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Leger svartelistet av forsikringsselskapene
Flere leger er i mange år systematisk svartelistet av forsikringsselskapene. Det viser
dokumentasjon VG tidligere har fremlagt. Minst tre spesialister og professorer er i brev fra
selskapene nektet godtatt som eksperter på skader. De tre svartelistede ekspertene, er:
Professor dr. med. Erik Dahl - svartelistet av Storebrand, Gjensidige, Vesta Hygea og UNI. Professor Håvard Skre. Sentralsykehuset i Akershus - svartelistet av UNI, Storebrand, Vesta
Hygea. - Avdelingsoverlege Bjørn Fagerlund, Lovisenberg sykehus i Oslo - svartelistet av
samtlige selskaper.
VG har tidligere skrevet at avisen i tillegg kjenner til flere leger som har fått beskjed om at de er svartelistet.
Noen av dem nekter å stå fram, av frykt for å få ødelagt sin praksis.
I mange brev forsikringsselskapene har sendt til klienter, brukes formuleringer som " en erklæring fra
overlege... er helt uinteressant for oss", "i dette tilfelle vil vi ikke akseptere oversendt erklæring", og "vi
beklager igjen å måtte meddele at erklæringer fra dr. Skree ikke kan aksepteres".
Blant de som ikke godtaes, er to av de leger i Norge som har jobbet mest med nakkeslengskader.
Krever egen lege
I tillegg til dokumentasjon på svartelisting, har VG også brev som viser at forsikringsselskapene i en del
saker avviser en lege, og så samtidig krever å få bruke en lege de plukker ut.
Dette kritiseres sterkt av blant annet Landsforeningen for Trafikkskadde. De peker på at det er den
skadde som må bevise sin uførhet overfor selskapene, og derfor også må få velge lege som skal avgi
spesialisterklæring.
I en sak med personskader er det den grad av uførhet spesialisten fastsetter som avgjør hvor stor
erstatningen skal bli. Men i en del saker strides legene om hvor stor skaden er. Da blir valg av spesialist
avgjørende for hvor mye den skadde får og hva forsikringsselskapene må betale.
Bjørn Fagerlund har arbeidet med nakkeskader siden 1975. Han har hatt rundt 500 pasienter med slike
skader, har skrevet bok om emnet, og er ofte brukt som kursholder.
Han er den første legen som havnet på svartelistene.
I dag er Bjørn Fagerlund avdelingsoverlege på Lovisenberg sykehus i Oslo. Hans arbeidsområde er
smerter i alle sammenhenger. Av den grunn arbeider han mye med mennesker som har fått nakkeskader
Konflikt
- Det viktigste er at legene begynner å ta nakkeskader alvorlig. Når vi blir mer enige, kan vi slippe disse
opprivende sakene. Taperen er jo den vi skal ta oss av - pasienten. Mange har store smerter og psykiske
problemer. De orker ikke være midtpunktet i en konflikt mellom leger, forsikringsselskap og jurister.
Erik Dahl er professor i anatomi, spesialist i nevrologi og har vært professor i faget i USA og Norge.
Han er opponent når leger skal forsvare doktorgrader i nevrologi. I dag er han bestyrer på odontologisk
institutt på Universitetet i Oslo, og praktiserer som nevrolog på Lovisenberg sykehus i Oslo.
- Jeg er spesialist på alt over snippen, sier Dahl. Men forsikringsselskapenes saksbehandlere godkjenner
ikke en spesialisterklæring fra professoren.
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