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Smertehjelp
rett i nakken
Her får Wendy
Heier (35) sprøytestikk mot
kroniske nakkesmerter. Men NAV
nekter betale fordi
hun ikke kjøper
medikamentet
selv på apoteket.
NAKKESMERTER
Tekst: Vigdis Alver
val@dagbladet.no

I mai fødte Wendy Heier fra Jessheim sitt andre barn, Felix. På
grunn av en kronisk og smertefull
nakkeskade må hun ha smertestillende medisiner hver dag.
Til daglig bruker hun de reseptbelagte pillene Lyrica. Utgiftene
til dem dekker NAV. Da hun ble
gravid for andre gang, foreslo nakkespesialisten injeksjoner med
lokalbedøvelsen Marcain.

– Hinsides
Smertespesialist Morten Vinje
synes det er medisinskfaglig
uansvarlig å kreve at pasienter
skal kjøpe inn bedøvelsesmiddelet Marcain på egenhånd.
– I gale hender kan medikamenter
som dette være direkte farlig, de
kan være svært giftige. Jeg vil ikke
at pasientene skal kjøpe de selv fordi det er medisinskfaglig uansvarlig. Det er dessuten også upraktisk,
siden det er jeg som må sette injeksjonene, sier spesialist Morten
Vinje, lege ved Smerteklinikken i
Oslo.
Han bestiller medikametet direkte fra apoteket.
– Hvor skulle jeg ellers få dem
fra? Jeg har sendt med legespesifikasjon til Wendy Heiers søknad til
NAV og det er lagt ved kvittering
på hennes utgifter. Jeg synes reglene NAV følger er helt hinsides, sier
Vinje.
Spesialisten sier reglene rammer
en hel rekke smertepasienter i Norge.
– Jeg visste at Heier ville få refusjonsproblemer, men støttet at hun
prøvde fordi hun var gravid og
NAV kanskje kunne gjøre et unntak, sier legen.

– Det er ikke farlig for babyen, noe piller kan være, og graviditeten ble lettere. Jeg er i
ferd med å avrunde behandlingen nå etter fødselen, sier
Wendy Heier, som har svangersskapspermisjon fra jobben som medielærer.
Vi møter henne hos smertespesialist Morten Vinje i Oslo. 1520 stikk på ulike steder må til.
– Det er enorm lettelse fordi
smertene dempes utrolig ned, sier
35-åringen.
Å leve med nervesmerter fra
nakken betyr en stri hverdag med
lammelser i høyre skulder og
arm, og dårlig syn. Hun orker lite
og har store søvnproblemer.

Lang saksbehandling
Legen kjøper medikamentet fra
apoteket, og fakturerer Wendy
for utgiftene – cirka 300 kroner
per behandling. I graviditeten har
hun fått injeksjon cirka én gang i
uka.
I januar søkte Wendy Heier om
å få refundert utgiftene.
Første avslag kom i mars. Det
andre nå i juni, da var Felix allerede født.
I NAVs avslag står det blant annet:
«….gis det ikke refusjon til legemidler som ikke er kjøpt på apotek.
Vilkåret for refusjon for kvitteringer på blokadebehandling med
Marcain er derfor ikke oppfylt.»
– Legen har dokumentert
mine utgifter, og at medisinen
er kjøpt av ham direkte fra
apotek. Grunnen til avslaget er
at det ikke er jeg selv som kjøper dem fra apotek. Og hvorfor skal det ta så mange måne-

EFFEKTIV: Marcain fungerer
effektivt som lokalbedøvelse,
men pasientens utgifter dekkes
ikke av NAV. Foto: Nina Hansen
der å behandle en slik sak? spør
Heier.

Ba om unntak
– Jeg søkte NAV om en unntak fra
regelen fordi jeg var gravid. Nakkeskaden koster meg årlig 40–
50 000 kroner. I 1997 studerte
Heier i Australia. Ved et uhell skle
hun og falt ned over 20 trappetrinn. Hun ble skadet i nakken, og
siden har livet vært preget av smerter.
I svangerskapet med eldstegutten Kevin (4) kuttet Wendy ut medikamenter helt.
– Det var grusomt på grunn av
smertene. Løsningen ble injeksjonene.

– Må ha stempel
NAV-regionsdirektør Åshild
Egerdal sier lovverket krever
kvittering med apotekets
stempel for refusjon av legemidler.
– Vi har i paragraf 522 i folketrygdloven lov til å dekke visse
typer helseutgifter pasienten har
lagt ut for selv. Men vi må blant
annet ha ha apotekets stempel på
kvitteringen, sier regionsdirektør
Åshild Egerdal i helsetjenesteforvaltningen.
– Men i dette tilfellet er det
gjort opp på legekontoret for-

di legen kjøper direkte fra apoteket på vegne av pasientene?
– Vi kan ikke akseptere uspesifiserte kvitteringer, da mister vår
kontrollmulighet, sier Egerdal.
Pasientens navn og fødselsnummer, prepaparets navn, kjøpsdato,
apotekets stempel, navn på foreskrivende lege og pris må være på
plass før refusjon kan godkjennes.
– Vi gjør ingen unntak. Men det
er mulig å klage på et vedtak innen
tre uker, sier Egerdal.
Hun beklager saksbehandlingstiden på fem måneder, og sier den
ikke skal være så lang.
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Vurderer
kvalitetskontroll
av leger
Justisdepartementet vil
vurdere domstoldirektør
Tor Langbachs forslag
om en uavhengig
kvalitetskontroll av
legeerklæringer som
brukes i forbindelse med
nakkeslengskader.

NAKKESLENG
Tekst: Sven Marius Gjeruldsen
smg@dagbladet.no

Hilde Schjerve
hks@dagbladet.no

Asle Hansen
ash@dagbladet.no

– Viktig at vurderingen munner ut
i handling, sier opposisjonen.
Dagbladet har de siste dagene
satt fokus på bruken av spesialisterklæringer i erstatningssaker,
med hovedfokus på nakkeslengsaker. I Dagbladet i går etterlyste
domstoldirektør Tor Langbach ekstern kvalitetskontroll av denne typen saker.

Vil vurdere
Statssekretær Astri Aas-Hansen
(AP) mener ansvaret for en riktig
vurdering av spesialisterklæringene først og fremst må ligge hos
dommerne.
– Det har også
tidligere
vært diskusjoner om bruk av
spesialisterklæringer. Vi
ser at bruken av
slike erklæringer er nødven- DOMSTOLdig, for å kunne DIREKTØR:
treffe riktige Tor Langbach..
avgjørelser i saker der den medisinske tilstanden har mye å si. Vårt
utgangspunkt er imidlertid at det
er dommeren som har det endelige
ansvaret for at sakene blir tilstrekkelig godt opplyst, sier Aas-Hansen.

Etterlyser handling
Opposisjonen er enig med regjeringen i at forslaget må vurderes,
men understreker behovet for
handling.
– Hva mener regjeringen med at
de vil «vurdere», spør medlem i
stortingets justiskomité, André
Oktay Dahl (H). Han frykter at regjeringens vurderinger ikke munner ut i konkret handling.

F Ø LG SA K E N
Erstatningslegene

NØDVENDIG: Lille Felix følger med når mamma Wendy Heier får en smertestillende sprøyte av spesialist Morten Vinje. Denne behandlingen
må den kronisk nakkeskadde 35-åringen selv betale for, også da|hun var gravid.
Foto Nina Hansen

h Dagbladet har de siste
dagene satt fokus på bruken av
medisinsk sakkyndige i sivile
rettssaker.
h En liten krets av spesialister,
som er kritiske til nakkeslengskaddes påstander om senskader,
går igjen.
h Både forsikringsbransjen,
domstoldirektøren, advokatforeningen og skadelidte etterlyser
nå en ordning med sentral
kvalitetssikring av spesialisterklæringene.

