingen kredittkortopplysninger
skal være på avveie. I stedet
for den vanlige siden ble publikum møtt med beskjeden:
«When not taking security
measures SO InjEctor Become
Here!!»

Oslo Kinos direktør Geir
Bergkastet sier til Nettavisen
at han ble varslet om hackerangrepet ved 22.30-tiden
lørdag kveld.
Bergkastet forsikrer at det er
ikke fare for at kredittkortinformasjon har kommet på avveie.
(NTB)
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l VERDEN I BILDER
VERDENS STØRSTE:
En indisk kvinne drikker
en kopp te sammen
med 32 681 andre. De
knuste dermed den
gamle te-party-rekorden som samlet 14 700
for å drikke te.
Foto: Scanpix

Snøen ødelegger for millioner
Store snømengder i 2006
og 2007 førte til skader på
hus, hytter og næringsbygg for 100 millioner.
Nå truer igjen store og
tunge snømengder mange
steder i landet. Det ble gjort
om lag 1000 skader som ble

dekket av forsikringen på
hus, hytter og næringsbygg
i 2006 og 2007. De fleste
skadene gjaldt hus og hytter, men de mest kostbare
var skadene på næringsbygg, opplyser assisterende
informasjonsdirektør Emma
Elisabeth Vennesland i If.

Largime (43)

– møtt
UFØR: – Hvor mange leger skal vurdere meg før Gjensidige tror meg, spør Largime Polisi. I over fem år har hun kjempet for erstatning etter en yrkesskade hun fikk i 1997.

Largime Polisi er erklært yrkesskadd av
tre rettsoppnevnte
leger. På oppdrag fra
Gjensidige Forsikring
konkluderte professor Tryggve Lundar
motsatt – uten å ha
møtt henne.
Hilde
Schjerve
hks@dagbladet.no

SKIEN/OSLO
(Dagbladet):
– Hadde legen enda møtt meg og
undersøkt meg! Jeg har ikke noe å
skjule. Jeg synes dette er veldig
spesielt, sier Largime Polisi (43).
Som Dagbladet skrev i går oppfatter en rekke advokater Tryggve
Lundar som ikke nøytral nok, og

beidsulykke. Hun jobbet på et sykehjem, og skulle hjelpe en Parkinson-pasient i dusjen. Plutselig
skled pasienten, og Polisi måtte ta
imot ham så han ikke falt i golvet.
I tiden etterpå utviklet Polisi
korsryggsmerter.

SERIE
E R S TAT N I N G S LEGENE
forsikringsselskaps-vennlig i sine
vurderinger.
Dagbladets gjennomgang av
samtlige dommer i Lovdata
hvor diffuse rygg og nakkeplager er stridens kjerne og Lundar er medisinsk sakkyndig,
viser at den anerkjente nevrokirurgen konkluderer i den
skaddes disfavør i åtte av ti tilfeller.
23. januar 1997 fikk Largime
Polisi livet sitt ødelagt etter en ar-

Mister bevisstheten
Polisi er opprinnelig fra Makedonia. Hun kom til Norge med
mann og to sønner, og fikk oppholdstillatelse i 1993. Hun har
slitt med anfall hvor hun mister
bevisstheten både før og etter at
hun kom til Norge. Anfallene
kommer hyppigere når hun er utsatt for pressete situasjoner og har
smerter.
– Jeg hadde gjort hva som
helst for å jobbe og tjene mine
egne penger, men ryggen min
er så ille at jeg ikke engang klarer å stelle hjemme. Mannen
min og guttene mine gjør alt.
Jeg har rett og slett ikke noe
særlig liv lenger, sier Polisi.

Etter fire runder i trygderetten
og tre i lagmannsretten, godkjente trygdeetaten at yrkesskaden er
årsak til at Polisi i dag er 100 prosent ufør. Kampen for å få erstatning fra Gjensidige Forsikring,
hvor sykehjemmet hadde sin yrkesskadeforsikring, pågår derimot ennå.

Plikt til utredning
Et forsikringsselskap har plikt til å
utrede en sak før det avgjør erstatningsspørsmål. Politis advokat
Henrik Grønhaug har siden 2002
oppfordret Gjensidige til å utrede
saken ved å innhente spesialisterklæring. Dette avslo Gjensidige
begrunnet med at saken var tilstrekkelig belyst. Polisi måtte da
velge mellom å gi opp eller å bringe saken inn for domstolen. Hun
valgte å ta kampen. Da gjorde
Gjensidige helomvending, og
krevde at retten oppnevnte ikke
bare en, men to sakkyndige.
– Dette er et paradoks siden

Gjensidige før stevning ikke
ønsket sakkyndigerklæring.
Men Gjensidige ser at de vil tape saken med mindre det
kommer flere spesialisterklæringer som taler til deres fordel, mener Grønhaug.

Kontaktet Lundar
Det ble oppnevnt to sakkyndige,
som begge parter aksepterte. Disse konkluderte med at det var
sammenheng mellom ulykken og
Polisis uførhet, i likhet med fire
av fem sakkyndige som avga erklæring i trygdesaken.
Heller ikke dette var nok for
Gjensidige. De kontaktet Dr.
Lundar, som med en ukes frist
skrev en erklæring hvor han konkluderte stikk motsatt.
– Det er urimelig av Gjensidige å ikke akseptere de rettsoppnevnt sakkyndiges konklusjoner, og bruke sine økonomiske ressurser til å shoppe
erklæringer fra en så kontro-
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Kobbertyver tatt på kabelfabrikk
Fem personer ble tatt på
fersk gjerning idet de
forsøkte å stjele kobberkabler.
De fem ble oppdaget av
et vaktselskap hos bedriften Draka norsk kabel
på Losmoen i Buskerud.
– De hadde med seg

baufiler og avklipper og
hadde tatt nesten en hel
trommel, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Søndre Buskerud
politidistrikt til Nettavisen.
Gjerningsmennene
forsøkte å rømme, men

l VERDEN I BILDER
VERDENS FØRSTE: En
Boeing 747 fra Virgin
Atlantic ble i går verdens
første kommersielle fly
som tok av på biodrivstoff.
Jumbojet fløy fra Heathrow i London til Nederland
på sin første prøveflyging.
Foto: Scanpix

ble tatt etter sporsøk
med hund. I bilen deres
ble det funnet flere andre
gjenstander som politiet
mistenker kan være
tyvegods. Politiet tror
tyvene ville omsette det
verdifulle kobberet i
utlandet.
(NTB)

F Ø LG
SAKEN
Erstatningslegene

i går.

ble erklært «ikke yrkesskadd»

e aldri legen
Foto: Torbjørn Berg
versiell sakkyndig, mener Grønhaug.

Ta høyere honorar
Han setter også spørsmålstegn ved
Lundars objektivitet når han krever

30 000 kroner i honorar fra Gjensidige.
– Han tar 30 000 kroner uten å ha
møtt Polisi, mens en av de andre
sakkyndige som har reist tur-retur
Oslo-Skien, undersøkt henne og

brukt mye lengre tid, tar 9200 kroner. Dette skaper et inntrykk av at
det foreligger en uheldig kobling
mellom Gjensidige og Lundar, mener Grønhaug.
Hjemme i Skien sitter Largime

– Best å møte pasienten
Professor Tryggve Lundar
sier at han bare unntaksvis
skriver sakkyndig-vurderinger uten å møte pasienten.
– Gjensidige ba meg se på saken
fordi de syntes vurderingene fra
noen av de andre sakkyndige var
rare, sier professor og overlege i
nevrokirurgi, Tryggve Lundar.
Han sier at det bare er unntaksvis han skriver erklæringer uten å ha undersøkt eller
pratet med pasienten.
– Det er alltid best å møte pasienten for å få et personlig inn-

trykk. Denne saken var et sjeldent
unntak fordi tidsfristen var så
kort. Da måtte jeg legge til grunn
de undersøkelsesfunn som andre
sakkyndige hadde gjort. Dette gir
min erklæring mindre tyngde,
noe en advokat selvsagt vil bruke
mot forsikringsselskapet for alt
det er verdt, sier Lundar.
Han avviser at han favoriserer
forsikringsselskapene i sine vurderinger.
– Det er ikke grunnlag for å
si at jeg kjøpes til å mene noe
annet enn det min faglige forankring tilsier, sier Lundar.

Polisi og venter på at saken skal
komme opp for lagmannsretten.
– Da jeg vant i tingretten trodde
jeg saken endelig var over. Hvor
mange leger skal vurdere meg før
Gjensidige tror meg, spør Polisi.

Avviser kritikken
Gjensidige Forsikrings
advokat Kjersti Sandvig
avviser at selskapet shopper sakkyndig-erklæringer.

SAKKYNDIG: Professor og overlege Tryggve Lundar sier at årsaken til at han ikke møtte Largime
Polisi var den korte tidsfristen.
Foto: Frank Karlsen

h Dagbladet retter i en
serie artikler søkelyset
mot bruken av medisinsk sakkyndig i erstatningssaker etter
ulykker.
h I går skrev vi om
nevrokirurg og professor Tryggve Lundar,
som har mer enn 20 års
erfaring som sakkyndig.
h I åtte av ti saker konkluderer Lundar med at
det ikke er sammenheng mellom ulykken
og skaden, ifølge en
gjennomgang av samtlige dommer i Lovdata
hvor Lundar har vært
involvert.
h Advokater på skadelidt-siden mener Lundar ikke er nøytral nok
og at han har økonomiske bindinger til
forsikringsselskapene.
h Lundar mener påstanden er urimelig, og
avviser at han favoriserer den ene part
systematisk.
h I tillegg til jobben
som overlege på Rikshospitalet-Radiumhospitalet og professoratet ved Universitetet i Oslo, driver han
firmaet Nevrokompetanse, som i 2006
hadde en omsetning p å
1.7 millioner kroner.
h Lundar bekrefter at
deler av inntektene
kommer fra bijobben
om sakkyndig, men han
ønsker ikke å oppgi
hvor mye.

– Tryggve Lundar er tilknyttet
et av de største universitetssykehusene. Når Høyesterett
bruker ham og finner ham habil, må han også kunne brukes
i lavere rettsinstanser, sier advokat Kjersti Sandvig.
Hun er ikke enig i advokat
Henrik Grønhaugs påstander
om at Lundar er forsikrings-

selskaps-vennlig og kontroversiell.
– Det er ofte uenighet om
valg av sakkyndige i saker som
dette, men jeg oppfatter at
Lundar holder seg til allment
akseptert medisinsk viten. Da
kan selskapet føle seg trygg på
at avgjørelsen han kommer til
riktig, sier Sandvig.
Hun kan ikke kommentere
detaljer i Polisi-saken av hensyn til taushetsplikten, men
sier hun er sterkt uenig i måten advokat Henrik Grønhaug
framstiller saken på.

