
MED NAKKESLENG PÅ HJERNEN   

 

Nakken stabiliseres av en omfattende leddbåndstruktur. Leddbånd tåler 
strekk og drag, men er sårbare for raske og uventete bevegelser, som kan 
medføre hel eller delvis avriving. Slike skader fører til instabilitet med 
smerter i nakke, hode, ansikt/kjeve og forstyrrelse/svekkelse av syn, hørsel, 
søvn, koordinasjon og konsentrasjon. Mellom 1500 og 2000 personer rammes 
årlig av slike skader.  

Folk flest tar det som en selvfølge at helsevesenet har retningslinjer og 
prosedyrer for tidlig diagnostikk og behandling av alvorlige skader. Men slik 
er det ikke. Helsevesenet har konsentrert all oppmerksomhet om lette 
nakkeslengskader, som leger seg selv, og ignorert alvorlige og potensielt 
dødelige skader. I denne framstillingen vil vi legge fram fakta som under-
bygger dette, og som forklarer hvorfor dette har kunnet pågå i mer enn 25 år 
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Med nakkesleng på hjernen 

Om feilvurderinger av nakkeskader i helsevesen, rettsvesen og NAV 

I mer enn 30 år har begrepene nakkesleng/whiplash skapt forvirring og konflikt om 
diagnostikk og behandling av nakkeskader. I den første norske rapporten,SMM- rapport Nr 
5/2000 –Nakkeslengskade, ble nakkeslengskade klart definert somlette skader av grad 1 og 2 
i en firedelt skala. Det dreier i hovedsak om forstuing av leddbånd.  Grad 3 gjelder 
trykk/skade på nervesystemet. Skader av grad 4 gjelder brudd og leddbåndsruptur. 
Bruddskader og avrevne leddbånd kan føre til instabilitet som er operasjonsindikasjon. Årlig 
avdekkes rundt 750 nakkebrudd. Rundt 150 er instabile, og blir avstivet kirurgisk. Både grad 
1,2 og 4 gjelder skader i muskelskjelettsystemet. Spesialister i ortopedihar kompetanse og 
ansvar for ledd og leddbånd i alle deler av kroppen, også for korsrygg og brystrygg, men 
ansvaret slutter av uforståelige grunner der nakken begynner.I Norge blir nakkeskadde 
henvist til nevrologer, som ikke har noen spesialistkompetanse på leddbånd.  

Leddbånd og korsbånd i kneet.   

 

Figur 1 

Stabiliteten i kneet er helt avhengig av fire leddbånd - sideleddbåndene på utsiden (LCL) og innsiden (MCL) og  
fremre og bakre korsbånd (ACL) og (PCL). Når korsbånd rives av blir kneet instabilt 

Avrevne korsbånd er vanlig i flere idrettsgrener, og spesialister i ortopedi ivaretar den 
skadde, bådenår det gjelder diagnostikk og eventuell operasjon.  

Nevrologer har ingen kompetanse på alvorlige leddbåndskader 

I norsk helsevesen blir nakkeskaddehenvist til spesialister i nevrologi. Det har vært en 
alvorlig faglig feilvurdering, og ført til at pasienter med invalidiserende og potensielt 
dødelige leddbåndskader i nakken er blitt feildiagnostisert og feilbehandlet. Gjennom  

bagatelliserende spesialistuttalelser fra nevrologer og psykiatere, har inkompetansen blitt 
videreformidlet til Høyesterett, og ført til en skandaløs rettspraksis.  
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Leddbånd og korsbånd i nakken 

Leddbåndstrukturen øverst i nakken er kompleks og svært sårbar (fig 2). At det er korsbånd i 
nakken er ukjent for de fleste (ligament cruciforme). Transvers- leddbåndet er den  
horisontale delen av korset . Over korsbåndet ligger alareligamentene. Helsevesenet tar 
avrevne korsbånd i kneet på alvor, skader som i de fleste tilfeller bare fører til en ødelagt 
sesong for utøveren.  På tross av at avrevne korsbånd i nakken er invalidiserende og 
potensielt dødelige, blir slike skader ignorert av helsevesenet. Det er uforståelig og 
provoserende. Alvorlige instabile leddbåndskader kan oppstå på alle nivåer i nakken 

 

Fig 2  
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Dokumentasjon som belyser årsakene til dagens situasjon 

Vi forstår at det kan være vanskelig å tro at helsevesenet svikter så fundamentalt som vi 
beskriver. Vi har derfor funnet det nødvendig å dokumentere det vi hevder, og gjør det ved 
en kronologisk gjennomgang av årsakene til at situasjonen i dag er helt uakseptable - både 
medisinskfaglig og etisk. 

Vi vil begynne dokumentasjonen med rapporten om nakkeslengskade fra 2000, og belyse 
årsakene til at denne rapporten ble skrevet. Deretter vil vi beskrive hva som har skjedd etter 
at SMM- rapporten ble lagt fram. 

SMM- rapport Nr 5/2000 Nakkeslengskade – Diagnostikk og evaluering         
Se dokumenter på http://nakkeforbundet.no/ 

Dette var den første norske rapporten om nakkeskader. Det kan synes selvmotsigende å 
henvise til en rapport om nakkeslengskade, men rapporten tok utgangspunkt i det faglige 
kaoset som hadde oppstått som følge av at nakkeslengskade fra 1994 ble brukt om alle 
grader av nakkeskade, både i helsevesenet og rettsvesenet. Det viktigste var at rapporten 
reserverte begrepet nakkeslengskadetil de to laveste skadegradene 1 og 2, og at man knyttet 
ICD-10 diagnoser til skadegradene.  

 

 

Figur 4 
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I forordet står følgende: ”man vil arbeide ut fra det som finnes innenfor medisinskfaglig 
litteratur, og se bort fra evt. retningslinjer som er etablert ved rettspraksis”. 

Rapporten var med god grunn skeptisk til den rettspraksis som hadde utviklet seg.Det vil vi 
komme tilbake til. Rapporten var også kritisk til det arbeidet som nevrologene Schrader og 
Stovner ved St.Olavs hadde utført i de såkalte Litauenstudiene. De to nevrologene tilhørte et 
forskermiljø, bestående av nevrologer, psykologer og psykiatere, ensidig opptatt av en 
psykososial tilnærming til ”nakkesleng”. Dette miljøet har effektivt bidratt til å avspore 
debatten om hvilke fysiske skader pasientene faktisk har. 

Begrunnelsen for å avgrense rapporten til nakkeslengskader, altså skader av grad 1 og 2, er 
dessverre uholdbar og forvirrende:  

” de øvrige skadene (skader på nervevev og brudd og luksasjoner, grad 3 og 4) er sjeldne, 
har et etablert behandlingsopplegg og er enklere å diagnostisere”  

Påstanden er riktig for skader på nervevev, altså grad 3. Den er også riktig når det gjelder 
bruddskader av grad 4. Men når det gjelder instabile leddbåndskader av grad 4 er påstanden 
usann. Vi tror ikke at dette var bevisst feilinformasjon. Vi tror at dette var en vanlig 
oppfatning i helsevesenet, helt fram til 2000.       

I kapittel 6, om klinisk utredning av nakkeslengskade, blir det lagt stor vekt på å utelukke 
alvorligere skader, før man konkluderer med at det dreier seg om skader av grad 1og 2.  

 

Figur 5    

Dette er åpenbart et fornuftig prinsipp, men er ikke fulgt opp, verken av helsevesenet eller 
av rettsvesenet. Også når det gjelder bildediagnostiske metoder, for å ekskludere alvorlige 
skader, er rapporten svært viktig. Her nevnes funksjonsundersøkelser, spiral CT, funksjonsCT 
og funksjons MRI. Heller ikke dette er blitt fulgt opp. 

7 



Oppsummering av SMM -rapporten 

Grad 1 og2 dreier seg om forstuving av leddbånd og forstrekking av muskulatur. ICD-10 
diagnosen er S13.4 Nakkeslengskade. Det dreier seg i hovedsak om forstuete leddbånd som 
vil lege seg selv - i nakken som i kroppen for øvrig.  

Grad 3 gjelder trykk/skade på nervesystemet. Skader som ofte oppstår som en sekundær 
følge av skade på mellomvirvelskiver - prolaps. Slike skader hører inn under nevrologi. Om 
nødvendig blir denne pasientgruppen henvist til nevrokirurgisk avdeling for operasjon.  

Grad 4 gjelder i følge SMM- rapporten brudd, dislokasjon og akseavvik. Det er riktig at også 
bruddskaderhar et etablert behandlingsopplegg, og er enkle å diagnostisere. Stabile brudd-
skader vil kunne leges ved ytre stabilisering. Instabile bruddskader blir avstivet kirurgisk. De 
skadene vi har fokusert på ligger skjult i begrepene dislokasjon og akseavvik. Dette indikerer 
at leddbånd kan være helt eller delvis avrevet, og at nakken kan være instabil.Men dette lå 
utenfor rapportens mandat, og problemet var i 2000 ukjent i det medisinske miljøet. 
Instabilitet nevnes ikke med et ord i SMM- rapporten. 

At avrevne leddbånd er nakkeskader av grad 4 ble erkjent av den svenske Whiplash-
kommissionen i 2005.  Først i 2009 vedgikk Direktoratet at instabilitet, som følge av enten 
brudd eller ligamentruptur, er skader av alvorligste grad. 

1991  Legeforeningens ”Tvistenemnd for nakkeskader” 

Grunnlaget for avsporingen fra nakkeskader til nakkeslengskader ble lagt i 1991.  Etter dette 
ble spørsmålet om diagnostikk og behandling av alvorlige nakkeskader et minefelt, og alle 
forsøk på å belyse og forbedre situasjonen, er blitt møtt med taushet, avsporing, motstand 
og bagatellisering. Fra 1980 til 1990-tallet skjedde det en dramatisk endring i skadebildet 
etter trafikkulykker. Det framgår av statistikk fra det svenske forsikringsselskapet Folksam. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 5   

Statistikken viser andelen av hode-, nakke- og ansiktsskader i prosent av alle trafikkskader i 
perioden1976-1978 til 1990-1992. Det skjedde en markant nedgang i ansiktskader. Fra 8,8% 
til 1,1%. Det betyr at de alvorlige og svært synlige kuttene og blødningsskadene i ansiktet  
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Tidsrom: Hodeskader i 
%: 

Nakkeskader i 
%: 

Ansiktskader i 
%: 

1976-1978 
(uten bruk av 
belte) 

11,4 19,2 8,8 

1990-1992 
(med bruk av 
belte) 

11,2 46,9 1,1 



nærmest forsvant fra skadebildet. Samtidig skjedde det en kraftig økning 
iandelennakkeskader, fra 19% til 47% . Skader som i de fleste tilfeller ikke var synlige. I 1990-
92 utgjorde nakkeskader nesten halvparten av alle trafikkskader. Folksam så denne økningen 
som en konsekvens av påbud om bruk av sikkerhetsbelte.  

Det er forståelig at forsikringsbransjen fantdette urovekkende, og at man ville prøve å 
opprettholde profitten ved å redusere erstatningsutbetalingene.  
De mange rettssakene som fulgte, viste at legene som representerte forsikringsselskapene 
(forsikringslegene) systematisk vurderte skadene som langt mindre alvorlig, enn de legene 
som representerte de nakkeskadde (pasientlegene). Forsikringsbransjen hadde store 
ressurser til disposisjon, og valgte sine sakkyndige fra lederstillinger i nevrologi og psykiatri 
ved Rikshospitalet og Ullevål. For legeforeningen ble situasjonen problematisk, fordi det 
svekket legenes og foreningens faglige anseelse, og fordi det spredte seg en oppfatning om 
at forsikringslegene var ”kjøpt og betalt”. En oppfatning som ikke var ubegrunnet.  
 
Tvistenemnd  - betalt av forsikringsbransjen 
 
I 1991 ble det inngått en avtale mellom Norges Forsikringsforbund (NFF) og Legeforeningen 
(Dnlf) om å opprette ”Tvistenemnd for nakkeskader”. I legeforeningens informasjonsskriv ble 
dette begrunnet slik:  
”I de siste 10-15 årene er det i forsikringssammenheng registret en betydelig økning av 
nakke-/hodeskader … I 1980 var nakke-/ hodeskadeandelen ca.5% av alle personskader. I 
1990 var det økt til 60-70%.  Det er i arbeid med disse sakene blitt avdekket et stort sprik 
mellom ulike legers vurdering av det medisinske grunnlag for skade - og erstatningsut- 
målingen til den skadelidte. Denne spriken har gitt grunnlag for usikkerhet både hos den 
skadelidte og forsikringsselskapene om en skadelidt, som har fått angitt en uføregrad, ville 
blitt annerledes vurdert av en annen lege. Når slik sprik i legeerklæringer foreligger i en sak 
blir det som regel en drakamp om hvilken legeerklæring som legges til grunn. Saken havner 
derfor også ofte i rettsapparatet. I slike saker er den skadelidte i utgangspunktet den svake 
part, noe som ofte forsterkes ved at det skapes usikkerhet om den skadelidtes medisinske 
tilstand  …                                                                 
Den fokusering som er blitt legene til del i denne sammenheng har vært utgangspunktet for 
Legeforeningens engasjement. Legeforeningens mål har vært at de skadelidte skal få en 
raskere og riktigere avgjørelse av sin erstatningssak” 
 
Legeforeningen gjør nevrologer og psykiatere til nakkespesialister 
 
 Tvistenemnda skulle administreres av Legeforeningen, men utgiftene til nemndas arbeid 
skulle betales av Norges Forsikringsforbund. I avtalen står det at nemnda skulle ha fem 
medlemmer, og at formannen skulle oppnevnes at sentralstyret i Legeforeningen.  Dette er 
viktig fordi formannen nødvendigvis måtte ha Legeforeningens tillit, og måtte være en 
person med spesiell kompetanse på nakkeskader. Som formann oppnevnte sentralstyret  
Stein Opjordsmoen, spesialist i psykiatri og nevrologi. I tillegg ble spesialist i nevrologi og 
psykiatri Reidun Borgmann medlem i nemnda.                                                                                  
Dette viser at Legeforeningen var av den oppfatning at psykiatere og nevrologer var særlig 
kompetente til å vurdere nakkeskader 
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Opjordsmoen ble oppnevnt som leder av ”Tvistenemnd for nakkeskader”, men to år etter 
endret han/nemnda navnet til ”Tvistenemnd for nakkeslengskader”. I 1994 skrev han en 
artikkel i Medisinsk Årbok som viser at han var mest opptatt av psykiatri.  
 
1994   Nakkeslengskade- Whiplash- behandling og prognose 
 
”De fleste har ..kun fått en mindre bløtdelsskade. Langvarige og subjektive plager vil gjerne 
gi mistanke om andre enn rent organiske forklaringer på tilstanden. ..Den emosjonelle 
posttraumatiske reaksjon blir ofte oversett eller misforstått. Det dreier seg om angst, 
drømmer om ulykken, avhengighet, irritabilitet, fiendtlighet og innskrenking av interessefelt 
til kun å sirkle om de legemlige symptomene 
I tillegg kan tidligere mer eller mindre bevisste konflikter finne sin nevrotiske løsning ved at 
sykdommen blir egosyn, og sekundærkonflikten ønskverdig. Slike konflikter kan være i 
forhold til ektefelle eller øvrige familiemedlemmer, arbeid eller økonomi… i tillegg til løsning 
av en nevrotisk konflikt vil spørsmål om erstatning også være et motiv. Mistanke om 
aggrevering i vinnings hensikt får man dersom det er et relativt langt fritt intervall mellom 
skadetidspunkt og symptomdebut, betydelige plager etter triviell skade eller uforanderlige 
plager gjennom mange år på tross av mange forskjellige behandlingstilbud”.  
”Dessuten skal man heller ikke ignorere den rollen en kronisk smertetilstand kan spille som 
stabilisator i en dysfunksjonell familie”  
”Ved en vanlig nakkeslengskade kan man trygt opplyse om at det kun foreligger en 
bløtdelsskade som vil heles av seg selv… For at pasienten virkelig skal bli beroliget må legen 
opptre sikkert og inngi tillit”  
 
Opjordsmoen har skrevet artikler og utgitt bøker om psykiatri. I 2012 fikk han Schizofreni-
prisen for sitt arbeid. Om nakkeskader har han ikke skrevet noe. At legeforeningen valgte 
ham som leder for ”Tvistenemnd for nakkeskader” er faglig sett uforståelig.  
 
1994 Legeforeningens retningslinjer for vurdering av nakkeskader 
 
Om konflikten mellom ”forsikringslegene”  og ” pasientlegene” ble forsterket av 
Opjordsmoens artikkel, vet vi ikke. Men i 1994 fant legeforeningen det riktig å lage 
retningsliner for vurdering av nakkeskader. Vi tar med noen punkter fra disse retningslinjene  
 

 ”Massemedia har i de siste år ved gjentatte anledninger fokusert på enkelte store 
sprik i vurdering av medisinsk invaliditet etter nakkeskader” 

 ”Det synes å være et stort behov for å få utarbeidet felles retningslinjer for hvordan 
ulike skader og symptomer skal vurderes, både i forhold til behandling og 
erstatningsutmåling”   

 ”Ofte blir nakkeskader feilaktig omtalt synonymt med whiplashskade. Whiplash-
skade (på norsk gjerne kalt piskesnert eller nakkeslengskade) er i medisinsk 
sammenheng en uheldig og upresis betegnelse. Man får inntrykk av at dette er et 
syndrom med et helt spesifikt og ensartet sykdomsbilde som oppstår ved ethvert  
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 traume mot nakke og hode. Whiplash er imidlertid ingen diagnose, men en 

beskrivelse av en skademekanisme” 
 

 Det bør tas røntgen av cervicalcolumna for å påvise eventuell skjelettskade inklusive 
subluksasjoner. Skulle røntgenoversiktsbilder ikke vise noen skader bør eventuelt 
undersøkelsen suppleres med funksjonsbilder 
 

 ”Behandling av nakkeskader er et omfattende tema som faller utenfor rammen av 
dette dokumentet og vil bli omtalt i ett eget vedlegg som kommer senere”. 

 
Vi mener det var positivt at Legeforeningen prøvde å komme med forslag til retningslinjer 
for diagnostikk og behandling av nakkeskader. Kritikken av bruk av begrepene whiplash 
/nakkesleng var helt på sin plass. Det var også svært viktig at det ble anbefalt å ta 
funksjonsbilder. At man ønsket å komme tilbake med et eget vedlegg om behandling av 
nakkeskader var også positivt. Problemet er at det aldri ble skrevet noe vedlegg.  
 
Det er 25 år siden disse retningslinjene ble skrevet, og Nakkeforbundet kan ikke se 
Legeforeningen har fulgt opp noen av de positive intensjonene. På tross av at tidligere 
toppleder i Legeforeningen i dag innehar de viktigste jobbene i spesialisthelsetjenesten i 
Helsedepartementet og Helsedirektoratet,får vi ikke støtte for kravet om diagnostikk som 
kan skille mellom nakkeslengskader og alvorlige nakkeskader. Vi sliter med å få aksept for at 
instabile skader fører til i feilfunksjoner i nakken, og at slike skader kan påvises med 
funksjonsbilder. 
 
1995 Quebec Task Force on WAD  

Økningen i nakkeskader skjedde over alt i den vestlige verden, og som en del av den 
internasjonale finansindustrien tok forsikringsbransjen initiativ for å få redusert utgiftene, og 
få etablert en internasjonal konsensus om hvordan skader i nakken skulle vurderes. Arbeidet 
med å få etablert retningslinjer for skadevurdering, som forsikringsbransjen kunne være 
tjent med, begynte allerede i 1989-1990. . Arbeidet ble avsluttet i 1995 med rapporten 
”Quebec Task Force on WAD”, publisert som vedlegg til tidsskriftet Spine.   

 Arbeidet ble finansiert av forsikringsselskapet Quebec Automobile Insurance Society 
 Bygger på en kohortstudie og en litteraturgjennomgang 
 Alle i kohortstudien hadde fått ICD-9 diagnosen:                                        
       847.0 : cervical sprains and strains , including whiplash injury” 
       den norske utgaven av ICD-10 heter diagnosen : 

             S13.4 Forstuving forstrekking i cervicalkolumna Nakkeslengskade 
 Litteraturen dreiet seg i utgangspunktet om 10 382 artikler. 294 ble valgt for 

nærmere vurdering. Av disse ble 232 avvist. De resterende 62 artiklene, som kun 
omhandlet lettere skader, dannet basis for konklusjonene. Alle tidligere 
studier/rapporter om alvorlige nakkeskader ble ekskludert.  
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 Grad I og II ble beskrevet som whiplash(nakkesleng) 
 
 Grad IV, ”fracture and dislocation”, blir nevnt i den skjematiske framstillingen av 

skadeinndeling, men lå utenfor det referanseområdet som arbeidsgruppen/Quebec 
Automobile Insurance Society hadde definert.  

Skjematisk framstilling av skadeinndeling i QTF (fig.7) 
 

 
Figur 7 

Internasjonal konsensus - i helsevesenet eller i forsikringsbransjen? 
 
Rapporten fra QTF ble omfavnet av Legeforeningens ”Tvistenemnd for nakkeslengskader”. I 
en artikkel i Tidsskriftet 1995 skriver Opjordsmoen at man med denne rapporten hadde fått 
internasjonal konsensus om lidelser assosiert med nakkesleng/ whiplash.  
At det med QTF var skapt en internasjonal konsensus, er en tvilsom og høyst diskutabel 
påstand. I norsk helsevesen har påstandene/kriteriene fra QTF skapt alt annet enn 
konsensus. Konflikt, forvirring og uklarhet er mer dekkende. 
 For personer med alvorlige nakkeskader har rapporten vært en ulykke, fordi 
forsikringsbransjen, i samarbeid med”spesialister”somOpjordsmoen,har beskrevet alle 
grader av nakkeskade som whiplash- eller nakkeslengskader. Med denne rapporten ble all 
oppmerksomhet rettet mot de letteste skadene, og de alvorligste skadene ble ignorert. At 
det ble internasjonal konsensus om QTF i forsikringsbransjen, er hevet over tvil.  
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1997  Oppsummering av Tvistenemdas arbeid 
 
I 1997 ble Tvistenemndas arbeid evaluert av Legeforeningen, og beskrevet i en artikkel i 
Tidsskriftet. Allerede i overskriften demonstreres forvirringen rundt begrepene 
nakkeslengskader og nakkeskader.  
Overskriften er: 
 ”Fastsettelse av medisinsk invaliditet som følge av nakkeslengskade”  
Undertittelen var: 
” De første 112 saker i Den norske lægeforenings tvistenemnd for nakkeskader  1992-95” 
 

Artikkelen har en grafisk framstilling som er interessant. Forfatterne har slått sammen 
sakene som Tvistenemnda hadde behandlet i kronologiske grupper. Først sakene 1- 25, 
deretter 26-50 osv. Deretter regnet man ut snittet av medisinsk invaliditet gitt av sakkyndig 
for den nakkeskadde (øverste graf) og av sakkyndig for forsikringsselskapene (nederste graf) 
og Tvistenemndas konklusjon (rød graf). (fig 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8  

Det er udiskutabelt at nemnda la seg tett opp til forsikringslegenes vurderinger. Det er også 
påfallende at nemndas vurderinger lå mellom 10% og 15%. Vi er ikke tvil om at dette har 
sammenheng med at 15 % er nedre grense for menerstatning. 

Forsikringslegene er godt betalt av forsikringsselskapene. Tvistenemnda la seg tett opp til 
forsikringslegenes vurderinger, og ga dermed legitimitet til deres konklusjoner. Kostnadene  
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til drift av Tvistenemda ble betalt av forsikringsbransjen.Nakkeforbundets konklusjon er at 
dette må være den mest lukrative investering  norsk forsikringsbransje har gjort. 

1997- 2000Dommer i Høyesterett etablerer rettspraksis på området 

Det ble i dette tidsrommet 1997-2000 avsagt tre viktige dommer i Høyesterett 

 A-dommen 1997                                    HR-1997-1-B     Rt-1997-1 
 Anne Lene Lie- dommen 1998            HR-1998-69-B   Rt-1998-1565 
 Thelle-dommen 2000                            HR-2000-15-B   Rt-2000-418 

Høyesterett har ikke medisinsk kompetanse, og er derfor helt avhengig av 
beskrivelser/vurderinger fra antatte nakkespesialister.Vi vil kommentere hvem som har vært 
sakkyndige, og de argumentene/ konklusjonene de har kommet med. 

A-dommen 1997 

A ble skadd i en bilulykke i Bergen i 1986. Bilen som A satt i ble påkjørt bakfra i en hastighet 
anslått til 60-70 km/t. Begge bilene ble kondemnert. A fikk store smerter, talevansker, 
lammelser, syn-/hørselsproblemer og kognitiv svikt, altså klassiske symptomer på alvorlig 
nakkeskade.Før saken kom for Høyesterett hadde A fått vurdert medisinsk invaliditet: 

1988  Nevrolog Lars Thomassen: medisinsk invaliditet 50% - tilstanden varig1990  Kirurg 
Tønjum : medisinsk uførhet nærmere 100 enn 50%1991  Nevrolog Aarlie: medisinsk 
invaliditet  30 % 

A hadde vunnet saken i Gulating lagmannsrett, etter en enstemmig dom, og var blitt tilkjent 
en erstatning på 1 285 000kr.  En dom som forsikringsselskapet anket til Høyesterett. Som 
sakkyndige  oppnevnte Høyesterett nevrolog Rolf Nyberg- Hansen fra Rikshospitalet og 
psykiater Henrik Rogge.                                                                                                                                
I høyesterett konkluderte nevrolog Nyberg Hansen slik:  

”Det er ikke påvist nevrologiske utfall som uttrykk for skade eller sykdom i nervesystemet. 
Den funksjonssvikt hun frembyr har et funksjonelt preg og hennes helsetilstand er i dag 
dominertav dette… Symptomene og plagene står ikke i noe rimelig forhold tildenopprinnelige 
skade og etter den sakkyndiges vurdering må årsaken til hennes helse- og funksjonssvikt 
søkes andre forhold. Skadelidtes psykiske legning har vært av avgjørende betydning og 
framkalt en tilstand som ikke kan sies å stå i noe rimelig forhold til, eller værepåregnelig, ved 
en slik ulykke det her er tale om…Det er mulig at hennes nåværende hodepine og smerter i 
nakken og skuldrene - i allefall i noen grad, kan ha en sammenheng med ulykken. Det skal 
imidlertid understrekes at disse plagene er svært vanlige i den norske befolkningen 
..skadebetinget invaliditet settes til 10-15 % 
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Psykiater Rogge konkluderte slik:  ”A er beskrevet i den nevrologiske spesialisterklæringen å 
ha en whiplashskade  A har en bakgrunn og personlighetstrekk som man oftest finner ved 
somatiseringslidelse. A har begrenset evne til kontakt med egen personlighet/ egne 
følelser/behov .. har sterke psykosomatiske manifestasjoner i sykehistorien .. de mest 
alvorlige skader skyldes forhold av psykosomatisk natur ..bilkollisjonen kan ha påført en viss 
skade.. dette har i sin tur utløst en kronisk somatiseringslidelse hos en dertil egnet person” 

Høyesterett endte opp med følgende konklusjon:  

”Skadeårsaken er i vår sak en trafikkulykke av nokså ordinær karakter ..Ut fra de 
opplysningene som er gitt i saken vil en ”nakkeslengskade” uten organisk hjerneskade bare 
unntaksvis medføre betydelige plager for skadelidte ..skadeutviklingen kan ikke anses å ligge 
innenfor det påregnelige” 

På dette grunnlag ble Gjensidige Skadeforsikring frifunnet fra ansvar. 

Nakkeforbundet har følgende kommentarer til denne dommen 

Det er ikke overraskende at det var Gjensidige Skadeforsikring som tok initiativ til å få 
etablert rettspraksis på ”nakkeslengskader”. I følge Wikipedia hadde Bengt Lasse Lund vært 
hovedlege i forsikringsselskapet fra 1990. Før det hadde han vært president i Legeforeningen 
fra 1988 til 1990. Lund varaltså generalsekretær i legeforeningen helt fram til ”Tvistenemnd 
for nakkeskader” ble etablert.   At Høyesterett valgte en psykiater og en nevrolog som 
sakkyndige, er tragisk, men en logisk følge av legeforeningen hadde oppnevnt en psykiater 
og nevrolog som leder av ” Tvistenemnd for nakkeskader”  

Etter dommen ble A vurdert på nytt av ortoped Jan Orlin i Førde i 2000. På bakgrunn av MR, 
CT og funksjonsbilder konkluderte Orlin slik: 

 Subluksasjonstilling i fasettledd C3-C4 der den nedre spiss på prosessus inferior av C3 
er fragmentert (brudd) 

 En viss rotasjonsfeil i øvre cervicalcolumna  
 Signalforandringer i skiven C3-C4 
 Man ser også væskerom foran dura på høyre side. Dette ligger bak virvelcorpora C2-

C3 og løfter ligamentum longitudinalis posterior lateralt på høyre side (følge av 
brudd) 

 Radiologen har studert litteraturen, og man kan se bort fra at de beskrevne 
forandringene skyldes anomalia/anatomisk variasjon. Det er nødt til å ha foreligget et 
brudd av dens epistopheus 

Nevrolog Nyberg Hansen hevdet at det ikke var påvist nevrologiske utfall som uttrykk for  
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skade eller sykdom i nervesystemet. Det kan være rett. Men at han av dette trekker den 
konklusjon at det må dreie seg om en funksjonell lidelse, altså psykiatri, er en glimrende 
illustrasjon på at nevrologenes kompetanse kun gjelder skade av grad 3. Ved negative funn 
på nevrologiske tester er det standard prosedyre å henvise til psykolog/ psykiater. Orlin som 
er ortoped, og spesialist på skader i muskelskjelettsystemet, finner flere alvorlige skader som 
fullt ut kunne forklart As svært alvorlige helsetilstand. Skader som på ingen måte er vanlige i 
befolkningen. 

Nevrolog Nyberg Hansensetter skadebetinget invaliditet til 10-15 % 

Orlin setter medisinsk invaliditet til mer enn 60%” 

Etter Høyesteretts dom i saken er det påvist både brudd og dislokasjon. Altså nakkeskader av 
grad 4.  Nakkeforbundet mener at dommen og de ”sakkyndiges” uttalelser er begynnelsen 
på en serie av skandaløse dommer i Høyesterett- til fordel for forsikringsbransjen, men grovt 
urettferdig mot hardt skadde personer som gjennom disse prosessene får lagt skam til sine 
invalidiserende skader. 

Anne Lene Lie- dommen 1998  

Lie ble påkjørt tre ganger, i 1974,1988 og 1993. Ved ulykken i 1974 ble Lie bevisstløs, fikk 
skader i ansiktet og tennene, brudd i en arm og det ble påvist skade i en nakkevirvel. Lie fikk 
erstatning for ulykken, herunder menerstatning. 

Ved ulykken i 1988 fikk hun en knekk i nakken med betydelige senfølger. I journalen 
beskrevet som ”whiplashskade”. Lie har beskrevet perioden etter dette uhellet som meget 
vanskelig med smerter, hukommelsessvikt, koordineringsproblemer m.v. 

Ved dom i Oslo byrett la retten til grunn at uhellet i 1988 var årsak til helseproblemene og til 
tapt ervervsevne. Gjensidige ble dømt til å betale 2,5 millioner i erstatning.  

Gjensidige anket saken til Borgarting lagmannsrett som opprettholdt dommen fra 
tingsretten 

Gjensidige anket saken videre til Høyesterett  

Som sakkyndige oppnevnte Høyesterett nevrolog Jan Berstad fra Sunnås, ogprofessor og 

nevrolog Helge J. Nordal fra Ullevål. 

Sakkyndig Nordal var av den oppfatning at symptomer som følge av nakkeskade/ 
nakkeslengskade er så vanlige i befolkningen at det må stilles opp betingelser for at smerter 
og symptomer skal kunne knyttes til en konkret skadehendelse. Disse betingelsene var: 
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For det første må det foreligge krefter tilstrekkelig til å skade biologisk vev. Nordals erfaring er at hastigheter 
under 10-15 km/t bare unntaksvis resulterer i forbigående plager, og nesten aldri til varige. 

1. Det må foreligge akuttsymptomer fra nakke eller hode innenfor maksimalt et par døgn  
2. Det må foreligge ”brosymptomer” fra akuttfasen fram til kronisk senfase , 1 år eller mer etter uhellet 
3. Sykdomsbildet må være forenlig med det man vet om skader påført ved nakkesleng. Det må heller ikke 

være slik at helsebesvær etter uhellet bare er en fortsettelse av helsebesvær hadde før uhellet. 
Sykdomsbildet må heller ikke ha en annen og mer sannsynlig forklaring i en annen tilstand som pasienten 
lider av. Slik tilstand kan være annen somatisk eller psykiatrisk sykdom som har vært til stede allerede før 
uhellet 

Dommer Schei gjengir nevrolog Berstad slik : 

 Lies nåværende helsetilstand må antas å ha sammenheng med lidelsen konversjonsnevrose, 
nevroseform hvor funksjonssvekkelsen har psykiske årsaker Tilstanden kan ikke forklares ved 
organisk skade. Han mener at ulykken i 1988 ikke haddebetydning for Lies helsetilstand.  

Nevrolog Nordal mente dette: 

Ut fra debesvær hun har i nakken, med smerter og stivhet og hodebesvær,kan jeg ikke se at 
det foreligger  grunnlag for uføretrygd. Det er etter mitt skjønn et misforhold mellom hennes 
somatiske helse og det forhold at hun er uføretrygdet. Den førlighetssvikt jeg finner høsten 
1997 har ikke preg av å være forårsaket av organisk nevrologisk sykdom, og det er 
nærliggende å anta at den førlighetssvikt som har vært diskutert i begynnelsen av 1990-
årene er av samme natur, dvs. funksjonell. Som faktor i hennes helsemessige negative 
utvikling blir ” bidraget” fra ulykken i 1988 i et totalbilde for beskjedent til at det er grunnlag 
for erstatning 

Slik ble også dommen. Etter å ha vunnet i tingretten og lagmannsretten, tapte Lie fullstendig 
i Høyesterett, og forsikringsselskapet Trygg Hansa blir frifunnet for ansvar 

Nakkeforbundet har følgende kommentarer til denne dommen 

Vi mener at det er viktig å få fram at nevrolog Helge J.Nordal var kollega med psykiater 
Opjordsmoen ved Ullevål.                                                                                                                          
I dommen framkommer en direkte kopling mellom Opjordsmoens/ Tvistenemndas 
konklusjoner, og domstolens oppfatninger av som er akseptert medisinsk viten  

Dommer Schei skrev følgende: 

”Hva som skal til for å få skader ved nakkesleng, skadeomfang, varighet og andre sider ved 
nakkesleng er til dels sterkt omtvistet. Men særlig gjennom 90-årene har det skjedd en 
betydelig medisinskfaglig avklaring av viktige sider ved nakkesleng. .. Vi er her på et 
område hvor det kanskje er særlig viktig at domstolene har for øye at årsaksforhold, 
skadeomfang m v så langt mulig må bedømmes i lys av mer allment akseptert medisinsk 
viten. Jeg peker spesielt på rapporten fra den såkalte, en tverrfaglig internasjonal gruppe 
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 som har samlet materiale om årsaksforhold, forebygging og behandling av tilstander utløst 
av nakkesleng. Dens arbeid har resultert i det som er betegnet som en internasjonal 
konsensus om lidelser assosiert med nakkeslengskader. Jeg viser til omtale av dette i 
Tidsskrift for Den norske lægeforening nr.17 for 1995. Jeg legger til at de rettsoppnevnte 
sakkyndige for Høyesterett i sine forklaringer har vist til denne rapporten og dens 
konklusjoner.  

Dommer Schei mente altså at det i løpet av 90-årnene hadde skjedd en betydelig 
medisinskfaglig avklaring når det gjaldt nakkeslengskader, og at rapporten fra Quebec Task 
Force, og Opjordsmoens artikler i Tidsskriftet, var uttrykk for allment akseptert viten. 
Realiteten er at nevrolog og psykiater Opjordsmoen, oppnevnt av Legeforeningen, og betalt 
av forsikringsbransjen, la grunnlaget for en rettspraksis som i mer enn 20 år har 
ignorert/feilvurdert personer med potensielt dødelige skader i nakken.  

Det er svært viktig å påpeke at de fire kriteriene til nevrolog Nordal, kun har relevans for 
lette skader altså nakkeslengskader.  I tilfeller hvor man etter en ulykke påviser alvorlig 
skade, har kriteriene ingen relevans. 

 Det er Nordals retningslinjer som blir omtalt i SMM- rapporten hvor det står at man ville  : 

”Fokusere på dokumentasjonsiden, ved å arbeide ut fra det som finnes innenfor 
medisinskfaglig litteratur og se bort fra evt. retningslinjer som er etablert ved rettspraksis” 
 

Thelle-dommen 2000   

Thelle ble påkjørt bakfra i 1993. Saken dreier seg om hvorvidt kreftene i sammenstøtet var 
kraftige nok til å kunne påføre skader som var alvorligere enn bløtdelsskader av grad 1     
Dom ble avsagt i Oslo byrett i 1996. Byretten la til grunn at Thelles nakke-og hodeplager var 
forårsaket av påkjørselen og en adekvat følge av den. Thelle fikk medhold i sitt krav om 
erstatning for påførte utgifter og inntektstap. 

Storebrand anket saken til Borgarting lagmannsrett som kom til samme konklusjon 

Storebrand anket deretter saken til Høyesterett. Som sakkyndige oppnevnte Høyesterett 
nevrolog Helge J. Nordal og Jan Erik Ødegård spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering  

Thelle tok kontakt med fastlege to dager etter ulykken, og journalen har utover høsten 
mange beskrivelser av ustabil nakke. Det ble tatt røntgen, og det ble funnet en mulig brist i 
dens.   

20. desember skriver fastlegen:  

”Symptomatisk opplever hun at smertene kommer snikende, en sterk trykk/pressfølelse bak 
ørene som derfra går framover med medfølgende kvalme og hodepine. Sterk ømhet 
suboccipitalt , men 
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 også ømhet i bakhode og resten av hodet med muskler. Også følelse av at nakken knekker 
og ikke vil holde hodet oppe” 

Nevrolog Thor Veger beskriver tilstanden i julen slik: 

”det ble utført røntgenundersøkelse av nakken, og da hun reiste hjem til jul var hun sterkt 
smerteplaget og søvnløs og følte seg nedkjørt – lå mye til sengs i julen – hadde smerter 
..svettet mye. Hun orket ikke å være bilpassasjer, følte seg ”ustabil i nakken” og ustø  og 
hadde kjevesmerter og ansiktsmerter”  

Etter fysikalsk behandling i 1994 ble  symptomene beskrevet slik: 

 søvnproblem; urolig søvn, problem med å finne kvilestilling 
 hodepine; trykk i tinning, occipitalt 
 kvalm; spesielt utover dagen etter å ha beveget nakken 
 konsentrasjonsproblem ; vanskelig å ”følge med” i lengre tid 
 hukommelsessvikt; korttidsminne svekket 
 kjeveproblem; spenning  rundt kjeveleddet – har fått skinne en 

Dommer Rieber Mohn støttet seg tungt på sakkyndig nevrolog Nordal, som konkludere slik 
om Thelles skader: 

”I dette tilfellet finner jeg at traumet, vurdert ut fra de svært små mekaniske skader som er 
rapportert og en sannsynlig hastighetsforskjell på mindre enn 10-15 km/t sjelden har evne til 
å påføre forbigående helseplager og knapt evne til å påføre varige skader” 

Nordal mente at Thelles helseplager mest sannsynlig skyldtes psykosoiale forhold. Han 
hevdet at Thelle ville hatt de samme plagene også uten at ulykken hadde inntruffet. Han 
spekulerte også på om frykten for å ha fått en ”whiplash sykdom”, kombinert med uheldig 
behandling kan ha utøst en kjede av uheldige omstendigheter som til sist har gitt henne 
helseplagene hun har.  

Fysikalskmedisiner Ødegård siteres med følgende:  

”ut fra beskrivelsen .. er det grunn til å tro at hun har fått en lettere nakkeslengdistorsjon 
(overstrekking av bløtdeler) og at det foreligger en lettere bløtdelskade som Quebecgruppen 
klassifiseres som WAD grad 1, altså lettere bløtdelsskade” 

I motsetning til nevrolog Nordal, mente Ødegård at skaden har vært en nødvendig 
forutsetning for utviklingen av en symptomprosess, og anslo at Thelle hadde en 
ervervsmessig uførhet på 20 %                                                                                                                

Dommer Rieber Mohn konkluderer slik:                                                                                                   
”For meg er det naturlig å se hennes sykdomsutvikling  ..så uvanlig, og de senere varige  
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plager så fjerne i forhold til det opprinnelige sammenstøtet, og så avledete i forhold til den 
begrensede bløtdelsskade som inntraff at det ikke er rimelig å pålegge forsikringsselskapet 
erstatningsansvar” 

De andre dommerne sluttet seg til dette, og Storebrand ble enstemmig frifunnet 

Nakkeforbundet har følgende kommentarer til disse tre dommene. 

Høyesterett har med disse tre dommene etablert den rettspraksis som gjelder også i dag. 
Som sakkyndige ble følgende oppnevnt:  

A dommen :                        Nevrolog Nyberg Hansen og psykiater Rogge                                                    
Anne- Lene Lie dommen: Nevrolog Helge J. Nordal og nevrolog Berstad                               
Thelle dommen :                Nevrolog Helge J. Nordal og fysikalskmedsiner Ødegård 

 
Vi vil påpeke at de skadde hadde fått medhold i lagmannsretten, og at sakene endte i 
Høyesterett, fordi forsikringsselskapene ønsket å etablere en ny rettspraksis på vurdering av 
nakkeslengskader. En rettspraksis som kunne spare bransjen for store utgifter.  
 
Vi er svært frustrert over at legeforeningen ikke har vist et større ansvar når det gjelder vår 
situasjon. Vi mener at det er viktig å opplyse om at våre problemer har en forhistorie i 
Legeforeningens toppledelse.  
I 1983 -1888 var Bengt Lasse Lundpresident i legeforeningen og fra 1988-1990 var han 
generalsekretær. Jon Haffner overtok som president etter Lund fra 1988 fram til 1991, da 
han ble generalsekretær etter Lund, som gikk over til forsikringsselskapet Gjensidige.  
I 1991 ble avtalen mellom Legeforeningen(Dnlf) Norges forsikringsforbund (NFF) om 
Tvistenemnd for nakkeskader inngått, og underskrevet av Haffner. Dette har selvsagt vært et 
tema mellom de to toppene i legeforeningen.  
 
To presidenter i Legeforningen har derfor spilt en avgjørende rolle for å få etablert avtalen 
med Norges Forsikringsforbund, en avtale som har vært helt avgjørende for at rettspraksis er 
blitt ensidig til fordel for forsikringsbransjen, og en katastrofe for pasientene.  
 
Det er heller ikke overraskende at de to første sakene for Høyesterett, A-dommen, og Anne-
lene Lie dommen, ble anket inn for Høyesterett av Gjensidige, hvor tidligere president l 
Legeforening, Bengt Lasse Lund, hadde jobbet fra 1991. I alle de nevnte sakene valgte 
forsikringsbransjen nakkeskadde kvinner som motpart, og i løpet av prosessen fikk alle seg 
pådyttet en psykologisk betegnelse eller psykiatrisk diagnose. Ved hjelp av ”sakkyndige” 
nevrologer og psykiatere, utpekt av Legeforeningen som de best skikkete, er skam 
systematisk blitt lagt til skade i Høyesterett. 
 
Nevrologene kjenner bare tre grader av nakkeskade  
 
Når det gjelder nevrologenes opptreden, holdninger, og uttalelser er det viktig å få svar på 
om dette ble gjort bevist, og i vinnings hensikt, eller om de faktisk ikke visste bedre 
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Læreboken ”Nevrologi og nevrokirurgi” har vært ”pensum” i snart 20 år. 7. opplag kom i 
2019. I Tidsskriftet er boken omtalt som en ”Nevrologisk tungvekter”. Kapittelet om  
neurotraumatologi, som omhandler nakkeskader, har stått uendret hele tiden, og  gir et 
nærmest sjokkerende svar når det gjelder nevrologispesialistenes kunnskap. Som kjent 
opererer både QTF og SMM -rapporten med fire skadegrader. I den ”nevrologiske 
tungvekteren” slutter skalaen på skadegrad 3, og skadegrad 3 er nevrologenes 
ansvarsområde (fig.9). Hvem skal nevrologene henvise til hvis det ikke finnes tegn til skade 
på nervesystemet? Svaret er de da henviser til psykolog eller psykiater.  
 

 

Figur 9 

På side 22 har vi laget en skjematisk oversikt over hva som skjer med de som har pådratt seg 
en alvorlig nakkeskade etter ulykke, altså skader av grad 3 og grad 4. Det foreligger et 
akseptabelt tilbud til pasienter med skade/trykk på nervesystemet. Denne skadegruppen blir 
henvist til nevrolog, og får kvalifisert hjelp og henvisning til nevrokirurgi hvis det er påkrevet 

For skadde med instabile leddbåndskader, finnes det ikke kvalifisert hjelp. Fordi skadene ikke 
er synlige, vil denne skadegruppen sjelden bli brakt med ambulanse til akuttmottak. 
Akuttmottaket tar røntgen av brystrygg og bekken, og CT av hele kroppen, men har ikke 
diagnostisk utstyr til å avdekke instabilitet eller avrevne leddbånd. De fleste vil derfor bli 
utskrevet raskt, eller henvist til nevrolog. De som oppsøker legevakt får ingen hjelp. De blir 
enten henvist til primærlege, eller til nevrologisk avdeling. De fleste blir gjengangere hos 
primærlegene, som i de fleste tilfeller følger rådene til psykiater Opjordsmoen:  

”Ved en vanlig nakkeslengskade kan man trygt opplyse om at det kun foreligger en 
bløtdelsskade som vil heles av seg selv… For at pasienten virkelig skal bli beroliget må legen 
opptre sikkert og inngi tillit”  

Når dette rådet ikke virker, og pasientens plager blir verre, henvises de til nevrologer, som 
gjennom 30 år har blitt kvitt disse pasientene ved henvisning til psykolog/psykiater.  
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Slik  sluses hardt nakkeskadde fra somatikk til psykiatri 

 
Figur 9 
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2001 Lys i enden av tunnelen? 

Etter at SMM- rapporten ble framlagt i 2000, kom det sterke reaksjoner mot rapportens  
påstand om at de alvorligste skadene av grad 4 hadde ” et etablert behandlingsopplegg og 
var enklere å diagnostisere”  

Pionerarbeid ved Haukeland sykehus :                                                                                                      
Leif RuneKåle, Jostein Kråkenes, Knut Wester og Tore Tønne. 

På Haukeland hadde manglende diagnostikk av leddbåndskader vært på dagsorden i flere år 
Bakgrunnen var et samarbeid mellom manuellterapeut Leif Rune Kaale, og radiolog Jostein 
Kråkenes. Kaale var gjennom sin praksis godt kjent med instabile leddbånd, og målsettingen 
for samarbeidet var å få fram radiologisk dokumentasjon som kunne bekrefte alvorlige 
leddbåndskader i nakken. Professor og nevrokirurg Knut Wester var engasjert i dette, og 
mente at man i 2001 var kommet så langt at man kunne begynne vitenskapelig kontrollerte 
operasjoner på denne pasientgruppen.  

Tore Tønne overtok som helseminister i mars 2000, og var godt kjent SMM- rapporten og 
med kritikken som fulgte. Professor Knut Wester tok kontakt med Tore Tønne, som i 
september 2001 lovet å fremme forslag om statlig finansiering av de planlagte operasjonene. 

I desember 2001 søkte Wester departementet om støtte med bl.a denne beskrivelsen: 

”Når ligamentstrukturen mellom hode og nakken ryker oppstår slark i leddfunksjonen. Endret 
leddfunksjon pga instabilitet er en kjent årsak til smerte i ryggsøylen, kne-og ankelledd..Vi 
presiserer at operasjonsmetoden allerede er velkjent og velprøvd på et stort antall pasienter i 
Nevrokirurgisk avdeling Haukeland sykehus. Det nye er altså at operasjonsmetoden tilbys og 
prøves på en ny pasientkategori, hvor man ikke tidligere har vært klar over at det faktisk 
foreligger ligamentskade og instabilitet”  

Nakkeforbundet mener at professor Westers beskrivelse er glimrende. Den forklarer hvorfor 
”sakkyndige” nevrologer og psykiatere har konkludert med at alle sakene har dreiet seg om 
lette skader, med uforståelige smerter og symptomer. Forklaringen kan ha vært at de ”ikke 
har vært klar over at det kan ha foreligget ligamentskade og instabilitet” 

Det betyr at dommene i Høyesterett har vært basert på nevrologer og psykiateres 
manglende kunnskaper. Vi mener at dette er en helsepolitisk og rettspolitisk skandale.  

I søknaden viste Wester til en artikkel av Eckhard Volle og Abbas Montazem i tidsskriftet Ear, 
Nose& Throat Journal fra januar 
2001:https://www.thefreelibrary.com/MRI+video+diagnosis+and+surgical+therapy+of+soft+
tissue+trauma+to+the...-a076558993(MRI video er det samme som funksjonsMRI eller fMRI) 
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Artikkelen var en oppsummering av et arbeid som hadde pågått fra 1995 -1998, hvor 420 
pasienter,med mistenkt instabilitet, ble undersøkt med fMRI. De skriver at fMRI ikke har 
hovedfokus på avbilding av leddbånd, men fokuserer direkte på de feilfunksjonene, som 
oppstår som følge av instabilitet.  De fant hel avriving av alare leddbånd hos 20 personer og 
delvis avriving hos 52 personer. Disse pasientene ble henvist til nevrokirurg, og 42 ble 
operert.  Wester beskrev resultatene etter kirurgi som svært gode.  

Etter at Tore Tønne lovet støtte til prosjektet, tapte Ap valget høsten 2001, og søknaden ble   
vurdert og avslått av ny administrasjon under helseminister Dagfinn Høybråten.  

2001 Behandlingstilbudet til pasienter med nakkeskader 

Fordi det nå var åpenbart at mange nakkeskadde var blitt ignorert i helsevesenet, og  
feilvurdert i domstolene ,ble det tatt flere initiativ. 

18.oktober 2001 ble det arrangert et møte i Sosial- og helsedepartementet for å diskutere 
”Behandingstilbudet til pasienter med nakkeskader”. Tilstede var representanter for 
Departementet, Rikstrygdeverket, Nasjonalt ryggnettverk, Helsetilsynet, Oslo Ortopediske 
Universitetsklinikk, Regionsykehuset i Trondheim og Senter for Medisinsk Metodevurdering. 
Haukeland sykehus var ikke representert.   

Møtereferatet viser at diskusjonen var ustrukturert og springende. Det er forståelig når alle 
møtedeltakerne tidligere hadde ignorert det problemet man nå skulle finne løsning på. Det 
viktigste var at ingen prøvde å bortforklare eller benekte at problemet med instabilitet som 
følge av avrevne leddbånd hadde vært ignorert, og at problemet måtte løses.         
Nevrokirurg Øystein Nygaard fra RiT ble referert slik:  

”Det er tilbud til pasienter om fiksasjon m skruer og plater ved norske fagmiljø i dag (RiT, 
Ullevål og Haukeland) Familjøet kan beskrives som relativt lite med om lag 15 årlige 
operasjoner ved RiT, uten at det nødvendigvis sier noe om omfanget av problemene.  Smerter 
alene er ikke tilstrekkelig for at pasientene tilbys operasjon. Det er i dag enighet om at det 
også må kunne dokumenteres instabilitet i tillegg til smerter. Dette gjøres primært med MR, 
selv om det kan diskuteres i hvilken grad det fanger opp forandringer i tilstanden”  

Det var enighet om at man ikke skulle avgrense nakkeproblemet til den øvre del av nakken, 
og at pasienter som trengte kirurgi måtte få det - uavhengig av nivå i nakken.                                      
I oppsummeringen står følgende: 

”Det var enighet om at det i første omgang er hensiktsmessig å avgrense kartleggingen av 
omfanget til å gjelde pasienter med behov for operasjon i nakken”.                                             
”De ulike fagmiljøene skal i løpet av to uker samarbeide om innspill knyttet til et forprosjekt 
om omfanget av problemet, et forslag til en fremtidig struktur for å bedre tilbudet til 
nakkepasientene og en mulig fremdriftsplan” 
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Prosjekt mellom SHD, Statens Helsetilsyn og Rikstrygdeverket 

Det var også enighet mellom Departementet, Helsetilsynet og Rikstrygdeverket om et 
delprosjekt, hvor målsettingen bl.a skulle være å gi :                                                                       
”norske pasienter, hvor det er tvil om indikasjonsstillingen, eller pasienter som av andre 
årsaker ikke gis et behandlingstilbud i Norge, tilbud om ”second opinion ” i utlandet”  

Statens Helsetilsyn – Jørgen Holmboe og Grethe Hellstrøm Hoddevik 

Jørgen Holmboe var avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn da han i 1998 tok initiativ til å 
etablere et utvalg med oppdrag å utrede: ”Nakkeslengskade -diagnostikk og evaluering” 
Dette ble den mye omtalte SMM- rapporten fra 2000, som vi mener det var behov for, og 
som på sine premisser var verdifull.                                                                                                       
I 2001 fikk den uriktige påstanden om at de alvorligste skadene var lette å diagnostisere, og 
hadde et etablert behandlingstilbud all oppmerksomhet, og de positive sidene ved SMM-
rapporten ble glemt. Den sentrale avklaringen om at begrepet nakkeslengskade kun skulle 
brukes for å beskrivede letteste skadegradene forsvant, og helsevesenet fortsatte å spre 
forvirring ved å bruke nakkeslengskade som betegnelse på alle grader av nakkeskade.                                                
Grethe Hellstrøm Hoddevik var nevrolog og seniorrådgiver i Helsetilsynet. Da prosjektet 
mellom SHD, Helsetilsynet og RTV ble etablert, ble Hellstrøm Hoddevik leder.                                                    
Det skulle få avgjørende betydning for at ”lyset i tunnelen” forsvant. Hoddevik skrev en 
prosjektskisse hvor hun advarte mot de operasjonene som er nødvendige for å stive av den 
øverste delen av nakken. I en beskrivelse av strukturene i nakken nevner hun ikke leddbånd i 
det hele tatt. Hun nevner instabilitet, men kun i forbindelse med sykdom og medfødte 
lidelser. Det mest graverende er at en spesialrådgiver i Helsetilsynet skrev følgende: 

”Diagnosekoder som er spesifikke for den aller øverste delen av nakken fins verken i klassi-
fikasjonen som anvendes i primærhelsetjenesten (ICPC) eller i spesialisthelsetjenesten (ICD-
10)  Begge klassifikasjonene inneholder diagnoser for nakkeslengskade, skader i den øverste 
delen av nakken er ment å skulle kodes under en slik kode” 

Påstanden om at ICD-10 ikke har koder for skade i den øverste delen er feil. Koden M.53.2 
gjelder instabilitet i ryggraden. Koden M.53.21 gjelder instabilitet nettopp i nakke- 
hodeovergangen. Nevrolog Hellstrøm Hoddeveiks påstand om at de alvorlige instabile 
skadene i CCJ skal kodes under S13. 4 Nakkeslengskade, viser at hun var inkompetent til å 
lede arbeidet med å skaffe ”norske pasienter, hvor det er tvil om indikasjonsstillingen ..tilbud 
om ”second opinion ” i utlandet 

I Hoddeviks prosjektbeskrivelse finner vi også følgende:                                                    
”Paralellt med at pasientene tas hånd om av helsevesenet ved sin primærlege og ev. 
spesialister, vil pasienten ofte bli trukket inn i en forsikringssak i forbindelse med at det  
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registreres personskade ved ulykken. Forsikringsselskapene ønsker da uttalelse fra relevant 
spesialist. En slik spesialist er da oppnevnt som sakkyndig og handler innenfor et avgrenset 
mandat fastsatt av partene i saken. En slik spesialistkonsultasjon kan derfor ikke sidestilles 
med en vanlig spesialistkonsultasjon der legen har ansvar for en helhetlig medisinsk 
vurdering og dessuten har et behandlings- og oppfølgingsansvar. Pasientene derimot skiller 
sjelden klart mellom de spesialister de er henvist til av primærlegen og de spesialistene som 
er oppnevnt som sakkyndige av forsikringsselskapene” 

Meningsinnholdet er at spesialister oppnevnt som sakkyndige av forsikringsselskapene har 
et avgrenset mandat, som gjør at deres konklusjoner ikke kan sidestilles /sammenlignes med 
en vanlig spesialist konsultasjon.  

Det er vanskelig å se hvilken relevans dette hadde i forhold til det mandatet som ble gitt, og 
vi oppfatter beskrivelsen som en ”slip of the tongue”.                                                                       
I mars 2001 hadde nemlig seniorrådgiver Hellstrøm Hoddevik opprettet et enkeltmanns-
foretak med navnet:  ” Hoddeviks skaderelatert nevrologi” 

Det er uklart hvilke klienter hun hadde tenkt å hjelpe med sin kompetanse.                                                                                                                  
At det var behov for faglig kvalifisert hjelp til alle som var blitt feilvurdert i norsk helsevesen 
er hevet over tvil, men som nevrolog var Hellstrøm Hoddevik ikke faglig kvalifisert til å hjelpe 
pasienter med alvorlige skader i muskelskjelettsystemet.  

Resten av prosjektbeskrivelsen er en lang anbefaling om at Regionsykehuset i Trondheim 
(RiT) hadde alt utstyr, og all nødvendig kompetanse til å ta seg av denne pasientgruppen. 
Pasienter fra andre norske sykehus kunne derfor få ”second opinion” i Trondheim, og 
Trondheim kunne sende pasienter til et ”utvalgt sykehus” i utlandet for ”third opinion” 

I et brev til Rikstrygdeverket av 4. desember 2001 avblåser Hellstrøm Hoddevik hele 
prosjektet. Hun skriver: 

”Regionsykehuset i Trondheim praktiserer adekvat diagnostikk, og har et stort 
normalmateriale til bruk for å skille normalt forekommende instabilitet fra symptomgivende 
instabilitet i nakkevirvelsøylen….Etter en helhetsvurdering mener Helsetilsynet at norsk 
fagmiljø innehar god kompetanse innen diagnostikk og behandling av kroniske 
nakkesmerter, og at fagmiljøet er aktivt i å holde seg løpende orientert om utviklingen innen 
fagfeltet” 

Hoddevik var også aktiv i å videreformidle uttalelser fra Nyaard ved RiT om operasjoner 
utført i Tyskland. I brev til SMM 28.09.2001 skrev Nygaard følgende:                                       
”De aktuelle metoder med fiksasjon av bakhodet til 1. og 2. cervicale virvel er metoder som vi 
har drevet med i flere år …Våre indikasjoner for denne type kirurgi er instabilitet i forbindelse 
med langtkommen rheumatoid artritt, Downs syndrom, eller oversettefrakturer”  
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Når det gjelder operasjoner i Tyskland, basert på instabilitet som følge av leddbåndsruptur, 
var hans konklusjon følgende:                                                                                                                             
”Min vurdering er at dette er ren eksperimentell kirurgi, med meget dårlig dokumentasjon 
med hensyn på både påvisning av patologi og resultater etter kirurgi. Å støtte denne type 
behandling økonomisk vil være i strid med fagmiljøets oppfatning her i Norge” 

Nygård mener altså at når de samme operasjonene som han selv utførte ved RiT , ble utført i 
Tyskland,  så var det  eksperimentell kirurgi.  

2001  Roald Baardsen bygger opp nevrokirurgisk avdeling ved SUS 

Roald Baardsen ble utdannet  nevrokirurg ved Haukeland sykehus, og fra 2001 bygget han 
opp nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Avdelingen fikk etter hvert 
bred faglig kompetanse, og bred erfaring på operasjon av instabile nakkeskader. Tilbudet var 
enestående i Norden, og gjennom sin praksis viste Baardsen at det var fullt mulig å 
gjennomføre avstivingsoperasjoner i Norge. Dette var i strid med de skremslene og 
advarslene som kom fra Nygaard og helsebyråkratiet. Og Nygaard mente selvsagt at 
Baardsens operasjoner var eksperimentell kirurgi. Baardsen valgte å hjelpe hardt skadde 
pasienter, mange avvist på andre norsk sykehus, og operasjonene i Stavanger bidro til å så 
tvil om de andre nevrokirurgenes kompetanse, og om deres motiver for å nekte pasienter 
nødvendig helsehjelp. Nakkeforbundet mener at Baardsen har gjort en pionerinnsats for 
nakkeskadde, og vi mener at norsk helsevesen kunne lært mye av hans erfaringer. Men vilje 
til læring har ikke vært tilstede i det norske nevrokirurgmiljøet. Baardsen har vist at vår 
skadegruppe kan få hjelp i Norge - hvis det er vilje til det.I 2018 ble samarbeidet mellom 
nevrokirurger og ortopeder ved spinalenheten ved SUS sertifisert av Eurospine som ”Surgical 
Spine Center of Exellence” 

 

2002  St.OlavsPost-traumatisk nakke/hodepinestudien (PTN- studien)Se 
dokumentet på:  http://nakkeforbundet.no/1.januar 2002 overtok staten RiT, og det nye 
helseforetaket fikk navnet St. Olavs Hospital. St. Olavs fikk derfor oppgaven med overbevise 
om at Helsetilsynets helhetsvurdering var riktig. Det foreligger en studie fra 2002, som 
synliggjør fagmiljøets kompetanse.  Overlege og førsteamanuensis dr. med Øystein P. 
Nygaard var en sentral person i denne studien.                                                                                                                                                        
Punktvis kan PTN- studien sammenfattes slik: 

1. man ønsket å undersøke den smertelindrende effekten av stabiliserende kirurgi, 
kontra en definert konservativ behandling 

2. operasjonsmetoden, med avstiving av de øvre nakkeleddene, er brukt lenge ved 
norske universitetsklinikker ved leddgikt, kreft, brudd eller misdannelser 

3. en teori var at årsaken til kronisk posttraumatisk smerte har vært instabilitet relatert 
til skade på ligamenter i den øvre delen av nakken 

4. problemet var å påvise instabilitet  
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Utfallet av studien står og faller med kriteriene for inklusjon og eksklusjon. Hvilke pasienter 
skulle være med, og hvem skulle utelukkes? Inklusjonskriteriene var: 

 trafikkskade med nakketraume 
 alder 20-67 år 
 grad 1 og 2 Quebec klassifikasjon 
 hode- nakkesmerte med utstråling 

Eksklusjonskriteriene var: 

 alvorlige hodeskader med objektive funn på billeddiagnostikk, eller klar 
posttraumatisk reduksjon 

 grad 2 og grad 3 Quebec klassifikasjon. Nakkesmerte med assosierte nevrologiske  
funn,og ellerpåvist fraktur/dislokasjon ved primær utredning. 

 utbredt smertesyndrom; fibromyalgi 
 annen alvorlig somatisk eller psykisk sykdom 

Vi finner det uforståelig at pasienter med nakkeslengskader av grad 1 og 2 skulle inkluderes. 
Dette gjelder personer med forstuete leddbånd, skader som ikke kan påvises eller 
lokaliseres hverken med bildediagnostikk eller nevrologisk undersøkelse. At slike pasienter 
skulle inkluderes i en undersøkelse hvor kirurgisk avstiving av den øvre delen av nakken var 
en del av prosjektet, var helt meningsløst.    

Vi registrerer at skader av grad 2 både skal inkluderes og ekskluderes. Det sier mye om 
presisjonsnivået i studien. Eksklusjon av nevrologiske funn av grad 3 er greit, fordi 
tilbudetom diagnostikk og behandling er akseptabelt for denne pasientgruppen. 

Det er uforståelig at ”nakkeekspertene” ved St. Olavs mener at fraktur/dislokasjon hører inn 
under grad 3. Fraktur og dislokasjon hører til grad 4. At denne gruppen skulle ekskluderes er 
helt ubegripelig. Det er nettopp i denne gruppen man finner pasienter med instabilitet etter 
leddbåndsruptur. Hvis det skulle vært noen mening med prosjektet, så var det denne 
pasientgruppen man skulle konsentrert seg om.Nå ble det ikke noe av prosjektet, og det var 
vel like greit. At man ikke engang klarte å holde orden på den elementære inndelingen av 
nakkeskader i fire garder, ersvært avslørende. 

2002  Legeforeningens kurs i forsikringsmedisin 

I 2002 ble det etablert et samarbeidsutvalg mellom forsikringsbransjen, ved 
Finansnæringens hovedorganisasjon, og Legeforeningen, for å lage et internettkurs i  
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”Forsikringsmedisin”. Forfattere av kurset var bla. legene Marit Krohg fra If skadeforsikring 
og Terje Tangen fra Storebrand livsforsikring.                                                                            
Kurset ble i praksis en presentasjon av hvordan nakkeslengskader var blitt presentert av 
psykiater Opjordsmoen. I kurset blir det hevdet at temaet best kan belyses gjennom 
eksempler, og det gjennomgående i eksemplene var at de skadde hadde hatt ”psykisk 
reaksjon”, eller ”angstreaksjon” allerede før ulykken. Som referanselitteratur ble det henvist 
til SMM- rapporten og Opjordsmoens to artikler i Tidsskriftet  

Dette var et kurs hvor legene skulle besvare spørsmål/oppgaver på nettet. Det betyr at 
deltakernes svar ble formidlet direkte til forsikringsbransjen. Legenes svar ville dermed være 
registrert i forsikringsbransjens arkiv. 

I 2010 lanserte legeforeningen et nytt kurs i ”Sakkyndighetsarbeid”. Dette kurset skulle 
være obligatorisk for alle de nærmere 50 spesialistgrenene i helsevesenet. Forfattere var 

  Jorulf Aasen,  nevrolog/ overlege, Oslo Universitetsykehus 
 Helge J. Nordal, nevrolog /overlege prof. emeritus, Olso Universitetsykehus 
 Marit Krohg rådgivende lege , If skadeforsikring 

Kurset dreiet seg om hvordan nakkeslengskader var blitt vurdert i norsk rett, og dommen i 
Anne-Lene Lie-saken, hvor Helge J. Nordal la fram sine 4 kriterier, står sentralt. Det er ingen 
overdrivelse å hevde at Nordals utlegninger i saken, ble framstilt som udiskutable 
medisinske sannheter, og at dommen i Høyesterett var å betrakte som bevis for dette. At 
disse kriteriene kun hadde relevans for skadegrad 1 og 2, etter at alvorlige skader var 
utelukket, var selvsagt ikke noe tema. I 2000 valgte SMM- rapporten å fokusere på 
medisinsk faglig litteratur, og ”se bort fra retningslinjer etablert ved rettspraksis”   I 2010 
bidro Legeforeningen til at nettopp slike retningslinjer var å betrakte som pensum for alle 
nye legespesialister. 

2003  Øystein P. Nygaard -  Ryggpasienten inn fra kulden  

I 2001 anbefalte spesialrådgiver Hellstrøm Hoddevik i Statens helsetilsyn at norske pasienter 
kunne få ”second opinion” ved RiT, begrunnet med at RiT ”praktiserte adekvat 
diagnostikk”og at ”fagmiljøet er aktivt i å holde seg løpende orientert om utviklingen innen 
fagfeltet”. 

PTN-studien viser at Hoddeviks beskrivelse var misvisende. Øystein P. Nygaard skrev i 2003 
en artikkel i Tidsskriftet med tittelen: ”Ryggpasienten inn fra kulden”  

Som avslutning skrev han:                                                                                                                     
” Nakken må oppfattes som en del av ryggen. Pasienter med nakkesmerter står i dag 
i samme situasjonsom pasienter med smerter i lenderyggen for ti år siden. Utredning og 
behandling av nakke-, skulder- og armsmerte foretas i dag fragmentert av mange ulike 
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spesialister. Diskusjonen om avstivningskirurgi i nakken er i dag på samme nivå som 
diskusjonene om avstivningskirurgi i lumbalcolumna for flere år siden” 

Hvordan Statens helsetilsyn kunne mene/tro at norske pasienter, med behov for diagno-
stikk og operasjon i nakken, kunne få ”second opinion” i Trondheim, er helt uforståelig. 

2004 Nytt håp. ”Slik kan vi ikke ha det”. Departementet tar grep 

Vinteren 2003-2004 hadde TV2 en rekke innslag om virkeligheten for pasienter med 
alvorlige nakkeskader. Innslagene ble laget av journalist/forfatter Trude Teige, og ble sendt 
i beste sendetid. Serien avsluttet med et intervju med helseminister Dagfinn Høybråten 
som konkluderte med følgende: ”Slik kan vi ikke ha det” 

Allerede 26.februar 2004 sendte Helsedepartementet et oppdragsbrev til spesialisthelse-
tjenesten i Sosial- og helsedirektoratet v/Hans Petter Aarseth.  Aarseth hadde vært 
president i Legeforeningen fra 1996 til 2002, og var derfor godt kjent med konfliktene innad 
i foreningen når det gjaldt sakkyndighetserklæringer, og bruken av begrepene nakkeskade 
og nakkeslengskade. Han var også godt kjent med SMM- rapporten. I 2002 gikk han over til 
Helsedirektoratet hvor han ble divisjonsdirektør i divisjon for spesialisthelsetjenester, og ble 
en del av ledergruppen i direktoratet. Departementet skrev : 

”Vi viser til vedvarende kritikk av behandlingstilbudet til pasienter med alvorlige 
nakkeskaderi Norge, og siste ukes medieoppslag og statsrådens uttaleleser til TV2-
nyhtene…. Videre ber vi om en vurdering av om behovet for medisinsk kompetanse er 
dekket innefor dagens behandlingstilbud, og at SHdir utarbeider faglige retningslinjer for 
behandling av kompliserte nakkelidelser” 

I samme skriv opplyste Helsedepartementet om at man ville følge Helsedirektoratets 
anbefaling om å legge landsfunkjson for kompliserte nakkelidelser til St. Olavs hospital 
v/Øystein P. Nygaard 

16. mars svarte divisjonsdirektør Hans Petter Aaarseth at det neppe er mulig for 
direktoratet å lage en oversikt dokumentert medisinsk behandling. Videre : 

”Det som medieoppslag har fokusert på i den senere tid er skader etter nakkesleng..Sosial-
og helsedirektoratet ber om bekreftelse på at det er denne pasientkategorien 
departementet ønsker en gjennomgang av ” 

”Når det gjelder departementets ønske om at direktoratet utarbeider faglige retningslinjer 
for kompliserte nakkelidelser, vil direktoratet komme tilbake til dette når arbeidsgruppen 
har fullført sitt arbeid. Det vil da måtte vurderes om det finnes tilstrekkelig kunnskaps-
grunnlag for å lage slike retningslinjer”  
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Svaret er skrevet mot bedre vitende. Som tidligere president i Legeforeningen måtte Hans 
Petter Aarseth ha visst at å dreie oppmerksomheten vekk fra alvorlige nakkeskader, og 
over mot nakkeslengskader, var en avsporing av Departementets oppdragskrav. 

Helsedepartementet svarer 30. Mars:                                                                                               

”Vi bekrefter at det er nakkeslengskader av type WAD som Helsedepartementet ønsker en 
gjennomgang av. Det er disse skadene som har hatt fokus i media og som etter det viforstår 
er vanskelige å diagnostisere og behandle” ..   ”Oppdraget med å utarbeide faglige 
retningslinjer for kompliserte nakkelidelser i Norge vil etter Helsedepartementets syn følge 
naturlig etter arbeidsgruppens gjennomgang, og vi forstår at Sosial- og helsedirektoratet vil 
måtte komme tilbake til dette etter at arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid” 

 Helseminister Høybråten ønsket utvilsomt å gjøre noe med pasientenes uholdbare 
situasjon. Ved å be spesialisthelsetjenesten i Sosial- og helsedirektoratet om utrede 
behandlingstilbudet til pasienter med alvorlige nakkeskader, antar vi at Departementet 
ønsket det samme.  

Men da Departementet møtte motstand fra toppen i Direktoratet bøyet man av, og endret  
oppdraget  fra å gjelde alvorlige nakkeskader, til å gjelde nakkeslengskader. Dette skjedde 
bare 4 år etter at nakkeslengskader ble grundig og kompetent utredet i SMM- rapport nr. 5 
/2000 Nakkeslengskade - Diagnostikk og evaluering.  Korrespondansen var enten et narre-
spill, eller et studium i inkompetanse på høyt nivå. Vi er overbeviste om at Hans Petter 
Aarseth visste hva han gjorde. Om Departementet visste hva de var med på, er mer uklart.                                     
I 2006 kom rapporten fra Direktoratets arbeidsutvalg (Aarstehutvalget) 

2006 Nakkeslengassosierte nakkeskader                                                                 
Se dokumenter på http://nakkeforbundet.no/ 

Den omhandlet skadegradene 1 – 3 med følgende beskrivelse: 

”Det er viktig at pasienter som oppsøker helsevesenet med symptomer på en nakkesleng- 
skade blir tatt alvorlig og får en forklaring på sammenhengen mellom skaden og aktuelle 
symptomer. Prognosen er god da 90-95 % av pasienter med WAD 1-3 vil bli helt friske eller 
bare ha ubetydelige plager. Pasientene må bli informert om dette. Etter noen dager kan 
aktive øvelser utføres.” 

Nok en gang er det psykiater Opjordsmoens visdom man tyr til: ”Ved en vanlig nakkesleng- 
skade kan man trygt opplyse om at det kun foreligger en bløtdelsskade som vil heles av seg 
selv… For at pasienten virkelig skal bli beroliget må legen opptre sikkert og inngi tillit”  
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Under punkt 2.2 Arbeidsmåte står følgende:                                                                             
”Arbeidsgruppen har valgt å avgrense oppdraget fra departementet til pasienter med WAD 
grad 1,2 og 3 etter Quebecs klassifikasjonssystem. Det er disse pasientene som etter 
arbeidsgruppens vurdering pr. i dag har de største problemene med å få utrednings- og 
behandlingstilbud i det norske helsevesen.                                                                                         
”Det er liten uenighet i fagmiljøet om hvordan de alvorlige nakkeskadene WAD grad 4                                                                                                               
skal behandles. Dette er skader som primært blir tatt hånd om ved nevrokirurgiske 
avdelinger. Arbeidsgruppen har derfor ikke sett det som formålstjenlig å omhandle denne 
pasientgruppen nærmere i denne rapporten” 
 
Påstanden om at det er pasienter med skader av grad 1-3 som har de største problemene 
er ubegrunnet og helt meningsløs. Det er pasienter med alvorlige instabile leddbåndskader 
av grad 4 som mangler tilbud. Rapporten gjentar den uriktige påstanden fra SMM- 
rapporten, om at de alvorligste skadene blir tatt hånd om ved nevrokirurgiske avdelinger. Vi 
mener at påstanden denne gang er en bevisst usannhet/bløff.  Departementet sendte 
oppdraget til Direktoratet for å få en utredning om diagnostikk og behandling av alvorlige 
nakkeskader i spesialisthelsetjenesten. Resultatet ble en villedende veileder for 
primærlegen: 

.   

Figur 10                                                                                                                                                                  

Her hevdes det at både grad 3 og 4 gjelder symptomer+ nevrologiske tegn. Direktoratet har 
altså ikke har fått med seg at grad 4 gjelder brudd/dislokasjoner og instabilitet.   
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”Kronisk nakkeslengsyndrom er ikke indikasjon for kraniocervikal fiksasjon” 

Rapporten fra Aarsethutvalget har med et vedlegg som er første side av en artikkel i 
Tidsskriftet fra 2005,med Øystein P. Nygaard som hovedforfatter. For å forstå hvorfor dette 
er tatt med, minner vi om at St. Olavs v/Øystein P. Nygaard først ble anbefalt som ”ekspert” 
av nevrolog og seniorrådgiver Grethe Hoddevik i Helsetilsynet i 2001. I 2002 kom St. Olavs 
med Post-traumatisk nakke/hodepine studien. Den burde diskvalifisert miljøet som 
eksperter på nakkeskader. På tross av dette utpeker Helsedepartementet i 2004 , etter 
innstilling fra Helsedirektoratet,  St. Olav v/ Øystein P. Nygaard som Nasjonalt 
kompetansesenter for kompliserte nakkelidelser.

 

Figur 11 
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Nå argumenterer forfatterne av PTN- studien, Øystein P. Nygaard, Frode Kolstad, Kjell Arne 
Kvistad og John Anker Zwart, mot at symptomer etter nakkeslengskader skal indikere behov 
for avstiving av overgangen mellom nakke og hode. Når slike skader ikke kan påvises med 
billeddiagnostikk eller nevrologiske metoder, så skal de selvsagt ikke opereres. Forfatterne 
argumenterer altså mot noe som bare de selv har vært for. Det er bare miljøet ved St. Olavs 
som har som har hatt tanker om slike operasjoner. I PTN – studien ville man kun inkludere 
pasienter med skader av grad 1 og 2, for å utføre kraniocervikal fiksasjon. Man ønsket å 
undersøke ”den lindrende effekten av stabiliserende kirurgi” på nakkeslengskadde. 

Det er vanskelig å forstå at denne forvirrende artikkelen kom på trykk i Tidsskriftet, og enda 
vanskeligere å forstå hvorfor bare første side blir tatt inn i Aarsethrapporten. Leser man 
hele artikkelen, så ser man at motivet er å diskreditere avstivingsoperasjoner utført i 
utlandet. Instabilitet er her et nøkkelord. Cervikal instabilitet er operasjonsindikasjon både i 
Norge og i utlandet. For å påvise instabilitet må man bruke dynamisk bildediagnostikk.   
SMM- rapporten viser til funksjonsrøntgen, funksjons MRI (fMRI) funksjons CT (fCT). I tillegg 
kommer fluoroskopi , C- bue , Digital Motion X-ray (DMX) og  upright MRI. 

Problemet er at denne type diagnostikk ikke brukes i norsk helsevesen. For å kunne få 
påvist slik instabilitet har mange norske pasienter måttet reise til utlandet. Når instabilitet 
er påvist, dreier det seg ikke lenger om skader av grad 1 eller 2 med forstuete leddbånd, 
men skader av grad 4 med helt eller delvis avrevne leddbånd. 

Nakkeforbundet og andre pasientorganisasjoner har i mer enn 15 år påpekt det absurde i at 
norsk helsevesen nekter å ta i bruk diagnostikk som kan skille mellom de lette og de mest 
alvorlige nakkeskadene. 

Norske ”spesialister” vil heller fortsette å se på stillbilder fra vanlig MR- teknologi,  for da 
finner de hverken feilfunksjon eller instabilitet.  

Som et slags forsvar for egen inkompetanse hevder norske spesialister at de pasientene, 
som er blitt diagnostisert og operert i utlandet, har hatt skader av grad 1 og2 og at de ikke 
har fått påvist instabilitet, men noe som de i utlandet ”kaller instabilitet”.                       
Artikkelen viser til to tyske publikasjoner, men underslår at begge artiklene dreier seg om 
instabilitet påvist ved fMRI.   

Nakkeforbundet har tidligere rettet hard kritikk mot rapporten ”Nakkeslengassosierte 
nakkeskader”, og vi registrerer at den ikke lenger er søkbar på nettet eller på Direktoratets 
nettsider. Kanskje har noen funnet ut det samme som oss, nemlig at rapporten er direkte 
kompromitterende for norske ”nakkespesialister”                                                                        

 I dokumentet  ”Om instabile nakkeskader”  fra 2009 har vi på sidene 5-12 gitt en mer 
utførlig beskrivelse av Aarsethrapporten. Se  http://nakkeforbundet.no/ 
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 2002 – 2005 Whiplashkommissionen Forsikringsbransjen tar kontroll 

Situasjonen for pasienter med alvorlige nakkeskader har vært like uholdbar i alle  nordiske 
land, med unntak av Island. Sverige var en gang et foregangsland når det gjaldt 
behandlingen av rygglidelser. Pasientorganisasjonen ”Ryggbroen til Sverige”, som ble 
etablert på 80-tallet, er et uttrykk for dette. Når det gjelder forståelsen og behandlingen av 
alvorlige nakkeskader, har situasjonen vært like håpløs, både i Sverige, Danmark og Norge 

I 2002 tok de fire dominerende forsikringsselskapene If, Trygg Hansa, Folksam og 
Länsförsäkringar initiativ til å etablere en Kommission for å ivareta sine interesser i forhold 
til et økende antall krav etter trafikkulykker med whiplashskade, og for å skape konsensus 
om hvordan whiplashskadene skulle defineres/diagnostiseres og behandles.                 
For å etablere Whiplashkommissionen ble det ble det skutt inn 16 millioner sv. kroner som 
startkapital.  
Det var selvsagt avgjørende viktig for bransjen at utredningene ikke måtte framstå som 
partsinnlegg, kjøpt og betalt av forsikringsbransjen. Dette oppnådde man ved å bruke 
begrepet kommission, som vanligvis brukes om offentlig nedsatte utvalg, og ved å utnevne 
tidligere statsminister Ingvar Carlsson som styreleder/ ordfører for kommissionen. 
Som hovedsekretær utnevnte man Marika Hedin, svensk kulturpersonlighet, utdannet  
historiker, og med styre-/lederverv ved Nobelmuseet, Linnemuseet, Zorn museet og  
Fulbrightkommissionen. Av hennes omfattende CV framgår det ikke at hun har noen   
kompetanse på nakkeskader. 
Hun fikk nok jobben for å gi Whiplashkommisionen et image av kultur og seriøsitet. 
Av de andre 6 styremedlemmene var 4 fra forsikringsbransjen.  
Opprinnelig fulgte kommissionen opp skadegrader og beskrivelser fra Quebec Task Force on 
WAD . Man brukte også whiplashbegrepet på samme. Senere fant man ut at det var 
nødvendig med justeringer, og i Expertsgruppens rapport s. 17, presenteres en ny modell  
som vi tror Sverige er alene om. 
Her blir skadegradene fra 1- 3 beskrevet som (WAD)whiplashskader, og alle fikk samme 
diagnose fra ICD-10 :  S. 13. 4  
I Nakkeforbundet er vi skeptiske til denne forandringen. Vi kan ikke skjønne at det er 
fornuftig å sette samme diagnose på lette forstuinger (grad1) som på prolapsskader med 
nevrologiske utfall eller med trykk på medulla (grad 3) 
 
Den viktigste endringen var å ta skadegrad 4 ut av whiplashgraderingen. De alvorligste 
skadene var ikke på noe tidspunkt blitt gjenstand for utredning/forskning, og nå fjernet 
man ganske enkelt de alvorligste skadene fra whiplashbegrepet, hvilket er bra, men 
samtidig fjernet man de alvorligste skadene fra Whiplashkommissioens ”ansvarsområde” 
Kanskje var det selve poenget.  
Ved fjerningen ga man imidlertid grad 4 en ny og svært viktig presisering.I Sverige blir de 
alvorligste skadene nå beskrevet slik: ”fraktur, luxation, ligamentruptur, morfologisk 
diagnos”. 

Det ble presisert at det skulle brukes diagnoser fra ICD-10 på de alvorligste skadene, men 
Whiplashkommissionen sier ikke noe hvilke diagnoser som er aktuelle. 
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Figur 12                                                                                                                                         
Nakkeforbundet har lenge kjempet for at ligamentruptur, eller avrevne leddbånd i nakken, 
er skader av alvorligste grad, og at helsevesenet har en faglig og moralsk plikt til å 
avdekke(diagnostisere) og behandle slik skader. Whiplashkommissionen bekrefter i 2005 at 
vår forståelse av leddbåndsruptur og skadegrad er riktig, men fraskriver seg samtidig ansvar 
for denne pasientgruppen .   

2000- 2010  FN  og WHO   The Bone and Joint Decade 

Muskel og skjelettlidelser plager flest og koster mest, både i Norge og internasjonalt, men  
forskningen har  vært lavt prioritet. I regi av FN og WHO prøvde man å gjøre noe med dette, 
og det ble vedtatt å gjøre tiåret fra 2000 – 2010 til muskel- skjelett tiåret. Det var knyttet  
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store forventninger til hvilke framskritt som ville bli gjort når det gjaldt diagnostikk og 
behandling av alvorlige nakkeskader . 

 2008 Task Force on Neck Pain 

Fordi QTF bare hadde omtalt nakkeskader/nakkesmerter i forbindelse med trafikkskader, 
ble det etablert en egen arbeidsgruppe som skulle utrede og foreslå behandling av  
nakkesmerter i den generelle befolkningen. I hovedsak yrkesrelaterte nakkesmerter. 
Hovedkvarteret  ble lagt til Lund i Sverige                                                                       
Arbeidsgruppen ble etablert med støtte fra to forsikringsselskaper som forsikret  
kiropraktorer mot feilbehandling (malpractice) :                                                                            
National Chiropractic  Mutual Insurance Company  (NCMIC) i USA  og                           
Canadian Chiropractic Protective Association (CCPA) 

At disse selskapene engasjerte seg økonomisk, har sammenheng med at WHO i 2005, etter 
en rekke saker hvor kiropraktorer hadde påført pasientene alvorlige skader, hadde laget 
retningslinjer for grunntrening og sikkerhet i kiropraktikk, hvor manipulasjon av nakken ved 
instabilitet var kontraindisert. Det var åpenbart av interesse å bygge opp tapt tillit 

TFNP bygget på litteraturgjennomgang. 32000 artikler ble vurdert. Inklusjonskriteriene  var 
studier relatert til epidemiologi, diagnose, prognose, og ikke patologisk nakkesmerte 
(herunder WAD) Ett av eksklusjonskriteriene var nakkesmerte med alvorlige skade som 
fraktur og dislokasjon(altså grad IV av nakkeskader) 

 

Figur 13                                                   
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I forordet til QTF skrev Nicolai Bogduk at det gjensto mye forskningsarbeid for å få et mer 
fullstendig bilde av nakkeskader, og QTF oppfordret til at spørsmålet ble fulgt opp innen                                    
2000. TFNP tok derfor på seg oppgaven med oppdatere skadegrader og behandling.  

Som man ser er skader av grad 4 (IV) utenfor arbeidsgruppens mandat. Videre står det at 
”mer pågående kirurgisk behandling av mange av disse tilstandene er generelt akseptert som 
effektive, og ofte sterkt anbefalt. Leserne henvises til litteratur om spesifikke 
sykdomstilstander”. 

Men noen litteraturhenvisninger eller diagnoser finnes ikke i denne rapporten. Likheten med  
Whiplashkommissionen er slående. 

TFNP er den siste større internasjonale rapporten om nakkeskader og skadegrader. 
Oppsummert har QTF, Whiplashkommissionen og TFNP endt opp med å ekskludere de 
alvorligste skadene fra sine mandat. Spørsmålet er hvem som har definert disse mandatene.  
Er det alle de som har vært involvert og engasjert som nevrokirurger, nevrologer, sosiologer, 
epidemiologer, psykologer, sosiologer, ortopeder eller kiropraktorer. Selvsagt ikke. 
Mandatene har vært utformet av initiativtakere med økonomi til å gjennomføre prosjektene, 
og med egeninteresse av å holde de alvorligste skadene utenfor mandatet.  

Det er selvsagt legitimt for forsikringsbransjen å engasjere seg i spørsmål som har med 
forbedring av helse og levekår, og forebygging av skade og sykdom å gjøre. Men det burde 
ikke være legitimt å bruke sin makt og innflytelse til å ekskludere hardt skadde mennesker 
fra å få belyst sin skadesituasjon, og fra å få kvalifisert helsehjelp. 

Det er en hovedgrunn til at forsikringsbransjen, nasjonalt og internasjonalt, kan få gjennom 
en helsepolitikk som favoriserer hensynet til egen profitt, på bekostning av alvorlig skadde 
menneskers helse og livskvalitet. 

Hovedgrunnen er at de henter sin legitimitet fra alle legene, legeforeningene og  
helsebyråkratene ,som enten er nyttige idioter, eller som rett og slett velger å støtte den 
nasjonale forsikringsbransjens konkurransekraft på et internasjonalt marked -  på bekosting 
av pasientene. 

Vårt håp er at de mange dyktige, anstendige, og ansvarsbevisste menneskene som jobber i 
helsevesenet og helsebyråkratiet, setter seg inn i vår situasjon, og tar et standpunkt til fordel 
for et helsevesen som tar ansvar for alle pasienter – også de med alvorlige skader i vår mest 
sårbare kroppsdel.   
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2007  VI  informerer helsepolitikere, og helsebyråkrati   

Mange av medlemmene i Nakkeforbundet har tidligere vært medlemmer av LFN, og har fra 
2007 jobbet med å beskrive/synliggjøre de problemene vi møter med kunnskapsmangel og 
avvisning i spesialisthelsetjenesten. Da Aarseth-  utvalget la fram rapporten 
”Nakkeslengassosierte nakkeskader”, ble det klart for oss at ”Landsfunksjon for kompliserte 
nakkelidelser” v/ Øystein Nygaard ved St. Olavs, og spesialisthelsetjenesten i Direktoratet v/ 
Hans Petter Aarseth, mente at det var pasienter med  skader av grad 1 og 2, altså 
nakkeslengskader, som hadde de største problemene med å få utredning og behandling i 
norsk  helsevesen. Dette var direkte sjokkerende, og vi fant det derfor helt påkrevet å 
framstille problemene på et medisinsk og faktabasert grunnlag. 

Fram til i dag har dette resultert i 27 skriv/notater/dokumenter, på til sammen 240 sider til 
helseministrene, helsepolitikerne og helsebyråkratiet. Vi har fått støtte fra mange 
helsepolitikere, og fra 2006 har det vært stilt til sammen 24 spørsmål til helseministrene om 
vår situasjon. Ingen spørsmål er blitt besvart på en tilfredsstillende måte. Helseministrene 
har oversendt spørsmålene til Direktoratet, som i sin tur har sendt spørsmålene videre til 
Landsfunksjon for kompliserte lidelser v/St. Olavs. Fra Øystein Nygaard har det ikke kommet 
annet enn desinformasjon og utenomsnakk. På dette grunnlaget har så Direktoratet besvart 
helseministernes henvendelser, og helseministrene har i sin tur har brakt desinformasjon 
tilbake til Stortinget. De siste årene har vi funnet det helt nødvendig å analysere og forklare, 
at svarene i ikke holder medisinsk faglige mål. 

2007 De første dokumentene vi skrev.Se  http://nakkeforbundet.no/ 

        ”Alvorlig nakkeskadde holdes for narr” 

        ”Kontraindikasjoner for manipulasjon av skadet nakke” 

2009 Delvis gjennomslag  

På bakgrunn av informasjonen i ”Alvorlig nakkeskadde holdes for narr”, ba flere politikere 
om at Helsedirektoratet måtte inviterte oss til møte. Det første møtet fant sted i mars.  Vi 
hadde med oss professor i anatomi, Per Holck og nevrolog, og spesialist i fys. med. rehab. 
Magnus Robberstad. Det ble et underlig møte fordi Direktoratet ble representert av 
seniorådgiver Torgeir Løvig, som hadde ført Aarsethrapporten i pennen.Han hevdet 
hardnakket at instabile nakkeskader som følge av leddbåndsruptur skulle klassifiseres som 
grad 1 og 2.  Uenigheten ble etter hvert så pinlig at møteleder, Cecilie Daae, fant det riktig å 
hente divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth. Han ble spurt hva han mente, og sa seg enig i 
vår oppfating om at disse instabile leddbåndskader av skader av grad 4.  
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Da var møtetiden over, og vi ble invitert til et nytt møte som fant sted 17.september.  I 
referat fra møtet skrev Direktoratet: 

1. Det fremkom på møtet at mange pasienter har smerter etter nakkeskader, og at 
mange av disse synes ikke å få den behandlingen de trenger innen norsk offentlig 
helsevesen 

2. Det var enighet om at graderingen av nakkeskader med dislokasjon forårsaket av 
bruddskader eller båndskader i nakken skal graderes som grad 4 etter Quebec Task 
Force inndelingen av disse skadene 

3. Dessuten var det enighet om at skader med instabilitet skulle behandles ved 
nevrokirurgiske avdelinger. 

4. Det var enighet om at operasjoner med avstiving i nakken blir utført ved alle norske 
nevrokirurgiske avdelinger, og at disse operasjonene blir utført uavhengig av om 
årsaken er skyldes sykdom eller skade. 

De neste punktene gjaldt uenighet om hvilke bildediagnostiske metoder som var best egnet 
til å avdekke dislokasjon /instabilitet. I referatet kom Direktoratet hadde to misvisende og 
motstridende oppfatninger av dette:   

1. ”det finnes flere undersøkelsesmetoder der instabilitet og dislokasjon i nakken kan 
påvises  ….vanlig røntgendiagnostikk, CT undersøkelser og MRI undersøkelser” 

2. Helsedirektoratet utelukker ikke at enkelte av de pasientene som i dag graderes som 
grad 1 og 2, gjennom fremtidig forskning, der ny diagnostikk tas i bruk, kan vise seg å 
ha mer alvorlig skade enn dagens diagnostikk påviser.  

Vi argumenterte for å ta i bruk fMRI. Teknologien hadde vært i bruk i mer enn ti år, og 
internasjonalt fantes det mye faglitteratur. Dette var blitt aktualisert ved at den svenske 
regjeringen/ Socialstyreslen i 2006 hadde bevilget penger til vitenskapelig kontrollerte 
avstivingsoperasjoner. Instabilitet skulle påvises ved fMRI i Finland. Det svenske prosjektet 
var svært likt prosjektet som nevrokirurg  Wester hadde søkt om i midler til i 2001. I Finnland 
beskrives fMRI som dMRI, ellerDynamic kine magnetic resonance imaging. Følg koplingen 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2807769/ 

For det norske Helsedirektoratet var imidlertid ikke slik diagnostikk god nok. 
Aarsethrapporten hadde demonstrert at vitenskapelig kompetanse ikke fantes i Norge. 
Direktoratet hadde støttet seg tungt på beskrivelser/uttalelser fra Øystein P. Nygaard, leder 
for ” Nasjonalt kompetansesenter for kompliserte nakkelidelser” v/ ved St. Olavs 
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I ett innlegg i Tidsskriftet november 2010; ”Nakkesmerter med og uten rotaffeksjon”   gjør 
Nygaard opp status etter 6 år som landets fremste ”nakkespesialist”: 

”Status for nakkeforskningen 

Den norske nakkeforskningen, med unntak avforskning på kronisk nakkeslengssyndrom, er 
beskjeden. Den drives av små og sårbare miljøer, og det finnes ingen koordinerende plan. Det 
foreligger heller ikke noe nasjonalt register for å evaluere effekten av ulike typer behandling, 
men et nasjonalt nakkeregister er under planlegging. Sett i lys av det store samfunnsmessige 
problem som denne gruppen pasienter representerer, har forskningsmidlene vært meget 
små. Utfordringene ligger i å koordinere de eksisterende miljøene, etablere kliniske registre, 
kartlegge prediktorer og grunnlag for subklassifisering og evaluere effekten av målrettede 
intervensjoner.” 

Vi mener at dette er en glimrende beskrivelse av at norsk nakkeforskning har vært 
monomant opptatt av nakkesleng, og at de alvorlige skadene har vært neglisjert. Å tro at det 
norske fagmiljøet ville kunne komme opp med ny forskning og ny teknologi er fullstendig 
urealistisk.  

2010  Tidsskriftet   Professor Per Holck om ”Cervivalcolumnas anatomi”  

Tidsskrift for Legeforeningen hadde hatt mange innlegg om nakkeslengskader skrevet av 
nevrologer fra det biopsykososiale miljøet. Per Holck, professor i anatomi ved UiO ,var den 
første som skrev en faglig artikkel om let leddbåndstrukturer og skader i nakken. Artikkelen 

ligger på http://nakkeforbundet.no/ 

Vi  gjengir kort beskrivelser som er vesentlig for oss: 

 ”Skader i cervikalcolumna er realtivt hyppige. Ofte sees lokale forandringer- 
skivereduskjoner, kalkpåleiringer etc. i ett eller to virvelavsnitt - som følge av gamle eldre 
skader. Å knytte radiologiske forandringer til en bestemt hendelse kan derfor være vanskelig. 
Det er imidlertid  viktig å utspørre pasienten på en slik måte  at adekvat informasjon 
fremkommer,  da slike  skader gjerne bidrar til å forverre et akutt traume.…Mange pasienter 
tenker ikke på at skader som skjedde for flere tiår siden, for eksempel en hjernerystelse, kan 
ha påvirket halscolumna og derfor har sammenheng med sensymptomene. Ligamentene som 
bidrar til nakkens stabilitet er lite elastiske, og det er in vitro påvist irreversible forandringer i 
vevet dersom alarligamentene strekkes  5-8% utover sin normale form. Kollagenfibrene tåler 
riktignok jevnt strekk, men i mindre grad rykk, som når man sliter over en hysssing.….  
Strukturene som passerer gjennom intervertebralhullene er ekstremt sårbare ved skader. 
Siden mellomvirvelskivene og de langsgående ligamentene, det vil si de bestanddelene i  
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cervikalcolumna som er mest utsatt er fast forbundet med virvlenes beinhinne ( periost), vil 
skade på disse kunne føre til periostal reaksjon med gradvis nydanning av bein. Noen annen 
kilde til beindanning er det ikke. Siden osteogenesen er en langsom prosess vil røntgenbilder  
av ferske skader sjelden vise forandringer (utenom brudd) I løpet av få år vil imidlertid 
ostefytter ses i området hvor de langsgående liagmentene har sin utbredelse , ofte med 
innsnevring av intervertebralhullet tilsvarende. Man bør vurdere lokale, avgrensede 
nydanninger med samtidig skivereduksjon kun i ett segment som tegn på reell skade. Siden 
man neppe ”eldes” lokalt i halsvirvelssøylen, er ”aldersbetinget slitasje” sjelden en god 
forklaring på slike røntgenfunn” 

I 2013 skrev vi i flere dokumenter for å gjøre helsemyndighetene og helsepolitikerne 
oppmerksom på vår situasjon.  Se dokumenter på http://nakkeforbundet.no/ 

” Misvisende og mangelfull statistikk om nakkeskader” 

http://www.lfn.no/Pdf/Dokument/2013_MISVISENDE_OG_MANGELFULL_STATISTIKK_OM_NAKKE
SKADER%20%20justert.pdf 

” Manglende retningslinjer for diagnostikk av nakkeskader av grad IV” 

http://www.lfn.no/Pdf/Dokument/2013_%20brev_av_%2002mars_%20til_helsedirektoratet.pdf 

 ”Hvem har spesialistansvar for instabile nakkeskader” 

https://issuu.com/vetleharberg/docs/2013_hvem_har_spesialistansvar_for_instabile_leddb 

Det siste dokumentett omhandlet de fleste sider av nakkeskaddes situasjon, og var en 
statusrapport om det vi visste i 2013. Vi tar med kapittel 12 for å vise at vi hadde 
konstruktive og faglige innspill til hva som må gjøres for bedre vår situasjon.  

12 NAKKEFORBUNDETS FORSLAG TIL LØSNING 

12.1 Vårt hovedkrav - Det må etableres et tilbud om diagnostikk av instabilitet 
Instabilitet i nakken er en alvorlig tilstand som medfører kroniske smerter og omfattende 
symptomer. At slik instabilitet kan være forårsaket av helt eller delvis avrevne leddbånd, ble 
beskrevet av nevrokirurg Knut Wester i 2001. Siden er problemstillingen blitt fortiet, og bruk av 
dynamisk bildediagnostikk, som kan avdekke instabilitet, blir motarbeidet av det norske 
spesialistmiljøet. Våre krav er derfor:       

 det må etableres et diagnostisk tilbud som kan skille mellom forstuete leddbåndskader av 
grad I og II, og alvorlige instabile leddbåndskader av grad IV   

 inntil et slikt tilbud er etablert må pasientene ha rett til second opinion i utlandet 
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12.2 Revisjon av skadegrader og diagnoser 
Tabell3 Nakkeforbundets forslag til revisjon av SMM-rapportens oversikt over skadegrader og 
diagnoser. Våre tilføyinger/endringer med rødt. 

WAD 
grad 

Kliniske tegn ICD-10 diagnoser Ansvarlig  

I Smerter/stivhet eller ømhet 
i nakken.Ingen funn ved u.s 

 

S.13.4 

Forstuving og forstrekning i 
cervicalkolumna 

Nakkeslengskade 

Primærhelse-
tjenesten 

II Som WAD I menmed 
innskrenket bevegelighet. 
Ømhet ved palpasjon. Ingen 
funn ved nevrologisk eller 
radiologisk undersøkelse 

 

S.13.4 

Forstuving og forstrekning i 
cervicalkolumna 

Nakkeslengskade 

Primærhelse-
tjenesten/orto
ped 

III Nakkeplager og tegn til 
funksjonsutfall fra 
nervesystemet 
(refleksforandringer, 
pareser eller 
sensibilitetstap) 
Nevrologiske funn 

S.14 

M53.1 

M50 

M54.2 

Skade på nervevev og ryggmarg   

Cervcobrakialt syndrom 

Lidelser i cervicalskive 

Nakkesmerte 

Primærhelse-
tjenesten/nevr
olog 

IV Nakkesmerter, innskrenket 
bevegelighet og/ eller 
akseavvik, evt. andre tegn til 
nakkebrudd, dislokasjon 

Instabilitet etter leddbånd-
skade. Dynamisk 
bildediagnostikk  

S12 

S13.1 

M53.0 

M53.2 

M43.3 

 

M43.4 

M43.5 

Brudd i halsregionen  

Dislokasjon av cervikal virvel 

Cervikokranialt syndrom  

Spinal instabilitet 

Residiverende atlantoaxial  subluksasjon 
m/myelopati 

Annen residiverende atlantoaxial 
subluksasjon Annen residiverende 
subluksasjon av virvel 

Spesialist 
ortoped/ 
nevrokirurg 

Fig 14 

Grad I og II er skader som ikke lar seg påvise ved nevrologiske eller radiologiske metoder. Begrepet 
nakkeslengskade må begrenses til disse skadegradene. Vi har endret ansvarlig fra allmennlege til 
primærhelsetjeneste, fordi behandlere som f.eks. manuellterapeuter har høy kompetanse på 
muskel/skjelettlidelser, og har en lignende rolle som fastlegene i primærhelsetjenesten                                  
Grad III dreier seg skader med nevrologiske funn. 
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Grad IV er skader som best kan påvises ved dynamisk bildediagnostikk som funksjonsrøntgen,fCT,  
eller fMRI. Bruddskader kan være instabile, det samme gjelder for dislokasjon og akseavvik hvor 
leddbånd er delvis eller helt ruptert. 

Bildemessig bekreftet instabil ligamentskade er skadegrad IV. 

Diagnosene som skal benyttes ved instabilitet er : 

 M 53.2 Spinal instabilitet (M53.21 gjelder CCJ, M53.22 og M53.23 nakken for øvrig).  
 M43.3 Residiverende atlantoaxial subluksasjon med myelopati. 
 M43.4 Annen residiverende atlantoaxial subluksasjon, 
 M43.5 Annen residiverende subluksasjon av virvel. 
 

Residiverende betyr at problemet gjentar seg. Dette er typisk for nakkeskadde pasienter. Perioder 
med instabilitet/ subluksasjon veksler med perioder med muskulære kramper. Dette kan skape 
diagnostiske problemer, fordi muskulære kramper kan skjule en underliggende instabilitet.  

12.3 Prosedyre for å klarlegge skadegrad 
Diagnostikk må ha som formål å avdekke de alvorligste skadene så tidlig som mulig. Først når skader 
av grad III og IV er ekskludert, kan man beskrive skadensom nakkeslengskade. 

Tabell 4.Prosedyre for å kartlegge skadegrad. 

Fig 15 

Dersom noe er uklart bidrar Nakkeforbundet gjerne med mer informasjon/dokumentasjon . 
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Trinn 1 

Avklaring av skadegrad IV 

Primærhelsetjenesten 

Radiolog/Ortoped/Nevrokirurg 

Trinn 2 

Avklaring av skadegrad III 

Primærhelsetjensten 

  Nevrolog 

Trinn 3 

Avklaring av om det er 

skadegrad I eller II 

Primærhelsetjenesten 

Tegn til brudd, dislokasjon og instabilitet 
må avklares først. Ved mistanke om 
instabilitet må man bruke dynamisk/ 
funksjonell røntgen/ CT eller MR. Ved 
positive funn og stor instabilitet må pas. 
vurderes for operasjonVed negative funn 
må pas. vurderes for nevrologisk utfall  

Nakkeplager og tegn til 
funksjonsutfall fra nervesystemet 
(refleks-forandringer, pareser eller 
sensibilitetstap) 

Ved negative funn tilbaketil 
primærhelsetjenesten 

 

Først når de alvorligste skadene av 
grad IV og grad III er ekskludert, 
kan man konkludere med at 
pasienten har en nakkeslengskade 
med god prognose 



 

2013  Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret  

I mai 2013 ble LFN invitert til møte med helseminister Jonas Gahr Støre. Som et resultat av 
dette ble vi i august invitert til et møte med spesialisthelsetjenesten I Helsedirektoratet. 
Bakgrunnen for begge møtene var vårt dokument:         

”Hvem har spesialistansvar for instabile nakkeskader” 

Møteleder Cecilie Daae innledet med å si at Direktoratet ikke hadde spesialistkompetanse på 
leddbåndskader og instabilitet, og at man derfor hadde invitert Øystein P. Nygaard og Kjell 
Arne Kvistad fra St. Olavs fra ”Nasjonalt senter for kompliserte nakkelidelser” 

Vårt Dokument var blitt distribuert til helseministeren, helsepolitikerne på stortinget, Helse - 
og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og til alle nevrologiske og nevrokirurgiske 
avdelinger i Norge. Dokumentet var derfor kjent for Øystein P. Nygaard.                              
Møtet ble avsluttet med at Helsedirektoratet ville bestille en kunnskapsoppsummering fra 
Kunnskapssenteret. Vi insisterte på at vårt dokument måtte bli vedlagt bestillingen. 

I november ble vi kjent med at Helsedirektoratet hadde sendt en bestilling ang. bruk av 
vanlig MR, som ikke er egnet til å påvise instabilitet/dislokasjon/feilfunksjon. Vi reagerte 
også på at bestillingen ikke var klar på at det fra vår side dreiet seg om nakkeskader av grad 
4 - fordi dette var blitt avklart i møter med Direktoratet i 2009 hvor Cecilie Daae hadde vært 
møteleder.  

Det mest overraskende med bestillingen var et filvedlegg som ikke hadde vært tema på 
møtet i august.  Filvedlegget var udatert, uten navn på forfatterne, og uten navn på 
journal/tidsskrift. Teksten var som følger: 

”Magnetic resonance imaging signal changes of alar and transverse ligament not correlated 
with whiplashassociated disorders” 

Fritt oversatt er dette en påstand om at signalforandringer ved MRI ikke har noen  
sammenheng med nakkeslengskader. Dette var jo det resultatet man kom fram til etter 
”forskningen ” ved St. Olavs , og som Rigmor Myran uttalte seg om i Dagens Medisin i 2011: 

” Ny forskning viser at whiplashpasienter ikke har skade på leddbånd i nakken. Derfor jobbes 
det nå ut ifra en biopsykososial forklaringsmodell i whiplash-forskningen”. 

Vi fant ut at det dreiet seg om en artikkel /metaanalyse fra Eur Spine J 2013;22(1):14-20 
skrevet av forfatterne Quan Li, Hongxing Shen og Ming Li                                        
Nøkkelordene i artikkelen var MRI, alare , transversum, den kraniocervikale overgangen og 
nakkeslengassosierte nakkeskader. Ikke et ord om dynamisk bildediagnostikk, ikke et ord 
om instabilitet, og ikke et ord om rupterte leddbånd. 
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Artikkelen var altså helt uten relevans for de problemstillingene vi hadde tatt opp. 
Forfatterne hadde funnet 545 artikler og endt opp med godkjenning av 6, hvorav 4 var 
norske : R. Dullerud, J.Kråkenes R.Myran og N. Vetti 

 

            Fig 16 

Fire forskere fra Shanghai hadde dermed funnet at Norge var et ledende land når det gjaldt 
nakkeslengforskning. Forskning som i følge Rigmor Myran (Nygaard) hadde kommet til at 
nakkeslengskadde ikke hadde leddbåndkader, og at man derfor nå ville jobbe ut ifra en 
biopsykososial forklaringsmodell i whiplashforskningen. 

Fordi filvedlegget var meningsløst i forhold til de problemstillingene vi hadde reist, sendte vi 
24. november et brev til direktoratet hvor vi ba om en begrunnelse for hvorfor denne 
artikkelen var lagt ved. Vi fikk ikke noe svar på det, men vi er sikre på at det var Nygaard/ 
Kvistad som hadde insistert på at dette måtte med i bestillingen til Kunnskapssenteret. Vi tar 
med side 2 i bestillingen som viser filvedleggene, fordi Kunnskapssenteret senere valgte bort 
alle spor av vårt dokument.  
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                              Fig 16 

Filvedlegg 1 er bidraget fra Nygaard/ Kvistad. Vårt bidrag er filvedlegg 2 (og 3) 

Allerede 3. desember hadde forskningsbibliotekar Ormstad ved Kunnskapssenteret definert 
problemstillingen, med overskriften :                              

”Bruk av MR og dynamisk MR ved undersøkelse av nakkeskade” 

 Formålet ble ytterligere og presisert ved spørsmålet: 

”Er diagnoseverktøy som MRI og dynamisk MRI og funksjonell MRI effektive for å 
diagnostisere leddbåndskader og instabilitet hos pasienter som har pådradd seg 
nakkeskade? 

Dette var en svært presis gjengivelse av de problemstillingene vi hadde tatt opp. 

Man skulle jo da tro at engelske ord som cervical spine injury, dynamic MRI, functional MRI, 
ligament injury /rupture og cervical instability ble lagt inn som søkeord.   

 F.eks gir Googlesøk på : cervical spine injury instability functional MRI   2 430 000 treff.  
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Men forskningsbibliotekar Ormstad brukte ikke slike søkeord. Hun søkte i Cochrane library 
og fikk 53 treff, men bare ett ble vurdert som relevant. Hun søkte også i basen til Centre for 
Reviews and Disseminition (CDR) – University of York og fikk 72 treff uten relevans 

I løpet av dagen fikk hun fått 125 treff, men bare ett ble oppfattet som relevant. Det viste 
seg å være artikkelen som var vedlagt bestillingen fra Helsedirektoratet, og den omhandlet 
hverken dynamisk MRI,funksjonell MRIeller instabilitet, og dreiet seg ikke om nakkeskade, 
men om nakkeslengskade  

Direktoratet hadde helt bevisst lagt ved fasiten på de spørsmålene som man hadde bedt 
Kunnskapssenteret besvare, og Kunnskapssenteret hadde latt seg bruke i dette narrespillet 

Rapporten fra Kunnskapssenteret skulle vært ferdig i løpet av første halvår 2014. Men det 
klarte man ikke. Vi hadde kommet med spørsmål og innvendinger, og flere hadde etterlyst 
rapporten. Man kunne derfor ikke skrive en rapport som ville blitt avslørt som lureri. 

Dette førte til et direkte samarbeid mellom Helsedirektoratet som oppdragsgiver og 
Kunnskapssenteret som leverandør av kvalitetssikret informasjon/kunnskap/forskning.  

Resultatet ble ikke så mye bedre av det. I den endelige rapporten, som kom i oktober 2014,  
framgår det man gjorde nye søk i Cochrane Library i juni 2014, og fikk da 33 treff i tillegg til 
de 125 treffene fra desember 2013.  Til sammen 158 referanser 

 

Fig 17 
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I forordet kommer Kunnskapssenteret med en oppsiktsvekkende opplysning om at man i 
denne rapporten har definert: 

”pasienter som har pådratt seg en nakkeskade, som personer med nakkeskade med 
whiplashmekanisme” 

Hensikten med dette framgår av inklusjonskriteriene på s. 8 i rapporten:  

Populasjon  : personer med nakkeskade med whiplashmekanisme  

Tiltak            : magnetresonanstomografi (MR)  

Utfall            : ligamentskade (endringer i MR-signaler), funkjonsforstyrrelser i nakken 

I rapporten, som inneholder 10 sider tekst, blir begrepet whiplashmekanisme gjentatt 25 
ganger. Vi registrerer at MR er et inklusjonskriterium, mens dynamisk bildediagnostikk, som 
framgår av bestillingen ikke er et inklusjonskriterium. Forvirringen blir enda tydeligere når 
man mener at endringer i MR- signaler kan påvise funksjonsforstyrrelser i nakken. De bildene 
man får ved bruk av MR kan gi stillbilder av leddbånd. Ut fra endringer i MR- signaler kan 
man tolke mulige skader etter en tredelt skala, hvor grad 3 indikerer alvorlige skade. Men 
disse MR- bildene kan ikke si noe om instabilitet/dislokasjon/funksjonsfeil.  

 Samarbeidet mellom Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet sommeren 2014 førte til at 
antall referanser økte fra 125 til 157, men endret ikke konklusjonen om at det bare var 
artikkelen som var vedlagt bestillingen, som oppfylte Kunnskapssenteret ”vitenskapelige” 
krav. Oppdragsgiver (Helsedirektoratet) ba om at en artikkel, som de kinesiske forskerne 
hadde ekskludert, ble vurdert på nytt. De kinesiske forskernes begrunnelse for eksklusjon var 
at arbeidet var:   

”completely different from the other six papers….this paper was excluded in order to 
minimize clinical bias”   

 Det er helt rett at denne studien var helt forskjellig fra de andre, fordi man benyttet seg av 
dynamisk bildediagnostikk for å avdekke feilfunksjon og leddbåndskader i de øverste 
leddene i nakken. Det var denne type diagnostikk vi hadde argumentert for, og som framgår 
av  bestillingen til Kunnskapssenteret . Det var også dette forskningsbibliotekar Ormstad 
stilte som et spørsmål da hun begynte sine datasøk:  

”Er diagnoseverktøy som MRI og dynamisk MRI og funksjonell MRI effektive for å 
diagnostisere leddbåndskader og instabilitet hos pasienter som har pådradd seg 
nakkeskade? 

Det gjaldt artikkelen fra Finland, som vi hadde henvist til i møte med Helsedirektoratet i 
2009, hvor man benyttet  ”Dynamic kine magnetic resonance imaging” 
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I den finske artikkelen står begrunnelsen for å bruke dynamisk /funksjonell MRI: 

”Vanlig CT eller og vanlig MRI er ikke egnet til å utelukke skade. Stillbilder avdekker ikke 
abnorme bevegelser. fMRI synes svært godt egnet til for pasienter med tegn til høy 
nakkeskade” Som helhet viser rapporten at Kunnskapssenteret har latt seg styre på en måte 
som reiser tvil om Kunnskapssenteret kompetanse og integritet. 

Vi skrev innledningsvis om at søk på Helsenorge. no og Helsebiblioteket viste at norsk 
helsevesen har nakkesleng/whiplash på hjernen.  Vi finner det riktig å gjøre oppmerksom på 
at ansvarlig direktør for Kunnskapssenteret, Magne Nylenna, også var ansvarlig direktør for 
innholdet i Helsebiblioteket. Nylenna har, som mange andre helsebyråkrater, en fortid fra 
Legeforeningen. Han har vært generalsekretær, og han var redaktør for Tidsskrift for 
Legeforeningen i perioden 1987-2001. Han har altså hatt viktige verv i hele den perioden da 
fokuset ble endret fra nakkeskader til nakkesleng skader. Som direktør for Helsebiblioteket 
tar han inn informasjon fra British Medical Journal om nakkesleng/ whiplash, men unngår 
langt viktigere informasjon fra BMJ om alvorlige nakkeskader.                                                     
At han som direktør, og ansvarlig for Kunnskapssenterets rapport, har definert ”pasienter 
som har pådradd seg en nakkeskade” som ”personer med nakkeskade med 
whiplashmekanisme , Whiplash-associated Disorders( WAD)” viser enten en graverende 
mangel på forståelse, eller en bevisst vilje til å skjule faglige  feilvurderinger 

2016 Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskader 

Rapporten fra Kunnskapssenteret ble ferdig i 2016. I forordet står det at Kunnskapssenteret 
også har gitt ut ”SMM- rapport Nr.5/2000 ”, hvor det framgår helt klart at 
whiplash/nakkeslengbegrepet bare skal gjelde for de letteste skadegradene. Enten har 
forfatterne ment/trodd at bestillingen fra Direktoratet bare skulle gjelder lette skader, og at 
det derfor var en viss logikk i å slenge på whiplashmekanisme. Men da må man også ha 
trodd at instabile leddbåndskader i nakken er lette skader av grad 1 og 2. Vi utelukker ikke at 
det var slik, men i så fall vet ikke Kunnskapssenteret forskjell på forstuete leddbånd av grad 1 
og 2, og avrevne og avrevne instabile leddbånd av grad 4. Rapporten 
”Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av  nakkeskader” viser at Kunnskapssenteret 
mangler helt grunnleggende kunnskaper, og rapporten bidrar kun til forvirring . Rapporten 
fra 2014 finnes under dokumenter på   http://nakkeforbundet.no/ 

2016 Spørsmål fra Kjell Kjenseth (V)  angående Upright MRI Mange 
helsepolitikere har stilt spørsmål om våre problemer, men ingen har fått tilfredsstillende 
svar. Kjetil Kjenseth (V) stilte i juni 2016 følgende spørsmål:  ”Vil statsråden ta initiativ til å 
utrede investering i og kompetanse knyttet til en såkalt åpen MRI- maskin i Norge?” Vi 
gjengir Statsråd Høies svar                                                                                                                          
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Vi syntes at Helseministerens svar var svært lite tilfredsstillende, og vi valgte å følge opp de 
kildene som Helseministerens støttet seg på. Etter å ha funnet ut av det, sendte vi mail til 
Helseminister Høie  9.febuar 2017 med vedlegget ” Pasientenes helsetjeneste - gjelder det 
også for pasienter med alvorlige nakkeskader?” 
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Helse- og omsorgsminister Bent Høie 
Postboks 8011 Dep.  
0030 OSLO             Høyanger 9. februar 2017 
 
 
 
 
 
 

   PASIENTENES HELSETJENESTE                                                            
gjelder det også for pasienter med alvorlige nakkeskader? 

 
I januar 2016 sendte Nakkeforbundet Dem et brev, hvor vi påpekte at helsevesenet 
ignorerer alvorlige nakkeskader av grad 4, med hel eller delvis avriving av leddbånd. 
 
Slike skader medfører cervikal instabilitet, og en økende grad av uførhet med kroniske 
smerter i nakke, hode, kjeve og alvorlige symptomer som utmattelse, konsentrasjonsvansker 
og problemer med syn og hørsel.  
Fordi spesialisthelsetjenesten nekter å ta i bruk dynamisk/funksjonell bildediagnostikk, som 
kan avdekke skadene, ba vi om at De som helseminister tok ansvar.  
 
Vi ba også om at De tok initiativ til å få etablert en felles forståelse/konsensus, når det 
gjelder skadegrader og diagnoser. Et initiativ som ble foreslått av Sonja Sjøli (H) i et spørsmål 
til helseminister Tore Tønne allerede i 2001.  
Vi tilbød oss å bidra med konstruktive og realistiske innspill for å rydde opp i det kaoset av 
uforstand, synsing og ansvarsfraskrivelse, som denne pasientgruppen møter i norsk 
helsevesen.  
 
Visjonen om pasientenes helsetjeneste   
Vi hadde håpet at De ville svare på henvendelsen, fordi talene De holdt 07.01.2014 
(Sykehustalen) og (Bedre tilbud til pasienter med uavklarte lidelser), så klart understreket 
viktigheten av å lytte til pasientene og pasientorganisasjonene, for å nå Deres visjon om 
Pasientenes helsetjeneste. 
 
 
 
Nakkeforbundet mener at burde kjenne vår situasjon. 
Som tidligere leder for Helse- og omsorgskomiteen for perioden 2009 til 2013, har De 
mottatt omfattende dokumentasjon på at norsk helsevesen ikke vil ta i bruk diagnostikk som 
kan skille lette nakkeslengskader av grad 1 og 2, fra invalidiserende skader av grad 4. Vi 
finner ingen medisinsk begrunnelse for dette. 
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Vi vil hevde at spesialistene ser seg best tjent med å beskrive alle skader som 
nakkeslengskader, fordi slike skader leger seg selv. Da slipper de ansvar for grove 
feilvurderinger i fortid, og ansvarsfrihet i framtid.  
 
Nakkeforbundet mener at norsk helsevesen, på alle nivåer, har fått ”nakkesleng på hjernen”. 
Søker man nakkeskade på helsenorge.no så får man ingen treff.  Det eneste man får opp er 
nakkeslengskade, med referanse til BMJ Best Practice. At BMJ Best Practice har en langt mer 
relevant beskrivelse av nakkeskade, er åpenbart ukjent for Helsebiblioteket (Se vedlegg 2) 
 
I Deres periode som komiteleder, tok andre medlemmer av komiteen initiativ til 14 spørsmål 
om vår situasjon, stilet til helseministrene Bjarne Håkon Hansen, 
Anne-Grete Strøm-Erichsen og Jonas Gahr Støre.  
Etter at "Landsfunksjon for kompliserte nakkelidelser" ble lagt til St. Olavs i 2004, kan 
saksbehandling og saksgang beskrives slik: 
 
1 Spørsmål videresendes til Helsedirektoratet. 
2 Helsedirektoratet videresender spørsmål til spesialistene ved St. Olavs. 
3 Svarene fra St. Olavs er systematisk avvisende, bagatelliserende, villedende.  
4 Spesialistene feilinformerer derfor Helsedirektoratet. 
5 Helsedirektoratet feilinformerer i sin tur helseministrene. 
6 Helseministrene feilinformerer til slutt medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen og 
Stortinget. 
 
Denne ufruktbare korrespondansen har pågått i 13 år, med svært alvorlige konsekvenser for 
våre medlemmer. Skadene vi snakker om, rammer ikke bare enkeltpersoner, de rammer 
også deres nærmeste familie. 
 
Anslagsvis vil 1800 personer årlig pådra seg nakkeskader som medfører invaliditet på mellom 
10% og 100%. Fordi helsevesenet konsekvent bagatelliserer skadene, lever mange i stor 
usikkerhet om hvilke skader de har, og hvilke konsekvenser det får. Frykten er berettiget, og 
betyr en stor psykisk belastning, i tillegg til de alvorlige helseproblemene som følger av den 
fysiske skaden. 
 
Oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet  
Det er mulig at De som Helse- og omsorgsminister, på tross av Deres erfaringskompetanse, 
er ukjent med at våre medlemmer systematisk blir mistenkeliggjort og feilvurdert. Vi synes 
imidlertid at det er rart, ettersom det knapt finnes noen annen pasientgruppe hvor 
avstanden mellom Deres visjon om pasientens helsetjeneste, og pasientenes virkelighet, er 
større. 
 
Vi registrerer at De ikke svarte på vår henvendelse fra januar 2016. De valgte i stedet å 
oversende vårt brev til besvarelse i Spesialisthelseavdelingen i Helse- og 
omsorgsdepartementet. Svaret vi fikk fra HOD var misvisende, fordi det ble hevdet at 
diagnostikk av nakkeskader ble avklart i en rapport fra Kunnskapssenteret fra oktober 2014:             
"Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskader" 
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Fordi vi selv hadde initiert rapporten, hadde vi inngående kjennskap til innholdet, og visste 
at den var manipulert i forhold til intensjonen om å ta i bruk dynamisk bildediagnostikk for å 
avdekke unormale funksjonsbevegelser.  
Rapporten refererte til litteratur som utelukkende dreiet seg om skader av grad 1 og 2 - altså 
nakkeslengskader.  
Dette er De kjent med, ettersom De fikk kopi av vårt svar til HOD:       
"MANIPULERT OG VILLEDENDE RAPPORT OM NAKKEDIAGNOSTIKK". 
Saken er tilgjengelig på Nakkeforbundet.no under headingen MEDIA og ARKIV 
 
I juni 2016 svarte Spesialisthelsetjenesten i HOD følgende:  
"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" 
 
Siden har vi ikke hørt noe, verken fra Helsedirektoratet eller Helse- og 
omsorgsdepartementet. Vi har selvsagt purret, men uten å få noen respons 
 
Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) - juni 2016 
I juni 2016 ble disse problemstillingene igjen aktualisert ved at Kjetil Kjenseth (V), medlem i 
Helse- og omsorgskomiteen, stilte Dem følgende spørsmål: 
Vil statsråden ta initiativ til å utrede investering i og kompetanse knyttet til en såkalt åpen 
MR-maskin i Norge? 
 
Med åpen MR- maskin kan man ta dynamiske bilder, slik Nakkeforbundet har bedt om. 
Kjenseth begrunnet spørsmålet med henvisning til at pasienter med nakke-, rygg- og 
kjeveproblemer over flere år hadde tatt til ordet for økt kompetanse, bedre diagnostikk og 
bedre behandling. Han viste til at Skottland allerede i 2002 hadde tatt i bruk åpen MR- 
maskin.  
Han spurte også om muligheten for second opinion i utlandet, og om muligheten for at 
pasienter, som ble diagnostisert i utlandet, kunne få refundert sine utgifter fra norske 
helsemyndigheter. Med Kjenseth sitt initiativ er det nå blitt stilt til sammen 27 spørsmål om 
manglende diagnostikk av nakkeskade i Norge. Det illustrerer at det er politisk vilje til å løse 
problemet, men at de svarene som de norske spesialistene har kommet med, ikke på noen 
måte har bidratt til et bedre helsevesen for nakkeskadde. 
 
Som vanlig ble spørsmålet oversendt fra Dem til Helsedirektoratet, og Deres svar til Kjenseth 
bygger på informasjon derfra. 
 
Konsultasjon med MR- senteret ved St. Olavs Hospital 
Som nevnt har vi lang erfaring med at informasjonen fra Direktoratet er misvisende, og vi ba 
derfor om innsyn i det svaret som ble oversendt Dem(se vedlegg 3). 
Som De vet var svaret uadressert, udatert og usignert. Det framgår at Helsedirektoratet har 
konsultert MR- senteret ved St. Olavs Hospital. 
Vi vil kommentere følgende:  
NN ved MR- senteret hevder at åpen MR først og fremst er et tilbud til pasienter som 
opplever klaustrofobi i en konvensjonell MR- maskin. 
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Det sies at stående MR kan være indisert hos noen få personer, og at St. Olav årlig sender 3-
4 pasienter til undersøkelse i Danmark, og dette dekker deres behov for bruk av åpen MR. 
 
Nakkeforbundet har bedt Helsedirektoratet om opplysninger om hvilke indikasjoner det 
dreier seg om, og navn på klinikken. Direktoratet har svart at vi selv måtte henvende oss til 
St. Olavs for å få opplysninger.  
Det gjorde vi i begynnelsen av desember, og vi purret i januar 2017 -  uten å få svar.  
 
Vi har konsultert pasientforeninger og klinikker i Danmark, og funnet at klinikken som MR- 
senteret henviser til, ligger i København. Her finnes en åpen MR- maskin hvor pasienter med 
klaustrofobi undersøkes i liggende stilling. 
 
Samme type maskin finnes også på Martina Hansens Hospital i Oslo, og beskrives slik:  
"Avdelingen har MR maskin med åpen løsning. Det vil si at pasienten ligger på et bord og 
ikke inne i en trommel. Dette gjør at pasienter med klaustrofobi og smerter kan få en 
bedre opplevelse under MR- maskinen" 
Begge klinikkene er klare på at disse maskinene ikke benyttes til funksjonsundersøkelser i 
nakken.   
 
I svaret fra MR- senteret vises det faktisk til fordeler ved åpen MR:  
”Ved undersøkelser i stående stilling kan det også være lettere å ta bilder med 
bevegelsesutslag, for eksempel med rotasjon i nakken”. 
 
Men med følgende beskrivelse bringes dette raskt tilbake til norsk virkelighet: 
«På tross av disse teoretiske fordelene … har slike maskiner fått svært begrenset utbredelse. 
Så vidt vi kjenner til er det bare en slik maskin i Skandinavia (i København). Årsaken er 
hovedsaklig at oppreiste MR- maskiner har vist seg å ha begrenset nytteverdi i forhold til 
kostnadene».  
 
Det henvises også til upright MRI i London, hvor man kan påvise instabilitet. Om instabilitet 
skriver NN følgende: 
 
”Denne diagnostikken er omstridt og ikke allment akseptert verken i det radiologiske eller det 
kirurgiske fagmiljøet. Verdien av slik diagnostikk er ikke vitenskapelig dokumentert. 
Tilgangen på en stående MR- maskin ved norske sykehus vil ikke endre synet på denne 
diagnostikken. ... Det er neppe hensiktsmessig å bygge opp et eget norsk forskningsmiljø når 
slike maskiner har vært i drift i mer enn 20 år i andre land.” 
 
Vi mener at NN gir et greit bilde av det faglige nivået som vår skadegruppe møter i norsk 
spesialisthelsetjeneste.  
Mange av våre medlemmer har fått påvist alvorlige skader i utlandet, men opplevd at det 
norske spesialistmiljøet har avvist funnene, og nektet å se på de funksjonsbildene som viser 
skadene. Men det er oppsiktsvekkende at talspersonen for disse miljøene, NN fra St. Olavs, 
ikke vil endre synet på diagnostikk og funn, selv om helsemyndighetene skulle fatte vedtak 
om å ta i bruk slik teknologi ved sykehus i Norge. 
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Vi har altså et "spesialistmiljø", som ikke vil se på funksjonsbilder som pasienter har tatt i 
utlandet, og som heller ikke vil ta i bruk teknologi som har vært i drift i mer enn 20 år i andre 
land.                                                                    
At spesialistmiljøene i dag ikke kjenner til, eller bevisst unnlater å informere om at åpen MR 
teknologi ble tatt i bruk i Norge for mer enn 17 år siden er graverende (Se vedlegg 4). 
 
Den vitenskapelige dokumentasjonen fra MR- senteret  
Som vitenskapelig dokumentasjon vises det til en artikkel fra 2011:  
Dahabreh IJ et al, Ann Intern Med 2011;155:616-624 
 
Vi søkte etter artikkelen på nettet, men møtte en betalingsvegg for å få tilgang. Etter 
henvendelse til Helsedirektoratet, fikk vi artikkelen på mail. 
 
Artikkelen fra Annals of Internal Medicine er en forkortet utgave av en større rapport fra 
Agency for Healthcare Research and Quality 2011: 
Emerging MRI Technologies for Imaging Musculoskeletal Disorders Under Loading Stress 
 
Med vedlegg er artikkelen på 16 sider. Rapporten er på 102 sider, og inneholder detaljert 
informasjon om hvilke kroppsdeler man har undersøkt 
(se vedleggene 5og 6) 
 
Vi beklager å måtte henvise til litteratur som er tungt stoff, både teknisk og medisinskfaglig. 
Men det er den eneste måten vi kan dokumentere at NN på MR- senteret knapt kan ha lest 
hva som står i artikkelen, og hva artikkelen bygger på. 
 
Også den omtalte rapporten fra Kunnskapssenteret dreiet seg om det samme. Å gi faglige 
uholdbare argumenter, et skinn av vitenskapelighet og "allment anerkjent kunnskap", ved 
henvisning til litteratur som er irrelevant. 
 
En generell innvending mot å vektlegge artikkel og rapport er årstallet 2011. Konklusjonene i 
rapporten bygger på studier utført i tidsrommet fra 1975 til 2010. Fordi teknologi for 
dynamisk bildediagnostikk, som åpen MR , kan avdekke skader/unormal funksjon som vanlig 
MR- teknologi ikke fanger opp, har tilbudet , bruken og litteraturen om dette hatt kraftig  
vekst - særlig de siste årene . Vi mener at det er sært å søke i litteratur som er nærmere 40 
år gammel, når den teknologiske utviklingen har skjedd i løpet av det siste 10-året.  
 
Søk og utvelgelse blir detaljert beskrevet i rapporten. Resultatet blir beskrevet i artikkelen, 
side W193 (appendix  figure 2). I utgangspunktet vurderte man 5984 studier. Av disse ble det 
valgt ut 416 artikler i full tekst. 361 artikler ble ekskludert, og man endte til slutt opp med 57 
studier som altså omhandlet undersøkelser av muskel- skjelett ved hjelp av åpen MRI og 
vanlig MRI med vektbelastning. 
Vi velger å forholde oss til åpen MRI, siden spørsmålet fra Kjenseth dreiet seg om det. 
I rapporten finner vi følgende beskrivelse av litteratursøket: 
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"We searched for studies that used MRI with weight-bearing or stress-loading protocols in 
patients with musculoskeletal conditions, published from 1975 to September 2010. We 
combined MeSH or search terms for MRI, terms relevant to weight-bearing or loading devices 
and techniques (e.g., dynamic, vertical, upright, stand*, seat*, open, position*, weight 
bearing, axial$ or load$), and terms relevant to patient populations (e.g., spinal 
osteophytosis, intervertebral disk displacement, spinal stenosis, spondylolisthesis, thoracic 
vertebrae, or whiplash injuries)." 
 
e.g betyr for eksempel. Nakkeskader blir altså tatt med som et eksempel på pasientgruppe 
som kan undersøkes med åpen MRI, men rapporten omtaler ingen studier om dette! 
 
Hvilke deler av muskel- skjelettsystemet er det så rapporten og artikkelen omhandler? Dette 
finnes det detaljert informasjon om i rapporten i appendix   E og F. 
 
I artikkelen (appendix table 4, sidene W-195 -197),finner man en oversikt over de studier 
som man har lagt særlig vekt på. Det gjelder 11 studier på korsrygg og 2 studier på fot, men 
ingen studier om nakke. 
En grovinndeling av hvilke anatomiske områder som er undersøkt, finnes som appendix  
table 2 (side W-193). 
 
Vi gjengir det som angår åpen MRI (open, positional, weight-bearing MRI): 
 
 
Anatomisk område             antall studier 
 
Cervival spine (nakke)                       2  
Lumbar spine (korsrygg)                 20  
Knee (kne)                                           6 
Upper extremities (armene)            2 
Lower extremities (beina)                2 
Multiple regions (flere områder)    4 
 
 
I artikkelen finnes det altså 2 henvisninger til nakke. Det er det hele. 
Hvilke studier det dreier seg om, og hvilke konklusjoner man kan trekke av disse, blir ikke 
omtalt, hverken i rapporten eller artikkelen. Av dette kan vi trekke en klar og udiskutabel 
konklusjon: 

 
Nakkeforbundet har skriftlig bedt Helsedirektoratet og St. Olavs om å oppgi hvilke studier 
som angår nakkeskader. Det har vi ikke fått svar på. 
Vi har derfor finlest de 80 referansene som finnes på sidene 622 og 624 i artikkelen og 
funnet fram til de studiene som angår nakke. Det gjelder følgende: 
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Artikkelen, som Helsedirektoratet og St. Olavs hospital henviser til, kan være relevant for 
korsrygg, men er irrelevant for Nakkeforbundets medlemmer. 



Referansenummer 21 
Daffner SD, Xin J, Taghavi CE, Hymanson HJ, Mudiyam C, Hongyu W, 
et al. Cervical segmental motion at levels adjacent to disc herniation as determined 
with kinetic magnetic resonance imaging. Spine (Phila Pa 1976). 2009; 
 
Artikkelen sier at kMRI (kinematic MRI) er et alternativ til vanlig MRI, som tillater en mer 
fysiologisk vektbærende posisjon, og tilrettelegging for bilder i bøying, strekking og nøytral 
stilling. 
Artikkelen slår ganske enkelt fast at man har brukt åpen kMRI og oppsummerer resultatet. 
Artikkelen kan ikke på noen måte brukes som argument for ikke å ta denne teknologien i 
bruk. 
 
Finnes på hyperkoplingen :    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19829252 
 
Elizabeth L. Lord Raed Alobaidan Shinji Takahashi Jeremiah R. Cohen Christopher J. Wang 
Benjamin J. Wang Jeffrey C. Wang 
Kinetic Magnetic Resonance Imaging of the Cervical Spine: A Review of the Literature 
Global Spine J 2014;4:121–128. 
Denne artikkelen står ikke i referanselisten, fordi den er skrevet i 2014. Vi har tatt den med 
fordi den representerer mer oppdatert litteratur hvor artikkelen som er nevnt over inngår i 
referanselisten. Artikkelen konkluderer med følgende: 
 
kMRI er i stand til å demonstrere funn, som ikke er synlige ved vanlig MRI. Det kan være 
nyttig i situasjoner hvor konvensjonelle bilder og diagnostiske teknikker mislykkes i å 
identifisere årsaken til pasienten patologi. 
Finnes på  hyperkoplingen :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4078104/ 
 
Referansenummer 36 
Morishita Y, Naito M, Hymanson H, Miyazaki M, Wu G, Wang JC.  
Therelationship between the cervical spinal canal diameter and the pathological 
changes in the cervical spine. Eur Spine J. 2009;18:877-83. 
 
Artikkelen oppgir at 295 pasienter ble undersøkt i vektbærende stilling med cervical MRI og 
dynamisk bevegelse (bøying, nøytral og strekking), og resultatene av disse undersøkelsene. 
Ikke et ord her som kan tolkes som skepsis eller kritikk av åpen MRI. 
Finnes på hyperkoplingen:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19357877 
 
Deres svar på spørsmålet fra Kjetil Kjenseth 
Vi synes det er oppløftende at De så klart har frontet visjonen om pasientenes helsetjeneste. 
Samtidig opplever vi at Deres svar til Kjenseth, er blottet for et slikt perspektiv.  
 
Det er mulig at vi har tatt feil når det gjelder Deres kunnskap om vår situasjon. Kanskje er De 
dårlig orientert? Kanskje velger De å stole på de norske spesialistene, og helsebyråkratiet.  
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Det bidrar i så fall dessverre til å legitimere informasjon som ikke på noen måte er saklig, 
kunnskapsbasert eller vitenskapelig. 
I svaret til Kjenseth skriver De at det ikke er "dokumentert behov for slike undersøkelser i et 
omfang som vil forsvare investering og drift av en åpen MR-maskin". 
Er dette bare avskrift av notatet fra MR- senteret, som jo hevder at åpen MR kan være 
indisert hos 3- 4 pasienter med klaustrofobi, eller er det Deres mening at dynamisk 
bildediagnostikk/åpen MR ikke bør tas i bruk på grunn av kostnadene ved investering og 
drift? 
 
Antall pasienter, som burde ha et selvsagt krav om å få avklart spørsmålet om instabilitet, 
ligger mellom 1500-2000 pr. år. Ville Deres kost/nyttebetraktning fått en annen konklusjon, 
hvis de hadde visst om dette omfanget? 
 
Det er spesielt frustrerende når De mener at bruk av åpen MR skal gjennom system for Nye 
metoder og baseres på kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag fra Kunnskapssenteret i 
Folkehelseinstituttet.  
At beslutninger tilslutt skal fattes i Beslutningsforum av de fire administrerende direktørene i 
de regionale helseforetakene, betyr en ytterligere byråkratisering og en pulverisering av 
ansvar. Pasientenes helsetjeneste er det definitivt ikke. 
 
Nakkeforbundets utfordring til Dem som Helse- og omsorgsminister. 
Vi forstår at det er vanskelig å fremme forslag/ta initiativ som går på tvers av 
spesialistmiljøene. Men når vi kan dokumentere at disse miljøene fusker med fakta, og aktivt 
motarbeider at dynamisk bildediagnostikk/åpen MR tas i bruk, så mener vi at De som 
helseminister har et ansvar for å rydde opp. 
 
For at våre medlemmer skal få de pasientrettighetene, som andre pasienter tar som en 
selvfølge, må de få tilgang til diagnostikk som avdekker de skadene de har. At pasienter med 
de alvorligste skadene i nakken fortsatt er kasteballer i helsevesenet, på grunn av manglende 
diagnostikk er absurd - men sant! 
 
Etter vår mening kan De ikke forhold Dem likegyldig til det. 
Vi ber derfor om at De setter Dem inn i de to sakene som Nakkeforbundet tok opp i 2016. 
Begge sakene ligger lett tilgjengelig på nakkeforbundet.no           
Hvis noe er uklart, svarer vi gjerne på det. Deretter ber vi om at De tar initiativ til en 
opprydding når det gjelder skadegrader, diagnoser og begreper. Vi gjentar vårt tidligere 
tilbud om å bistå med dette. Vi tenker da avklaring av bl.a. følgende: 
 

 hvem har spesialistkompetanse på instabile leddbåndskader i nakken 
 betydningen og bruken av begrepene nakkeslengskade og nakkeskade  
 forståelsen av begrepet kronisk nakkeslengskade 
 viktigheten av at begrepene nakkesleng/whiplash ikke skal brukes, før alvorligere 

skader er utelukket ved adekvat bildediagnostikk. Dette må gjelde for helsevesen, 
rettsvesen, forskning og NAV 

 nødvendigheten av å kunne skille lette nakkeslengskader av grad 1 og 2 fra de 
alvorligste instabile nakkeskadene av grad 4 
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 hvor pasienter skal henvende seg for å få avklart mistanke om cervikal instabilitet 
 at dynamisk bildediagnostikk er best egnet til påvise feilfunksjon i ledd     
 hvilke diagnoser fra ICD-10 som er best egnet til å beskrive de alvorligste instabile 

leddbåndskadene i nakken  
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nakkeforbundet 
 
 
Jon Birger Eldevik      Thorleif Næss 
Leder        Styremedlem og talsperson 
977 29 502       404 58 301 
joneldevik@gmail.com     thorl-na@online.no 
 
 
 
Vedlegg nr. 2 – BMJ Best Practice 
Vedlegg nr. 3 – Spørsmål om etablering av «åpen MR» i Norge 
Vedlegg nr. 4 – NTNU – Masteroppgåve 
Vedlegg nr. 5 – Åpen MR – artikkel fra Annals of internal Medicin 
Vedlegg nr. 6 – Effective Health Care program – Technical Brief Number 7 
 
 
 
Kopi: 
Medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen                         
Spesialisthelsetjenesten i Helsedirektoratet                           
Spesialisthelseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

60 



2020  Folkehelseinstituttet Kunnskapssenteret 

MR- undersøkelser i vektbærende posisjoner og ulike stillinger 

”vi vet ikke hvilke pasientgrupper som eventuelt har fordel av en slik undersøkelse” 

I sitt svar til Kjell Kjenseth (V), angående Upright MR  i 2016,svarte helseminister Høie at   
innføring av ny teknologi  måtte  baseres på kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag          
(metodevurdering)  utarbeidet av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Beslutning om å 
ta ny teknologi bruk skal fattes i Beslutningsforum av de fire administrerende direktørene i 
de regionale helseforetakene. 

Rapporten fra Kunnskapssenteret ble ferdig i mars 2020. Rapporten finnes under 
dokumenter på nakkeforbundets hjemmeside: http://nakkeforbundet.no    

Rapporten konkluderer med at det er svært begrenset kunnskapsgrunnlag om diagnostisk 
nøyaktighet og eventuell klinisk nytte av stående/vektbærende MR- undersøkelser, men at 
bruk av stående /vektbærende MR i spesialisthelsetjenesten eventuelt kan gjøres innen 
rammen av en klinisk studie 

I juni 2020 fattet de 4 direktørene i helseforetakene og 14 andre helsebyråkrater vedtak           
i saken: 

 Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 
pris, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes 
på nytt. 

 1. MR-undersøkelser i vektbærende posisjon og undersøkelser i ulike stillinger innføres ikke.  

2. Folkehelseinstituttet har kartlagt kunnskapsgrunnlaget for bruken av MRundersøkelser i      
vektbærende posisjon og i ulike stillinger og gjort en kunnskapsoppsummering. Det foreligger 
ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til støtte for bruk av denne metoden.  

3. Bruk av metoden kan eventuelt gjøres innen rammen av en klinisk studie.  

Fordi norsk helsevesen overser/ignorerer alvorlige instabile leddbåndskader i nakken, har 
det vært en prioritert oppgave for Nakkeforbundet å få helsemyndighetene til ta i bruk 
dynamisk bildediagnostikk som kan påvise funksjonsfeil i instabile ledd. Ved mistanke  om 
alvorlig nakkeskade og instabilitet kan kam upright MRi  kan være svært viktig som en 
supplerende undersøkelse. Det samme mener de to fagekspertene som FHI konsulterte.     
(Sidene 7-8) 
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”--- begge hadde sett MR-bilder utført med slikt apparat (som del av en pasienthistorie) .. 
Fagekspertene mente at en stående /vektbærende MR- undersøkelse kan være nyttig som 
en supplerende undersøkelsesmetode. Noen patologiske tilstander kan være synlig i 
vektbærende stilling, men ikke i en liggende”  (vår understreking) 

Til tross for mer enn 20 års internasjonal erfaring og bruk av metoden, så hevder  
Kunnskapssenteret at kunnskapsgrunnlaget er svært begrenset. Det mest oppsiktsvekkende 
er følgende utsagn på s.10 : ” vi vet ikke hvilke pasientgrupper som eventuelt har fordel av 
en slik undersøkelse.” 

For å ta det siste først. Hvordan er det mulig at Kunnskapssenteret i FHI ikke har fått med seg 
at svært mange nakkeskadde har reist til London fra å få tatt stående MR- bilder, og at de 
fleste oppslagene i media har dreiet seg om denne pasientgruppen? For å avdekke alvorlige 
instabile nakkeskader har kravet om dynamisk bildediagnostikk/ upright MRI blitt fremmet 
av Landsforeningen for nakkeskadde (LFN), Nakke- og kjeveskaddes Landsforening (NKL)  og 
Nakkeforbundet i mer enn 15 år. I forbindelse med denne rapporten har både 
Personskadeforbundet og FFO skrevet at metoden er aktuell for spesialisthelsetjenesten:      
” Til diagnostisering av muskel- og skjelett skader/tilstander i nakke for korrekt ICD-10 kode” 

 På side 5 i rapporten står følgende : 

”Av de mange studiene som Nakke- og kjeveleddsskadde delte med oss, identifiserte vi ikke 
relevante studier ved tittelscreening. Vi kan ikke utelukke at det kan være relevante studier 
her, men vi har ikke hatt kapasitet til å vurdere alle referansene i fulltekst. Vi mener at det 
er svært lite sannsynlig at vi har gått glipp av studier som ville påvirket vår konklusjon 

På side 9 blir det opplyst om at Helsedirektoratet hadde invitert fagmiljøer som er involvert i 
utredning og behandling av pasienter med nakkelidelser/nakkeskader til dialogmøte 16. 
mars 2020, men at møtet ble utsatt p.g.a. Covid-19. Bakgrunnen for dette møtet ble 
beskrevet slik :   

”stadige henvendelser gjennom mange år fra pasienter, pasientorganisasjoner og media 
om opplevelser av mangelfull utredning og behandling av nakkelidelser/nakkeskader”  

Utsagnet om at Kunnskapssenteret ikke vet hvilke pasientgrupper som kan ha fordel av 
Upright MRI er derfor helt uten troverdighet.  

For å se hvilken relevans rapporten har for nakkeskadde, har vi lest gjennom den litteraturen 
som Kunnskapssenteret baserer sine konklusjoner på. Det ble gjort to søk. Det første søket 
dreier seg om fire(fem) større oversiktsanalyser (metaanalyser) gjengitt på sidene 13-14. 
Den første studien fra 2011,er den samme som vi har omtalt på s.56 i vårt dokument. 
Studien dreier seg om korsrygg og kne. 
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Den andre og tredje studien fra 2007 og 2011 dreier seg om pasienter med mulige 
ryggmargsproblemer/ryggmargskade.  

Den fjerde studien dreier seg om degenerative forandringer i ryggraden inklusiv nakke. . 
Forfatterne av denne studien er ortopeder og konklusjonen er svært viktig:  

”Kinetic MRI is effective for diagnosing, evaluating, and managing degenerative disease 
within the spine..” 

Degenerative forandringer i nakken er ofte en senfølge av alvorlig udiagnostiserte, 
ubehandlete eller feilbehandlete nakkeskader. Vi gjengir professor Holck sin beskrivelse av 
”Cervicalcolumnas anatomi ” i Tisskriftet fra 2010. 

 Ligamentene som bidrar til nakkens stabilitet er lite elastiske, og det er in vitro påvist 
irreversible forandringer i vevet dersom alarligamentene strekkes  5-8% ut over sin normale 
form. Kollagenfibrene tåler riktignok jevnt strekk, men i mindre grad rykk, som når man sliter 
over en hysssing.….  Strukturene som passerer gjennom intervertebralhullene er ekstremt 
sårbare ved skader. Siden mellomvirvelskivene og de langsgående ligamentene, det vil si de 
bestanddelene i cervikalcolumna som er mest utsatt er fast forbundet med virvlenes 
beinhinne ( periost), vil skade på disse kunne føre til periostal reaksjon med gradvis 
nydanning av bein. Noen annen kilde til beindanning er det ikke. Siden osteogenesen er en 
langsom prosess vil røntgenbilder av ferske skader sjelden vise forandringer (utenom brudd) I 
løpet av få år vil imidlertid ostefytter ses i området hvor de langsgående ligamentene har sin 
utbredelse , ofte med innsnevring av intervertebralhullet tilsvarende. Man bør vurdere 
lokale, avgrensede nydanninger med samtidig skivereduksjon kun i ett segment som tegn 
på reell skade. Siden man neppe ”eldes” lokalt i halsvirvelssøylen, er ”aldersbetinget 
slitasje” sjelden en god forklaring på slike røntgenfunn” 

Den femte studien er fra 2015, og dreier seg om diagnostikk av pasienter med Ehler-Danlos 
syndrom, og andre arvete eller ervervete lidelser. Som de andre studiene har den kriterier 
for inklusjon og eksklusjon. Under eksklusjon står: ” traumatic spinal injury”.             
Nakkeskader ble altså ekskludert. 

Av de fire/fem metaanalysene er det bare den fjerde studien som indirekte angår 
nakkeskade, og konklusjonen er altså  at  metoden er effektiv for diagnostikk, evaluering og 
behandling av degenerative sykdommer i ryggraden 

I tillegg til disse 5 metastudiene søkte Kunnskapssenteret også etter primærstudier. Man 
fant til sammen 297 titler. Av disse var det 6 studier som samsvarte med Kunnskapsenterets 
inklusjonskriterier (s.20 i rapporten)   
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referansenummer                                                                        kroppsdel/lidelse  

6.   Kubosch et al.    2015                                                                 korsrygg 

7    Lee et al.             2015                                                                 skoliose 

8.   Muto et al.         2016                                                                  legg  

9.   Splendiani et al.2016                                                                  korsrygg   

10. Hansen et al.     2017                                                                  korsrygg 

11. Hansen et al.     2017                                                                  spinal stenose 

Av de 11 litteraturhenvisningene som ligger til grunn for Kunnskapssenterets konklusjon er 
det derfor bare den fjerde metastudien som indirekte omhandler nakkeskade. 

Dette betyr at Kunnskapssenteret, gjennom søkestrategi/ søkekriterier, har klart å unngå å 
vurdere metoden opp mot den skadegruppen som har størst behov for slik diagnostikk.  

Vi gjentar rapportens vurdering av dokumentasjonen som ble framlagt av NKL (s.5)               
Vi kan ikke utelukke at det kan være relevante studier her, men vi har ikke hatt kapasitet 
til å vurdere alle referansene i fulltekst. Vi mener at det er svært lite sannsynlig at vi har 
gått glipp av studier som ville påvirket vår konklusjon 

Vi registrerer at Kunnskapssenteret har brukt sin kapasitet på litteratur som er irrelevant for 
diagnostikk av nakkeskader. Den siste setningen indikerer at konklusjonen var gitt på 
forhånd. 

For Nakkeforbundet er rapporten fra FHI like meningsløs som Helsedirektoratets rapport fra 
2014:                                                                                                                 

”Magnetresonanstomografi ved undersøkelser i nakken”   

Rapporten finnes på hjemmesiden til Nakkeforbundet, og vi har beskrevet hendelsesforløp 
og resultat på sidene 45-50 i dette dokumentet.  

Det er mulig at FHI v/Kunnskapssenteret i 2020 har ekskludert nakkeskader gjennom 
søkekriteriene, fordi man har ment/trodd at spørsmålet om diagnostikk av alvorlige instabile 
nakkeskader ble avklart i rapporten fra 2014. 

Det er i så fall en grov feiloppfatning. Rapporten fra 2014 dreier seg om nakkeskader av grad 
1 og 2, og er fullstendig opphengt i begrepene nakkeskade med whiplashmekanisme / 
nakkeslengskade. I rapporten, som har 10 sider tekst, brukes begrepet whiplashmekanisme 
25 ganger.  
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Det finnes ingen fornuftige grunner for å gjøre skademekanismen whiplash eller nakkesleng 
til en viktig faktor i klassifisering eller diagnostikk av nakkeskader, men begrepene brukes 
systematisk for å konsentrere oppmerksomheten om litteratur som omhandler de letteste 
skadegradene. Ved søk i slik litteratur vil man ikke finne noe om alvorlige instabile 
nakkeskader som følge av delvis eller hel avriving av leddbånd.  

FHI v/ Kunnskapsenteret har nå lagt ut informasjon en ny oppsummering av rapporten fra 
2014.  

 https://www.fhi.no/publ/2014/magnetresonanstomografi-ved-undersokelse-av-nakkeskade/ 

Vi reagerer sterkt på følgende beskrivelse av hva rapporten inneholder: 

”Om bruk av magnetresonanstomografi (MR) for påvisning av instabilitet og 
ligamentskade i nakken hos personer med nakkeskade” 
 
Vi tror at de fleste som leser dette, uten å ha god bakgrunnskunnskap om hvordan rapporten 
ble til, og hva den omhandler, vil tro at man i Norge kan få påvist ligamentskade og 
instabilitet ved hjelp av magnetresonanstomograf (MR) 
Konklusjonen er stikk motsatte. Målt med konvensjonell MR fant man ingen forskjell i MR- 
signaler mellom personer med nakkeskade med whiplashmekanisme og personer uten 
nakkeskade. 
 
 
 
 
 
September 2020  
For Nakkeforbundet  
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