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KIRURGI-KRANGEL: Nakkesleng-skader kan noen ganger opereres, men det er ulike teknikker. Kirurgi er så mangt, understreker en nevrokirurg.
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- For mange er blitt operert
- Nakkekirurgi hjelper ikke alle, sier nevrokirurg Roald Baardsen.
(Dagbladet.no): Mange nordmenn har fått plagsomme og smertefulle nakkesleng-skader etter trafikkuhell, og mange har slitt
med å påvise at plagene har sammenheng med ulykken.
Dagbladet.no de siste dagene har publisert flere artikler om de
omstridte nakkesleng-skadene, og det er kommet mange reaksjoner fra pasienter. Flere forteller om strabasiøse runder og en
kamp for å bli trodd og tatt på alvor i helsevesenet.
Rundt 100 nordmenn har valgt å dra til Tyskland for å bli operert av den tyske nevrokirurgen Abbas Montazem,
blant dem Olga Rindal på Dovre.
Hun kunne ikke gå tilbake i jobb, men ble kvitt smertehelvetet etter operasjonen.
Men flere med nakksleng/whiplash-skade er også blitt operert i Norge.

Kan hjelpe noen
Vi har bedt den erfarne nakkekirurgen Roald Baardsen ved Stavanger universitetssykehus om en kommentar til striden rundt
kirurgien. Han sier kirurgi kan hjelpe noen, men at for mange er blitt operert:
- Smerter i nakken etter uhell kan ha flere årsaker. I noen få tilfeller finner vi forandringer som kan være aktuelle for kirurgi.
For noen av disse kan teknikken som de fleste nakkekirurgene, inkludert den tyske legen Montazem benytter, være aktuell,
og da blir pasientene som regel bedre etter operasjonen.
- Men jeg mener at for mange er blitt operert av Montazem med denne teknikken på svak indikasjon, sier Roald Baardsen.

Kirurgi er så mangt
Baardsen understreker at nakkekirurgi er så mangt, og at skadene er ulike.
Nakkeoperasjon er ikke alltid ensbetydende med å operere med fiksering fra bakhodet til nakken - som er den vanligste
teknikken den tyske legen Montazem har benyttet.
- Jeg har en rekke pasienter vi har operert i nakken med en annen teknikk enn det Montazem hadde anbefalt dem - ut i fra at
vi har funnet sykdom på annet sted enn i overgangen nakke/hode. Problemet slik jeg ser det er at Montazem i for stor grad er
fokusert på fiksering, sier Baardsen.
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For omfattende
- Flere som er blitt operert av Montazem er ikke blitt smertefrie, men har fått det vesentlig bedre etter at vi har operert annet
sted i nakken der problemet helt klart har vært lokalisert, ifølge Baardsen.
Han mener at Montazem i endel tilfeller har anbefalt omfattende kirurgi der en enklere teknikk hadde ført fram til målet.

Betent tema
Nakkesleng-problematikken er svært betent. Det viser de mange reaksjonene som kommer fra engasjerte pasienter,
pasientorganisasjoner og leger. Også Baardsen kan skrive under på dette.
Han er flere ganger blitt skjelt ut av nakkepasienter som har krevd operasjon (fiksering bak i nakken), men der han som
nevrokirug har anbefalt mindre omfattende kirurgi.

Rettssystemet og sannheten
En norsk nakkesleng-sak kommer opp for EFTA-domstolen i høst, der Olga Rindal krever refundering av sine utgifter til
behandling i utlandet, hos doktor Abbas Montazem. Hun hevder hun fikk et nytt liv etter operasjonen.
Rindal tapte mot staten i tingretten, og har nå anket til lagmannsretten.
Baardsen mener at en rekke av disse sakene kunne vært løst utenom rettssystemet.
- At rettsystemet skal sette normer for hva som er gjeldende medisinsk viten er svært uheldig, da medisinske
sannheter ikke varer lenge. Men dommer i Høyesterett har en tendens til å skulle representere sannheten veldig
lenge, sier Baardsen.
z

Les også: Norske kirurger advarer mot nakkeoperasjoner og
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Tilbudt lykkepiller mot skadet nakke.

Dagbladet.noPostadresse: Boks 1184 Sentrum0107 OsloBesøksadresse: Langkaia 10150 Oslo
z
z

© 2008 DB Medialab AS
Ansvarlig redaktør: Anne Aasheim

Redaktør Dagbladet.no: Morten Øverbye

http://www.dagbladet.no/dinside/2008/06/20/538730.html

20.06.2008

