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VEDRØRENDE ØNSKE OM MØTE MED REGJERINGSPARTIENES
SAMARBEIDSGRUPPE FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN
Landsforeningen For Nakkeslengskadde (LFN) ønsker med denne henvendelse å be om møte
med dere som medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen. Vi ønsker å belyse problemene
nakkeskadde sliter med innen helsevesenet, i form av manglende diagnostisering og
behandling av personer med de mest alvorlige nakkeskadene.
Tidligere helseminister Tore Tønne startet i 2001 planlegging av kartlegging av behovet for
diagnostisering og behandling av nakkeskadde med alvorlige nakkeskader. Dessverre fikk han
aldri anledning til å fullføre planene sine.
Siden da er det blitt utarbeidet enda en rapport som skulle beskrive situasjonen for denne
skadegruppen. Denne rapporten ble laget av et utvalg nedsatt av av tidligere helseminister
Dagfinn Høybråten, og utført gjennom Helse- og omsorgsdirektoratet (HODir). Den første
rapporten ble som dere sikkert kjenner til laget av SSM i 2000. Felles for begge rapportene er
at de alvorligste skadegradene er blitt eksludert fra vurdering.
LFN har ved flere anledninger gjort Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oppmerksom på
problemstillingen. Som svar på et av våre siste brev har HOD, ved Ragnar Skjøld, informert
om at man via LFN sine innsendte opplysninger har registrert at HODir ikke har forholdt seg
til mandatet sitt for rapporten som ble utgitt i 2006.
Denne forsømmelsen har HOD ved helseminister Sylvia Brustad påpekt for HODir, og det
skal etter sigende pågå en dialog dem imellom. LFN vil i etterkant bli informert om det
endelige resultatet.
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På bakgrunn av disse opplysningene håper jeg at LFN vil få muligheten til å møte dere en
gang etter fellesferien, for å drøfte disse problemstilling sammen med dere.

Med vennlig hilsen

Johnny Stausholm
Nestleder i LFN

Vedlegg:
1. Kopi av brev sendt til Helseministeren
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