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Diagnostikk av nakkeskader
Vi viser til brev fra Nakkeforbundet 3.mai 2016 vedrørende diagnostikk og behandling av
nakkeskader.
Henvendelsen dreier seg i stor grad om bruk av dynamisk bildediagnostikk for å påvise
cervikal instabilitet som følge av alvorlige leddbåndskader.
Det er medisinskfaglige spørsmål, inkludert definisjon av medisinske begreper, som blir tatt
opp i dokumentasjonen som er vedlagt forbundets henvendelse.
Helsedirektoratet er Helse- og omsorgsdepartementets faglige rådgiver.
Helsedirektoratet har ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelsen og
utviklingen i helse- og omsorgstjenestene. Direktoratet skal sammenstille kunnskap og
erfaringer og opptre nasjonalt normerende på ulike områder.
I et slikt arbeid har ikke direktoratet selv alltid tilstrekkelig kompetanse til å utrede alle
detaljer i de faglige problemstillingene. Direktoratet vil derfor ofte forholde seg til råd fra
nasjonale kompetansetjenester eller fra fagmiljøer på universitetssykehusene. I blant vil
Helsedirektoratet be Kunnskapssenteret for helsetjenesten om bidrag, for eksempel gjennom
forskningsoppsummeringer.
Nakkeforbundets beskrivelse av tidligere kontakt med Helsedirektoratet, hvor eksterne
fagpersoner har deltatt i møter arrangert av direktoratet og Kunnskapssenteret er bedt om å
gjøre kunnskapsoppsummeringer, illustrerer derfor en arbeidsform Helsedirektoratet ofte
benytter.
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Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke besvare slike faglige spørsmål som
Nakkeforbundet tar opp, og oversender derfor forbundets brev med dokumentasjon av
forbundets faglige synspunkter til Helsedirektoratet.
Vi viser også til Helse- og omsorgsdepartementets e-post til Nakkeforbundet 29.april 2016,
som samme dag ble besvart av Nakkeforbundet v/ Thorleif Næss.
I e-posten spør Nakkeforbundet om diagnostikk/behandling av alvorlige nakkeskader
(skadegrad 4 med instabilitet som følge av leddbåndsruptur) er ivaretatt ved noen av
kompetansesentrene.
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI ved St. Olavs hospitals oppgaver omfatter
avbildningsmetoder og utstyr for framstilling av fysiologiske prosesser som blodstrøm og
diffusjon i hjernen. I tillegg kommer avanserte metoder for analyse av MR-bilder. Tjenesten
er etablert for å bygge opp, evaluere nytte av og spre kunnskap om bruk av avanserte MRavbildnings- og analysemetoder for bedre diagnostikk. Tjenesten tilbyr også veiledning og
hjelp til implementering og bruk av nye MR-metoder. Tjenestens mål er å bygge opp
kompetanse slik at metodene på sikt blir tilgjengelig i alle helseregioner.
St. Olavs hospital og Haukeland universitetssykehus har begge fagmiljøer, funksjoner og
kompetanse innenfor spesielle MR-undersøkelser, blant annet av nakkeskader.
St. Olav hadde frem til 2014 landsfunksjon innen kompliserte rygg- og nakkelidelser.
Haukeland universitetssykehus er ikke godkjent som en nasjonal kompetansetjeneste for MRI,
men skal samarbeide med Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI v/ St. Olavs
hospital.
Med vennlig hilsen

Cathrine Dammen (e.f.)
avdelingsdirektør
Odd Bakken
spesialrådgiver
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