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– Vondt
å ikke bli

trodd
F Ø LG SA K E N
Erstatningslegene
h I en serie artikler retter Dagbladet søkelyset mot bruken av
medisinsk sakkyndige erstatningssaker etter nakkesleng.
h Et knippe tilårskomne, mannlige legespesialister som avviser
av nakkesleng kan gi seinplager,
går igjen i sak etter sak.
h Flere erstatningsadvokater og
skadelidte er kritiske til at de
framstår som forsikringsvennlige.

NAKKESKADD: Elisabeth Fossum Raaen (55) har fått livskvaliteten sterkt redusert på grunn av en påviselig nakkeskadde. Likevel fastholder If at ska

Etter sju spesialistvurderinger og
åtte års kamp for å
få erstatning etter
bilulykka, har
Elisabeth Fossum
Raaen gitt opp.
Tekst: Hilde Schjerve
hks@dagbladet.no

Svein Marius Gjeruldsen
smg@dagbladet.no

Asle Hansen
ash@dagbladet.no

MODUM (Dagbladet):– Jeg har en
skade i nakken. Ingen betviler det.
Men forsikringsselskapet tror ikke
at ulykka forårsaket den, sier Elisabeth Fossum Raaen (55).
Mars 2000: Raaen og en venninne kommer kjørende gjennom Øvre Eiker i 70 kilometer i timen. En
lastebil som kommer imot, får
sleng og treffer en lyktestolpe.
Stolpen knekker og havner under
Raaens bil, som filleristes.
– Siden den dagen har jeg vært
avskåret fra veldig mye som gir
livskvalitet, sier Raaen.

Var i god form
55-åringen var allerede før ulykka
ufør på grunn av sosialangst og de-

pressive trekk. Hun hadde også
hatt betennelse i ei skulder og
muskelspenninger, men aldri nakkeproblemer.
– Elisabeth var i kjempeform
da ulykka skjedde, sier ektemannen Knut.
Han forteller om ei livsglad dame som ikke lenger maktet å reise
på ferie, som ga opp dagmammajobben, og måtte gå med nakkekrage store deler av dagen.
Da Raaen rettet et erstatningskrav mot If Skadeforsikring, viste
de til at Raaens symptomer er hyppig utbredt i befolkningen, og at årsakene ofte er sammensatte. Selskapet ba derfor om medisinsk dokumentasjon. Det fikk de.

Avsluttet saken
Dagbladet har fått se dokumentasjonen, som viser at Raaen er
blitt vurdert av sju ulike leger.
Der en nevrolog konkluderer
med årsakssammenheng, sier
en annen det stikk motsatte.
Mens Elisabeths daværende fastlege og fysioterapeuten konkluderer med at nakkeskaden sannsynligvis skyldes ulykka, velger If å
vektlegge spesialisterklæringene
som konkluderer motsatt.

«

– System
SERIE
NAKKESLENG
Nakkeskaden er til og med synlig på MR, men If viser til at teknikken ikke representerer allment akseptert kunnskap.
If har avsluttet saken. Raaen har
ikke råd til å risikere å tape en rettssak for et erstatningskrav på
700 000 kroner.

Rystet over If
– De har sittet med lupe og pinsett
for å finne noe å bruke imot meg,
blant annet at jeg tidligere har hatt
dårlig psykisk helse. Jeg fatter ikke
at de kan holde på slik med mennesker som uskyldig har kommet
opp i ei ulykke, sier Raaen.
Hun er rystet over hvordan
systemet fungerer.
– Det gjør vondt å ikke bli trodd.

Jeg fatter ikke at de kan holde på slik
med mennesker som uskyldig har kommet
opp i ei ulykke.
Elisabeth Fossum Raaen,

Foreningene for skadelidte etterlyser mer
ydmykhet hos legene i
synet på nakkeskader,
og mener systemet
må endres.
– Det er et problem at et lite miljø
av leger skriver mange erklæringer.
Mange er eldre, og man kan spørre
seg hvor godt de klarer å følge med
på et område i stadig utvikling, sier
rådgiver i Landsforeningen for Trafikkskadde (LTN), Per Oretorp.
Han mener prisen på spesialisterklæringene kan bidra til å så tvil
om legenes uavhengighet.
– Både skadelidte og forsikringsbransjen må være trygge på at vurderingene er uavhengige. Det er de
ikke i dag. Systemet bør endres.
For eksempel kunne sykehusene
fått ressurser til å skrive disse erklæringene, mener Oretorp.

Bagatelliserer
På den nasjonale nakke- og ryggkonferansen i april i år ble det presentert flere internasjonale forskningsnyheter om nakkesleng.
– Jeg savner ydmykheten i synet
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aden ikke skyldes bilulykka for åtte år siden.
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met må endres
på nakkeskadene i deler av det
norske spesialistmiljøet. Bare
objektive funn aksepteres, og vi ser
ofte at den skadedes beskrivelse av
egne symptomer blir bagatellisert.
Ofte blir denne gruppa beskyldt
for å simulere, eller symptomene
blir forsøkt koblet til psykologiske
årsaker fra før skaden, sier Oretorp.

Ikke anerkjent
Landsforeningen for nakkeslengskadde fortviler over at legene har så
ulike meninger.
– Noen ser helt klart at vi har en
skade, mens andre sier nei. Det er
veldig frustrerende for oss som vet

hvordan
ulykken forandret livet
vårt, sier foreningens leder
Turid
Monsen.
Hun har
selv
fått
RÅDGIVER:
stadfestet
Per Oretorp.
nakkeslengskaden og fått erstatning. Men
hun kjenner altfor mange som ikke
blir trodd.
– Nakkesleng er dessverre ikke
en anerkjent diagnose i Norge, sier
Monsen.

If forstår frustrasjonen
Rådgivende lege i If Skadeforsikring, Marit Krohg, har
forståelse for Elisabeth
Fossum Raaens frustrasjon.
– Jeg forstår godt at det oppleves
som vondt når det settes spørsmålstegn bak årsakssammenhengen i slike saker. Det er lett å bli
frustrert når man får forskjellige
uttalelser fra forskjellige leger, og
når resultatene tolkes ulikt. Dette

gjør det også vanskelig for forsikringsselskapene, sier Krohg.
Hun ønsker nå en sentralt styrt
oppnevning av dem som skal avgi
medisinske ekspertuttalelser.
– I tillegg hadde det vært ønskelig med en uavhengig kvalitetssikringsinstans, som kunne vurdert
ekspertuttalelsene. Da ville mange
sluppet å gå den tunge veien om
rettssystemet, sier Krohg.
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