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Kjeveskader og nakkeskader
I 2001 sendte Statens helsetilsyn ut et skriv med tittel: ”Kjevesleng - whiplash.” (se vedlegg) .
I skrivet står det at; ”Det anses som dokumentert at det er sammenheng mellom smerter i
kjeveleddsregionen og whiplashskade ”.
For personer med alvorlige kjeve- og nakkeskader er denne sammenhengen åpenbar. Om man
definerer seg som nakkeskadd eller kjeveskadd avhenger av hvilket smertebilde som er
dominerende. Det er ikke bare symptomene som er felles. Det dreier seg i begge tilfeller om
skader i muskel- og skjelettsystemet med helt eller delvis avrevne leddbånd som fører til
endret leddfunksjon, instabilitet og kroniske smerter/symptomer.
Skrivet fra 2001 ble imidlertid møtt med kraftige protester fra nevrologmiljøet ved St. Olavs
hospital i Trondheim. Argumentasjonen gikk på at ” teoriene strider mot sunn fornuft”.
Bakgrunnen for å nevne dette er at nevrologene - av uforståelige grunner - har vært betraktet
som medisinske spesialister på slike skader, med fatale konsekvenser for pasientene.
Nevrologer er spesialister på nervesystemet, men de er definitivt ikke spesialister på ledd og
leddbånd-skader. Fordi disse skadene ofte skyldes trafikkulykker, har mange saker havnet i
rettssystemet. I Norge har forsikringsbransjen i samarbeid med legeforeningen sørget for at
både nevrologer og psykiatere er blitt oppnevnt som sakkyndige, og rettspraksis er blitt
deretter.
Av de Høyesterettssakene som har etablert rettspraksis er samtlige blitt oppfattet som lette
skader, hvor det etter de sakkyndiges mening har vært ”upåregnelig” at den skadde skulle få
kroniske smerteproblemer. Det påregnelige har derfor vært at symptomene måtte ha sin
forklaring i den skaddes psyke.
Etter flott innsats fra TV2, og etter påtrykk fra politikere fra Frp og H, har nå departementet
og direktoratet gjort helomvending når det gjelder de kjeveslengskadde. 11 år etter at
problemet ble påpekt av Helsetilsynet, blir det nå etablert et tilbud for denne pasientgruppen.
1 [LFN] Landsforeningen for Nakkeskadde, postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo - Tlf. 24 10 24 00
www.lfn.no

epost: lfnjonbirger@gmail.com

For nakkeskadde er situasjonen verre enn for 11 år siden. Det burde opprøre flere enn de
nakkeskadde og deres pårørende.
Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN) sendte gjennom informasjonen «fritt sykehusvalg»
brev til alle relevante sykehus 9. mars 2011 med spørsmål om diagnose- og behandlingstilbud
av instabile nakkeskader. Hensikten var å kartlegge kompetansen og kanalisere dette til våre
medlemmer.
Vi fikk liten respons, men etter nytt brev til 8 sykehus 10. oktober 2011 fikk vi svar fra bl.a.
St. Olavs Hospital i Trondheim og Universitetssjukehuset i Stavanger. LFN kunne ut fra dette
konkludere med at pasienter med instabile nakkeskader ikke får riktige ICD-10 diagnoser, og
heller ikke noe adekvat behandlingstilbud.
LFN har også sendt brev til samtlige NAV kontor på fylkesnivå og til Arbeids- og
velferdsdirektoratet vedr. bruk av diagnose, behandlingstilbud og rehabiliteringstilbud.
Manglende tilbakemeldinger viser med all tydelighet at denne pasientgruppen blir feilvurdert
også i NAV-systemet. Så langt vi har kunnet registrere er alle nakkeskadde, som er blitt
innvilget uførepensjon, blitt registrert med ICD-10 diagnosen S.13.4. Denne diagnosen
gjelder kun de to letteste skadegradene av WAD. Det ser derfor ut til at NAV- systemet, og
deres rådgivende leger, ikke er kjent med at mange av disse personene har alvorlige skader av
grad III og IV.
Landsforeningen viser også til brev adressert til Helse- og omsorgsdepartementet 31. mai
2011. Vi venter fortsatt tilbakemelding på spørsmålet «ang. retningslinjer for behandling av
alvorlige nakkeskader – jfr. WAD III & IV.
Landsforeningen for Nakkeskadde ønsker et møte med Helseministeren og/eller
departementet for å forklare sammenhengen mellom kjeveleddskader og nakkeskader, samt
belyse de alvorlige helseproblem vår diagnosegruppe står over.
Vi imøteser svar.

Med vennlig hilsen
Landsforeningen for Nakkeskadde

Jon Birger Eldevik
-leder-
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Vedlegg:

Brev av 2. januar 2001 fra Statens Helsetilsyn ang. Kjevesleng - Whiplash
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