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GÅR RETTENS VEI: Pasientskadenemda mener Liv Oddhild Lyng (48) ikke har krav på
erstatning etter behandlingen hun fikk på Nordfjord sjukehus. Foto: Stig Høynes

Staten nekter å betale for Livs
ødelagte helse
Nakkeopererte Liv Oddhild Lyng (48) ble bedøvet og holdt
nede av to sykepleiere.
ASLE HANSEN
ash@dagbladet.no

NAKKEOPERERT: Liv Lyng ble skadd i en bilulykke i 1990. I 2001 ble hun operert i Tyskland.
Foto: Privat

AVSTIVINGSOPERASJON: Liv Lyng har en metallkonstruksjon operert inn i nakken. Foto:
Privat

RØNTGEN: Bildet viser metallkonstruksjonen i Liv Lyngs nakke. Foto: Privat

Se større kart

Nordfjordeid
Emneord
npe nyheter innenriks pasientskader
Nordfjordeid, Norge

(Dagbladet): 6. november 2006 våknet Liv Oddhild Lyng (48) fra bedøvelsen etter en
gastroskopiundersøkelse på Nordfjord sjukehus med sterke smerter, 100 prosent
arbeidsufør.

Nytt avslag
I november i fjor skrev Dagbladet at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener Lyng ikke har
krav på erstatning etter pasientskadeloven.
Lyng anket vedtaket til Pasientskadenemnda som, etter ny vurdering, er kommet til samme
konklusjon.
‐ Det er fortvilende. Jeg føler at NPE og nemnda er for leger og mot pasientene. Nå går jeg
rettens vei med saken. Dette gir jeg meg ikke på, sier Liv Lyng.
Hun ble skadd i nakken og bakhodet i en bilulykke i 1990. Etter mange år med plager,
gjennomgikk hun i 2001 en såkalt avstivingsoperasjon hos den omstridte legen Abbas
Montazem i Tyskland. Montazem laget en metallkonstruksjon som ble satt inn mellom nakke
og hode.

Ble holdt nede
Nakkeoperasjonen var vellykket og Lyng klarte, etter flere år som ufør, endelig å gå på jobb
igjen, i halv stilling. Inntil hun 6. november 2006 skulle foreta en gastroskopiundersøkelse på
Nordfjord sjukehus på grunn av indikasjon på jernmangel.
‐ Jeg prøvde å levere både røntgenbilder fra nakkeoperasjonen og papirene mine før
undersøkelsen, men de hadde ikke tid til å se på det, sier Liv Lyng til Dagbladet. Ved
gastroskopi blir et instrument ført forbi svelget og ned i magen.
‐ To sykepleiere holdt meg fast. Etter hvert ble jeg dopet ned og var borte vekk i halvannen
times tid. Legen kom til meg etterpå og unnskyldte seg for at man ikke skulle ha
gjennomført undersøkelsen. Han sa han ikke var klar over det jeg hadde i nakken, sier Liv
Lyng.
I erklæringen fra overlegen på Nordfjord sykehus framgår det at vikaroverlegen som utførte
gastroskopien ikke kan huske «korvidt han las eller ikkje las hennar medbragte
dokumentasjon på førehand». Han kan heller ikke huske «om han skal ha unnskyldt seg i
ettertid».
Pasientskademenda bemerker i sitt vedtak at «det mest sannsynlig ikke foreligger
årsakssammenheng» mellom gastroskopiforsøkene og Lyngs økte nakkesmerter. Nemnda
påpeker videre at «det uansett ikke synes å foreligge svikt ved ytelsen av helsehjelp».

‐ Fortjener å måtte forklare seg under ed

‐ Pasientene må være forsiktige. De bør ha med seg pårørende som vitner, så lenge legene
bare kan skrive at de ikke husker hva som er skjedd, sier Liv Lyng.
Overlege Jan Roar Orlin på ortopedisk avdeling ved Sentralsykehuset i Førde har engasjert
seg i saken på vegne av Lyng.
‐ Jeg er rystet over denne saken og har prøvd å få kollegene mine ved Nordfjord sjukehus til
å skrive en forklaring til pasientens fordel, men det har ikke resultert i den fulle åpenhet,
uttalte Orlin til Dagbladet i november i fjor. Han mener Lyng har et åpenbart erstatningskrav.
‐ Liv Lyng betalte 800.000 kroner av egen lomme for nakkeoperasjon i Tyskland. Det er godt
kjent at Montazems metodikk er omstridt, men hun ble godt hjulpet av operasjonen. Hun
var frisk før undersøkelsen og ufør etter. Det gir et forklaringsproblem. Bare den som var
der, vet hva som skjedde.
Orlin skjønner godt at Lyng vil prøve vedtaket i Pasientskadenemnda rettslig.
‐ De involverte fortjener å måtte forklare seg under ed. Legen som utførte undersøkelsen
og som trolig husker best hva som skjedde, har ikke uttalt seg om saken i ettertid. Dette er
ytterst merkelig saksbehandling fra Nordfjord sjukehus, sier Jan Roar Orlin.
Helse Førde uttalte til Dagbladet i november i fjor at de forholder seg til NPE og ikke ønsker å
kommentere saken.
==========================
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NEKTES ERSTATNING: Liv Oddhild Lyng (47) mener gastroskopiundersøkelsen på Nordfjord
sjukehus ødela helsa. Foto: Stig Høynes

Nakkeopererte Liv ble bedøvet og holdt nede
av to sykepleiere
Var i jobb før gastroskopiundersøkelse. Våknet opp 100
prosent ufør. NPE sier nei til erstatning.
ASLE HANSEN
ash@dagbladet.no

(Dagbladet): Liv Oddhild Lyng (47) ble skadd i nakken og bakhodet i en bilulykke i 1990. Etter mange
år med plager, gjennomgikk hun i 2001 en såkalt avstivingsoperasjon hos den omstridte legen Abbas
Montazem i Tyskland. Montazem laget en metallkonstruksjon som ble satt inn mellom nakke og
hode.
Nakkeoperasjonen var vellykket og Lyng klarte, etter flere år som ufør, endelig å gå på jobb igjen, i
halv stilling. Inntil hun 6. november 2006 skulle foreta en gastroskopiundersøkelse på Nordfjord
sjukehus på grunn av indikasjon på jernmangel.
‐ Legen unnskyldte seg
‐ Jeg prøvde å levere både røntgenbilder fra nakkeoperasjonen og papirene mine før undersøkelsen,
men de hadde ikke tid til å se på det, sier Liv Lyng til Dagbladet.
Ved gastroskopi blir et instrument ført forbi svelget og ned i magen. Ifølge en spesialisterklæring
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har innhentet i saken, oppsto det problemer.
«Det gjøres først et intubasjonsforsøk med lokal bedøvelse i svelget, men hun vegrer seg og får
deretter 5 mg Dormicum intravenøst og man gjør ytterligere tre intubasjonsforsøk med to personer
som holder pasienten», heter det i erklæringen til NPE.
‐ To sykepleiere holdt meg fast. Etter hvert ble jeg dopet ned og var borte vekk i halvannen times tid.
Legen kom til meg etterpå og unnskyldte seg for at man ikke skulle ha gjennomført undersøkelsen.
Han sa han ikke var klar over det jeg hadde i nakken, sier Liv Lyng.
NPE har avslått 47‐åringens krav om erstatning. De bygger vedtaket på en erklæring fra en
spesialist som igjen har bygget sin vurdering av saken på en erklæring fra en overlege ved den
aktuelle avdelingen på Nordfjord sjukehus.
«Ut fra beskrivelsen synes inngrepet utført i henhold til vanlige rutiner og retningslinjer», heter det.
Legen husker ikke
Liv Lyng har anket NPEs vedtak til Pasientskadenemnda. I erklæringen fra overlegen på Nordfjord
sykehus framgår det at vikaroverlegen som utførte gastroskopien ikke kan huske «korvidt han las
eller ikkje las hennar medbragte dokumentasjon på førehand». Han kan heller ikke huske «om han
skal ha unnskyldt seg i ettertid».
‐ Dette kan de altså ikke huske. Samtidig sier de at de husker klart at jeg skal ha vært motivert og
innstilt på alle intubasjonsforsøkene. Det er slett ikke riktig at jeg uttrykte ønske om å forsøke på
nytt og på nytt, sier Liv Lyng.
Hun får støtte fra overlege Jan Roar Orlin på ortopedisk avdeling ved Sentralsykehuset i Førde.
‐ Rystet
‐ Jeg er rystet over denne saken og har prøvd å få kollegene mine ved Nordfjord sjukehus til å skrive
en forklaring til pasientens fordel, men det har ikke resultert i den fulle åpenhet, sier Orlin.

Han mener Lyng har et åpenbart erstatningskrav.
‐ Liv Lyng betalte 800.000 kroner av egen lomme for nakkeoperasjon i Tyskland. Det er godt kjent at
Montazems metodikk er omstridt, men hun ble godt hjulpet av operasjonen. Hun var i jobb, uten
smerter i et par år etter inngrepet. Selv om det ikke kan påvises hva som faktisk har skjedd, synes jeg
det er rimelig å betrakte det som en pasientskade, slik at hun kan få erstatning, sier han og utdyper:
‐ Hun var frisk før undersøkelsen og ufør etter. Det gir et forklaringsproblem. Bare den som var der,
vet hva som skjedde, sier Jan Roar Orlin.
Han reagerer på alle intubasjonsforsøkene Lyng ble utsatt for.
‐ Jeg kjenner ingen som ville gått videre med en gastroskopiundersøkelse hvis man visste at
pasienten hadde en metallkonstruksjon mellom nakke og hode. Hvis ikke gastroskopet går lett ned
hos en slik pasient, bør man gi opp undersøkelsen. Jeg ville aldri våget meg på en gastroskopi med
bedøvelse på en slik pasient, sier ryggkirurgen.
Forholder seg til NPE
Helse Førde ønsker ikke å kommentere saken.
‐ Vi må forholde oss til avgjørelsen i NPE, og kan ikke på dette stadiet kommentere saken utover
dette. NPE har hatt saken til ekstern sakkyndig, og det kan ikke vi overprøve, sier fagdirektør Hans
Johan Breidablik i Helse Førde gjennom helseregionens informasjonsavdeling.

Paientskader
• Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt
Helse‐ og omsorgsdepartementet.
• NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade etter
behandlingssvikt innen helsevesenet. Saksbehandlingen er gratis.
• NPEs hovedoppgaver er:
‐ å avgjøre om erstatningssøker har krav på erstatning og fastsette erstatningens størrelse.
‐ bidra med statistiske data til helsesektorens arbeid med kvalitetsforbedring og
skadeforebyggelse i‐ nformere om pasientskadeordningen til allmennheten, pasienter og
helsevesen
• I fjor behandlet NPE 2448 skadesaker. 1562 endte med avslag, 886 fikk medhold.
• I første halvår 2009 behandlet NPE 1621 saker. 1098 fikk avslag, 523 fikk medhold.
(Kilde: Norsk pasientskadeerstatning)
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Rundt 100 nordmenn operert av omstridt tysk kirurg.
AUD DALSEGG
ada@dagbladet.no

ADVARER: Professor Øystein P. Nygaard ved St. Olavs hospital i Trondheim advarer på det
sterkeste mot avstivningsoperasjoner i nakken.
FOTO: PRIVAT
(Dagbladet.no): Operasjon i nakken kan gjøre vondt verre, hevder norske nevrokirurger, og
advarer på det sterkeste mot behandlingen som den tyske legen Abbas Montazem har utført
på rundt 100 nordmenn.

OMSTRIDT: Nevrokirurgen Abbas Montazem er jaget i Tyskland. Flere pasienter har anlagt
sak mot ham.
Fra Montazems egen nettside

Emneord
nakkesleng whiplash

Mange har betalt opp mot 250 000 kroner for operasjonen, og de som har reist tilbake for
å bli reoperert når resultatet ikke har vellykket, og har måttet punge ut med enda mer.

Vondt verre
‐ Slike avstivningsoperasjoner som den tyske legen har holdt på med, kan gjøre vondt verre.
Flere pasienter som har vært hos ham har henvendt seg til oss for å bli reoperert. Vi advarer
på det sterkeste mot denne behandlingen, sier overlege professor dr. med. Øystein Nygaard
til Dagbladet.no.
Han leder Nasjonalt senter for spinale lidelser ved St. Olavs hospital, som får henvist
nakkeslengpasienter fra sykehus i hele landet.

Forsøkt i Norge
Ifølge Nygaard finnes det ikke dokumentasjon på at kirurgi hjelper ved slike skader, og såvidt
han vet er den tyske nevrokirugen alene i verden om å gjøre denne type operasjoner.
De går ut på å sette inn metallplater som avstiver halsen hos whiplash‐ og hjerneskadde
pasienter.
Også i Norge har det vært forsøkt med lignende avstivningsoperasjon i noen tilfeller, men
ifølge Nygaard har ikke resultatene vært vellykket.

Det er etablert en konsensus blant norske nevrokirurger om holdningen til denne type
operasjoner, noe som går fram av en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Nasjonalt senter for spinale lidelser har i flere år drevet forskning på MR forandringer ved
whiplash og resultatene fra disse studiene vil bli publisert i august i år, ifølge Nygaard.
Fortvilte pasienter
Flere fortvilte pasienter har henvendt seg til St. Olav med en bønn om hjelp etter mislykket
operasjon hos Montazem, hevder Nygaards kollega, overlege og professor Harald Schrader:
‐ Jeg er blitt kjent med flere pasienter, blant annet noen som har vært innnlagt på vår
nevrologiske og nevrokirugiske avdeling, som har gjennomgått meningsløse og smertefulle
lidelser.
De har i tillegg i betydelig grad mistet evnen til å bevege hodet. Kolleger av meg i Tyskland
har rapportert om mange tilfeller der pasienter etterpå beveger seg som roboter. Noen får
en betydelig feilstilling i nakken ved at de for eksempel stadig må se opp i luften, sier han.
Endel opererte pasienter har fått hjelp ved St.Olav, men i noen tilfelle er skaden
uopprettelig, sier han til Dagbladet.no.
‐ Men hva skal da nakkeskadde gjøre? Er det ingen hjelp å få i norsk helsevesen?
‐ I de aller fleste tilfeller går plagene over ‐ det tar bare tid, sier Schrader.

Montazem fikk sparken
I en artikkel i Der Spiegel i februar i år ble Abbas Montazem beskrevet nærmest som en
skrekk‐doktor og en røff mekaniker.

Som følge av artikkelen ble han sparket ut av sykehuset hvor han drev sin klinikk, Kreisklinik
Mindelheim i Bayern.
I fjor fikk han fyken fra et annet sykehus i Bühl etter at en 58 år gammel svensk kvinne døde
etter å ha blitt operert av Montazem. Det verserer flere saker mot Montazem i det tyske
rettssystemet. Den svenske familien har hyret advokat i Tyskland.

‐ Ødelagt mitt livsverk
Både norske leger og pasientforeninger skal gjennom årene ha bistått med å formidle
kontakt med dr. Montazem. Og mange nakkeopererte, som Olga Rindal på Dovre, hevder de
har fått et nytt og bedre liv etter at de har fått stabilisert nakken med skruer og metallplater.
Erfaringene er med andre ord delte.

I en e‐post til Dagbladet skriver Abbas Montazem at han mener kritikken mot ham er
uberettiget:
‐ Jeg har tidligere operert over 200 pasienter med instabilitet i nakken som følge av leddgikt
(rheumatoid arthritis). Ingen brød seg om denne pasientgruppen. Ingen sa jeg gjorde en
dårlig jobb, jeg fikk tvert i mot takk for dette.
Men når jeg gjør den samme operasjonen (instabilty on upper cervical joint) etter
whiplash‐skade blir jeg angrepet og omtalt som en gal, skriver Montazem.
Han sier han har operert over 300 nakkepasienter, og med gode resultater.
‐ Resultatene er jo grunnen til at så mange har oppsøkt meg, sier han.
Han sier at Spiegel‐artikkelen har ødelagt livverkets hans.
‐ Men forsikringsselskapene er glade, for nå slipper de å betale for slike skader etter
trafikkulykker, sier den omstridte legen.
Les også: Ble gjeldsslave etter utenlandsoperasjon.

