Staten nekter å betale for operasjon i Tyskland

Betalte seg ut av smertehelvete
DRAGKAMP: Etter 14 års smertehelvete fikk nakkeslengskadede Olga
Rindal (46) fra Dovre livet tilbake. Operasjonen måtte hun selv betale.

AV ANETTE MUSDALSLIEN
MOBIL: 976 57 281

LILLEHAMMER: Årsaken var at Rindal reiste til Tyskland for
å få den operasjonen norske leger ikke ville utføre. Det
kostet henne 300.000 kroner. I ettertid har hun søkt
myndighetene om å få dekket utgiftene sine, men har fått
negativt svar. Norske leger mener det finnes bedre
behandlingsmetoder. Olga har nå saksøkt staten for å få
prøvd saken sin i retten.
Faglig uforsvarlig
- Jeg har fått et liv det er verdt å
Olga Rindal ble nakkeslengskadet etter en kjedekollisjon
leve, sier Olga Rindal.
Operasjonen vil norske
på Dovre i 1987. Årene etter ulykken ble et mareritt.
myndigheter ikke betale for.
Smertene i hodet, nakken og ryggen var uutholdelige.
Tidvis bodde hun i sengen.
- I 14 år eksisterte jeg bare. Etter operasjonen har jeg fått
tilbake et liv det er verdt å leve, sier hun.
Det var den omstridte tyske nevrokirurgen Abbas
Montazem som opererte Olga. I dag er hodet hennes
festet til nakken med to stålskinner og ti skruer. Det
norske fagmiljøet er skeptiske til den tyske legens metoder
og kaller dem eksperimentelle og faglig uforsvarlige.
- Risikoen var der. Jeg visste det. Men må du, så må du.
Det er ingen som frivillig går gjennom en slik operasjon
uten å være nødt. Hvis jeg hadde dødd på
operasjonsbordet så hadde det vært greit. Det sa jeg til
familien min også. Da hadde jeg i alle fall prøvd, sier
Rindal.
Slik ser nakken til Olga Rindal ut i

- Fått livet tilbake
dag.
I 1999 ble Rindal uføretrygdet. Da var hun nettopp operert
i Norge for en prolaps i ryggen, også den kom som følge
Les også disse sakene:
av trafikkulykken. Olga ble ikke bedre av operasjonen. To - Viktig for mange
- Elendig livskvalitet ikke nok
år etter, med to måneders mellomrom, opererte dr..
Skeptiske spesialister
Montazem både nakke og rygg.
- Jeg er ikke helt frisk. Det kommer jeg aldri til å bli. Men
jeg har fått tilbake livet mitt, sier Rindal.
Hun tapte saken i tingretten. Begrunnelsen var at kompetansen til dr. Montazem også
finnes i Norge, og at mangel på kompetanse ikke er grunnen til at Rindal ikke fikk tilbud
om samme behandling her.
- Det må bety at legene i Norge kunne gjort meg frisk men valgte å la være. Da spør jeg
meg hva som er alternativet. For meg hadde vært å gå på smertestillende tabletter
resten av livet. Jeg tror ikke det hadde blitt noe langt liv, sier Rindal.
Anker
Nå anker Olga Rindal saken til lagmannsretten.

- Det handler ikke bare om meg lenger nå. Det sitter mange i min situasjon der ute som
enten er operert eller som venter på å bli det, sier hun.
Dr. Montazem har operert mellom 50 og 100 norske nakkeslengpasienter. Fire av dem
vitnet i tingretten. Alle hevdet operasjonen hadde hjulpet dem.
Ankesaken vil trolig koste Rindal nye 400.000 kroner. Nå har venninnene Sissel Rykhus
fra Dovre og Randi Valset fra Lillehammer satt i gang en innsamlingsaksjon for å unngå
at Olga må gi fra seg hus og hjem. Venner og bekjente har gått fra postkasse til
postkasse. Pengene har begynt å komme inn.
- Jeg mener det er noe fundamenttalt galt når folk tvinges til å ta opp store lån for å få et
liv verdt å leve, sier Olga Rindal.

