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ANGÅENDE NAKKESKADER
Viser til brev datert 31.05.2011 – ang. retningslinjer for behandling av alvorlige
nakkeskader jfr. WAD III & IV, samt brev datert 22.02.2012 – Kjeveskader og nakkeskader.
Til orientering har Landsforeningen for nakkeskadde gjennom informasjonen «fritt
sykehusvalg» sendt brev til aller relevante sykehus 9. mars 2011 med spørsmål om diagnoseog behandlingstilbud av instabile nakkeskader. Manglende tilbakemeldinger ble fulgt opp
med nytt brev 10. oktober 2011. LFN mottok til sammen svar fra 3 av 8 sykehus. Vedlagt
dette brev følger svarene fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Stavanger og
Haukeland sykehus.
Den 31.10.11 sendte landsforeningen brev til samtlige 19 NAV kontor på fylkesnivå. I tillegg
sendte vi også brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Spørsmålene var todelt – der første
del omhandlet registrering og diagnostisering med bl.a. spørsmål om vedtak nr. 484, 16. juni
2009 er gjort kjent og tatt i bruk. Det andre omhandlet bruk av rehabiliteringssenter/tilbud.
LFN mottok kun et samordnet svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 8. november. Ingen av
landets 19 NAV kontor kunne svare på enkle og konkrete spørsmål som omhandlet lokale
tilbud til nakkeskadde.
Hensikten med brevene til både sykehusene og samtlige NAV kontor på fylkesnivå var å
skaffe en best mulig oversikt over det helsetilbud den offentlige helsetjenesten kan tilby
nakkeskadde både nasjonalt og lokalt.
Landforeningen for nakkeskadde får veldig mange henvendelser fra sterkt fortvilede skadde
og pårørende om hvor det er mulig å søke hjelp. Uheldigvis har vi nå dokumentasjon på at det
pr. dato ikke finnes noe tilbud hverken til å få stilt relevant diagnose eller adeqvat behandling
for alvorlige nakkeskadde.
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Vedtak nr. 484, 16. juni 2009 har ikke ført til noen forbedret situasjon for nakkeskadde.
Tilbudet i dag er på ingen må

Med vennlig hilsen
Landsforeningen for Nakkeskadde

Jon Birger Eldevik
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