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LANG PROSESS: Olga Rindal på Dovreskogen i Oppland gikk til sak mot staten da hun ble nektet refundering av operasjonsutgifter i Tyskland. Hun ble kvitt smertene og fikk et bedre liv etter at hun ble operert i
nakken. Nå kan hun komme seg rundt i bil, og stelle i hus og hage.
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Ble gjeldsslave etter utenlandsoperasjon
Nå blir nakkeskadde Olgas sak behandlet av EFTA-domstolen.
(Dagbladet.no): Olga Rindal (48) fra Dovre ble ikke trodd da hun hevdet hun hadde fått en skade i nakken. Flere leger mente
det bare handlet om psykiske problemer.
I høst får hun sin erstatningssak behandlet av EFTA-domstolen.
Avgjørelsen vil kunne få betydning for svært mange nordmenn som er
blitt behandlet både for nakkeslengskade og andre skader/sykdommer i
utlandet.

I 1987 ble Dovre-kvinnen påkjørt i en kjedekollisjon, og pådro seg
en skade i nakken som skulle vise seg å få enorme konsekvenser for
livet hennes.
Hun fikk umiddelbart hodepine, smerter i nakken, svimmelhet og
kvalme. «Behandlingen» hun fikk var sykmelding i tre uker, en myk
nakkekrage og en pakke Paralgin Forte. Røntgenbildene som ble tatt
ved lokalsykehuset viste ifølge legene ikke skader.

Måtte slutte i jobben

STABILITET: Røntgenbildet viser hvordan to stålplater
og flere skruer holder nakken på plass.

Smertene ble bare verre og verre - og etterhvert slo også ryggen seg
vrang.
Olga ble halvt ufør, men tviholdt på jobben sin i Heimevernet, der hun fortsatte på halv tid fram til 1998. Da måtte hun gi
seg som følge av nakke- og ryggplagene. 12 år etter ulykken ble hun erklært ufør.
Hun kom i kontakt med en lege ved Ullevål sykehus som forsøkte radiofrekvensbehandling, noe som hjalp en stund. Men
smertene kom tilbake. Etter at legen hadde startet egen klinikk, formidlet han kontakt med en tysk nevrokirurg som skulle ha
svært gode resultater med whiplash- eller nakkesleng-pasienter.

Ikke noe å tape
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- Jeg kunne ikke lenger sitte oppreist, jeg lå enten i senga eller i en stressless. Jeg hadde ikke lenger noe å tape. Derfor dro
jeg, i likhet med mange andre nakkeskadde, til legene Volle og Montazem i Tyskland, forteller Olga Rindal til
Dagbladet.no.
I ettertid er kommet fram sterk kritikk mot Abbas Montazem og hans metoder.
- Men jeg angrer ikke på at jeg lot meg operere av ham, for jeg fikk jo et helt nytt liv, sier Olga.
Montazem mente at MR-undersøkelsen viste skade på et leddbånd øverst i nakken, og at dette forklarte hvorfor Olga fikk
store smerter hver gang hun vred på hodet.

Avstivningsoperasjon
Den tyske nevrokirurgen foretok i 2001 en avstivningsoperasjon av nakken hennes ved å sette inn to stålplater og 10 skruer.
- Jeg ble med en gang kvitt smertene. Bevegeligheten er selvsagt fortsatt hemmet, jeg kan ikke uten videre vri på hodet. Men
i forhold til hvordan jeg hadde det før, er dette rene himmelriket, sier Olga. Hun ble litt senere operert i ryggen av samme
lege, og fikk tilbake førligheten.

Ble gjeldsslave
Som følge av de private operasjonene i Tyskland er hun blitt gjeldsslave. Som uføretrygdet er det ikke enkelt å finansiere så
store helseutgifter - over 300 000 kroner.
Hun fikk ingen støtte til utenlandsbehandlingen fra Rikstrygdeverket. Klagenemnda for behandling i utlandet avslo hennes
klage, og hun gikk da til sak mot staten for å få kjent dette vedtaket ugyldig.
Hun mente hun burde få refundert utgiftene, siden hun ikke hadde fått behandling som hjalp i Norge.
Saken var oppe i Oslo tingrett i 2005, men hun tapte og ble idømt saksomkostninger på 80 000 kroner.
Det ble da satt i gang innsamling i bygda for at hun ikke skulle måtte gå fra huset sitt. Men et nytt tap i retten vil påføre Olga
så store omkostninger at hun trolig må gi fra seg huset.
Av forsikringsselskapet fikk hun, før skaden ble funnet, 50 000 kroner, som en minnelig ordning.

Gjelder mange
Nå har hun ved hjelp av sin advokat Ola J. Strømsmoen hos Stenstrup Stordrange fått fremmet saken for EFTA-domstolen.
- Dette er en sak som angår veldig mange nordmenn. Flere har hatt lignende opplevelser som meg: Som følge av manglende
forståelse for og behandling av nakkeskadene i helsevesenet har mange tydd til dyre utenlandske løsninger, og dermed blitt
påført store utgifter, pantsatt hus osv. Å få en prinsipiell avgjørelse av hvem som skal betale utgiftene er derfor bra, mener
Rindal.
Advokat Ketil Bøe Moen hos Regjeringadvokaten bekrefter overfor Dagbladet at EFTA-domstolen vil behandle
Rindals sak i løpet av høsten:
- EFTA-domstolen er bedt om å vurdere flere spørsmål som alle gjelder vilkårene for når pasienter kan kreve dekning av
utgifter ved sykehusbehandling i andre EØS-land, sier Moen.
Dette gjelder blant annet hvilken betydning det har at en bestemt behandling ikke tilbys i Norge fordi den i internasjonal
medisin ansees som eksperimentell.

Rådgivende uttalelse
EFTA-domstolen vil etter en muntlig høring i september komme med en rådgivende uttalelse til Borgarting lagmannsrett.
Lagmannsretten vil så ta stilling til Rindals krav om dekning av utgiftene, men dom i saken kan ikke ventes før første
halvdel av 2009.
- Denne rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstsolen vil kunne vil få betydning også for andre nakkeslengpasienter
som er operert i utlandet, sier Bøe Moen.
z

Les også: Norske leger advarer mot nakkeoperasjoner.
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