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Ensidig om nakkesleng fra Høyesterett
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Vi har i lang tid undret oss over at man i spesialisterklæringer angående nakkeslengsaker har kommet frem
til stereotype utforminger, til dels med konklusjoner der logikken kan være vanskelig å forstå. En høyesterettsdom fra 2010 skulle kunne gi forklaringer. Men dommen gir uttrykk for fasttømrede forestillinger om
nakkeslengskader og synes å bygge på ensidig litteratur.
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Vi var nevrologer ved St. Olavs hospital
inntil pensjonsalderen og har hatt en god
del å gjøre med nakkeslengpasienter. Ingen
av oss har noe dogmatisk forhold til mekanismene bak symptomutviklingen eller
den eventuelle innvirkningen på fremtidig
helse. Undring var således utgangspunktet
for vår lesing av en sentral høyesterettsdom
(1), som også tidligere har vært omtalt
i Tidsskriftet (2, 3).
Men ved detaljlesing gikk undringen
over til skepsis. Saken ligger i grenseland
mellom jus og medisin, og vi pretenderer
ikke å gå inn på de juridiske sider av den.
En robust grenseoppgang mellom disiplinene er ikke enkel. Vi vil presisere at vi
ikke har hatt adgang til annet materiale
enn selve dommen i denne saken.

Hovedpunkter i dommen, slik vi ser det
Skaden og de aktuelle symptomer

Skaden oppsto 20.6. 2002. Bilen ble truffet
både bak og foran og ble kondemnert. Skadepotensialet for pasienten har etter all sannsynlighet vært ikke ubetydelig. Symptomene
hadde de typiske trekk man ser ved en nakkeslengskade – akutte nakkeplager hos ca.
90 %, hodepine hos ca. 75 % og armsymptomer hos ca. 40 % (4, 5). Pasienten hadde hele
denne triaden av symptomer. Kognitive symptomer, som ofte følger i kjølvannet, er det
nevnt mindre om. Det er noe uklart ut fra
teksten i dommen om det forelå nedsatt bevegelighet i nakken. Ifølge en av de mest grundige nakkeslengundersøkelsene gjelder dette
39 % av de skadede (6).
Pasientens plager passer altså med hva
man ville forvente ved en slik skade. Nærvær av slike plager er et indisium på – men
ikke noe bevis for – at det foreligger et
nakkeslengsyndrom. I dommen er det ingen
klare utsagn om dette.
Intervallet mellom ulykke og symptomer

Etter vår mening kan symptomstart hos
pasienten tidfestes ganske eksakt – det gjelTidsskr Nor Legeforen nr. 7, 2014; 134: 721 – 4

der en mann som tidligere ikke hadde hatt
liknende plager. Året har 8 760 timer. Symptomene synes å ha startet den timen da
ulykken fant sted – eller kanskje den etterfølgende timen – og plagene synes å ha
vedvart.
Dette må sammenholdes med de noe spekulativt pregede antakelser i dommen om at
«siden både traumer og de anførte plager
forekommer så hyppig i befolkningen, vil
det hos et ikke ubetydelig antall rent tilfeldig kunne skje at hode og nakkesmerter
opptrer og starter spontant innenfor et visst
tidsintervall etter en skade» (1, pkt. 35).
Etter vår oppfatning synes her forskjelligartede forhold å ha blitt blandet sammen.
Det er riktig at hodepine og nakkeplager
kan forekomme til og fra hos mange. Imidlertid er dette oftest en lavgradig, flyktig
foreteelse. Det fant vi da vi spurte 1 838
bygdefolk i Vågå om dette i detalj, ansikt
til ansikt, i den såkalte Vågå-studien (7).
Den aktuelle pasientens plager har vært
mer enn bare flyktige: De har ført til invaliditet. Den tidsmessige sammenhengen
synes å være mer enn tilfeldighetenes spill.
Et postulat om nakkesleng fra de senere år
er at symptomer som opptrer umiddelbart
etter skaden, skyldes ren tilfeldighet. Dette
er det vanskelig å akseptere.
Det blir i dommen brakt inn en viss tvil
når det gjelder spørsmålet om mannen virkelig hadde symptomer den første dagen.
Det er tre utsagn om dette: Det går frem av
journalen på legevakten (dit pasienten ble
brakt med ambulanse) at han hadde smerter
i nakken. Ved akuttmottaket på sykehuset
senere samme dag ble dette imidlertid
omtalt slik: «… ikke hadde besvær fra noe
sted, heller ikke fra nakken, og at han ikke
ønsket sykmelding» (1, pkt. 4). Da pasienten ble undersøkt fire uker etter ulykken,
skriver fastlegen at han har hatt vedvarende
«plager i nakke og begge armer» etter ulykken (1, pkt. 5). To utsagn fra pasienten selv,
det første og det siste, synes klart å angi at
det var plager fra dag 1.
Utsagnet fra legen ved akuttmottaket og
det siste notatet fra fastlegen er uforenlige.
Ett av dem er nesten nødt til å være feil.
Det er litt vanskelig å forstå at pasienten
skulle bli sendt videre til akuttmottaket hvis

han ikke hadde besvær noe sted. Etter vårt
skjønn er det mest sannsynlig at symptomene startet i nær tidsmessig relasjon til traumet. Den tidlige starten, sammenholdt med
symptomutformingen, gjør det sannsynlig
at man står overfor et reelt nakkeslengsyndrom.
Hvor snart meldte han seg hos fastlegen?

Spørsmålet om hvorvidt det har vært kontinuerlige symptomer – såkalte brosymptomer – fra skadedagen til senstadiet, er
av sentral betydning. Det tok fire uker før
mannen meldte seg hos fastlegen. Dette blir
omtalt slik: «… kontaktet etter noen tid
fastlegen sin, og fikk time en måned etter
ulykken» (1, pkt. 50). Noe senere heter det
i dommen: «Jeg viser til at det gikk fire
uker før A var til ny legekonsultasjon etter
ulykken, og to måneder til han påny kontaktet legen.» Og så kommer følgende: «Jeg
finner imidlertid ikke grunn til å gå nærmere inn på dette da det er selve sykdomsforløpet som er avgjørende for min vurdering av saken» (1, pkt. 57).
Dette kan tolkes som: Hadde det ikke
vært for at man hadde et godt kort i «selve
sykdomsforløpet», ville intervallet mellom
ulykken og første konsultasjon ha blitt
brukt som et betydningsfullt argument.
Det er fra journalen klart at pasienten ved
fireukerskontrollen fremhevet at det hadde
vært vedvarende plager. Burde han likevel,
for å bli trodd, ha konsultert sin lege et visst
antall ganger i de første fire ukene? Her
har vi en tidligere frisk mann, som vel
i utgangspunktet tror at dette er noe man
kan bli bra av. Trolig står han på, arbeider
og håper på bedring. Etter at fysioterapi
også er prøvd, innser han vel at der ikke
er mange vettuge behandlingsmuligheter
igjen. Sluttelig innser han at det ikke er
botevon og gir opp.
Grad av smerter

Pasienten anga umiddelbart etter ulykken
at han hadde nakkesmerter. Fire uker senere
tilføyet han at han hadde plager i begge
armene. Dette beskrives slik: «ut fra de tidsnære beskrivelsene er det imidlertid grunn
til å tro at smertene var relativt moderate»
(1, pkt. 46). Noe senere beskrives dette slik:
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«A hadde som nevnt ganske moderate
smerter i akuttfasen» (1, pkt. 58). Det er
en gradsforskjell mellom disse utsagnene –
først er det «grunn til å tro» at smertene
var relativt moderate, dernest hadde han
«ganske moderate smerter». Nå ser det ut
til at det er et faktum at smertene var moderate. Og «relativt» er blitt oppgradert til
«ganske».
Nå vil det kunne innvendes at dette er
pirk – slike små detaljer kan da ikke tillegges vekt. Imidlertid er det nettopp gradsforskjellen, tidlig og sent i forløpet, dommen
er basert på. Nevrologisk diagnostikk er på
en måte pirk satt i system. Og anamnesen
er en vesentlig del av den. Hvis flere slike,
ikke helt presise, utsagn adderes, vil man
kunne komme skjevt ut.
Som det synes å fremgå både av det
foregående og det følgende, kan det se ut
til å være flere ikke-presise utsagn. Og de
synes alle å peke i samme lei – nemlig
i pasientens disfavør.
Ryggplagene

Ryggplagene omtales slik: «I 2003 hadde
han fem ganger kontakt med fastlegen, og
i journalnotatene er det beskrevet at det
dreier seg om følgetilstand etter nakkesleng, samt etter hvert også ryggproblemer»
(1, pkt. 52). Slik det er utformet her, kan
man få mistanke om at ryggplagene kan ha
utviklet seg i 2003, altså lenge etter skadedagen året før. Men starttidspunktet for
ryggplagene er nærmere angitt i en tidligere
erklæring datert 14.8. 2002.
Slik det formuleres i dommen, får man
inntrykk av at det er to separate fenomener
som omtales. Først er det følgetilstanden
etter nakkesleng. Men så synes det å komme
en separat sak – «også ryggproblemer».
Ryggproblemene skulle altså, så vidt vi kan
skjønne, ikke være sekundære til skaden
eller ha forbindelse med den. At denne siste
tolkingen har noe for seg, synes å fremgå av
følgende: «Som nevnt ble situasjonen hans
forverret fra høsten 2003, ved at han i tillegg
fikk vondt i ryggen» (1, pkt. 58).
Man begynner å bli alvorlig i tvil om når
ryggplagene, i henhold til dommens ordlyd,
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egentlig startet – nå kan det se ut som det
var høsten 2003. Det synes utvetydig å være
snakk om start, ikke forverring. Det kan se
ut som om det ikke er full overenstemmelse
mellom dommens premisser og slutningene. Beretningen kommer ut i pasientens
disfavør. Denne tendensen er generelt ikke
stor, men i dette tilfellet kan den synes
å være mer merkbar.
Ryggplagene synes å være blitt skutt litt
ut i tid. På dette vis kan det komme til å se
ut som om ryggplagene skriver seg fra noe
annet enn nakkeslengen. Ryggplager er,
som nevnt, et ikke sjeldent fenomen ved
slik skade (6).
Ryggplagenes natur

Korsryggsplagene hos pasienten kan ha
sammenheng med de påviste prolapsene.
Disse kan i seg selv ha vært preeksisterende
eller ha kommet i forbindelse med skaden.
Prolapsene kan også ha kommet etter
ulykken og behøver ikke å ha vært smertegenererende. Hva som er mest sannsynlig
her, kan man bare spekulere på.
Grunnen til at vi har gått slik i detalj når
det gjelder ryggplagene, er at det annetsteds
blir snakk om «en utvikling hvor smerten
stammer fra andre deler av kroppen enn
området rundt nakken» (1, pkt. 58). Det
heter altså ikke «ser ut til å kunne stamme».
Dette kan være en litt uheldig formulering.
Det kan synes å være en undervurdering
av det sublime ved det å være kliniker.
Spesielt er det kryptisk hvilke «andre
områder av kroppen» det siktes til. Vi har
allerede nevnt at ryggplager kan være en
del av symptomkomplekset. Skulder- og
armplager er velkjente ved nakkeslengskader og er i tillegg viktige komponenter
ved nakkebetinget (cervikogen) hodepine,
som har klare likhetstrekk med den hodepinen som følger i kjølvannet av nakkeslengskade (7, 8).

Vurdering
Etter vår mening kan grad av plager, lokaliseringen, tidsintervallet, ryggplagenes
natur et cetera tolkes på annet vis, det vil
si mer i den skadedes favør, enn det er gjort

i dommen. Vi har gitt eksempler på hva vi
anser for å være ikke-ubetydelige avvik når
det gjelder fortolkningen. Slike avvik kan
være intenderte eller tilfeldige.
Det ser ut til at det i dommen gis uttrykk
for visse fasttømrede forestillinger om
utbredelse av symptomer, om deres forløp
og manglende alvorlighetsgrad etter nakkeslengskade. Grunntonen synes å være at en
slik tilstand er karakterisert ved lette, transitoriske plager i nakken og mer eller mindre
bare der, at andre symptomer bør eller må
ha andre forklaringer og at symptomene er
verst initialt og går over av seg selv i løpet
av kort tid.
Keidel & Diener har beskrevet følgene av
«lettgradig» nakkesleng som hodepine med
en midlere symptomvarighet på omtrent tre
uker og maksimal varighet på to måneder
(9, 10). Men også storparten av disse pasientene hadde en del plager.
Det er vår erfaring at når man utfordrer
erfarne nevrologer og hodepinespesialister
internasjonalt med at det ikke eksisterer
noen postnakkeslengplager utover lett
ubehag av noen få ukers varighet, så får
man klare svar: Kroniske tilfeller ikke bare
finnes – vi ser slike alle sammen, og de er
ikke sjeldne.
I Mumenthalers materiale fra 2006 var
det 191 pasienter med en midlere varighet
av plager på 4,2 år (11). De søkte økonomisk kompensasjon for skaden. Det kan
nok spille en rolle for persistensen av plagene, men kanskje ikke så stor rolle som
noen ser ut til å mene. Denne siste muligheten er også nevnt i dommen. Borchgrevink & Lereim fant at 51 % av 139 nakkeslengskadede som ble undersøkt seks måneder eller mer etter skaden, fortsatt hadde
plager (12). Drottning og medarbeidere fant
hodepine hos 4,4 % etter seks måneder og
hos 3,4 % etter 12 måneder (13). Det er
nokså åpenbart at aktuelle dom er konsipert
i en noe annen atmosfære enn dette.
Dommen tar for seg de fire «grunnvilkårene»:
• Den skadevoldende effekt av ulykken
• Kort varighet av intervallet fra skade
til symptomdebut
Tidsskr Nor Legeforen nr. 7, 2014; 134
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• Sammenhengende symptomer
(brosymptomer)
• Sykdomsbildets «forenlighet» med det
man mener å vite om senskader etter
nakkesleng
Det kan se ut til at man i dommen hadde
tenkt å bruke de manglende brosymptomene
i argumentasjonen. Etter hvert fant man ut at
det fjerde grunnvilkåret var mer egnet. Man
ville bruke «anerkjent medisinsk viten» når
det gjaldt forløpet (1, pkt. 48). Det fastslås:
«Nå er det riktignok uklart hva som er en
forventet utvikling» (1, pkt. 48). Likevel
legger man avgjørende vekt på dette punktet
(det fjerde grunnvilkåret).
Argumentasjonen er etter vår mening
ikke tilfredsstillende. Forståelsen av nakkeslengskade synes å være noe snever. Grunnen til det kan være at den synes å bygge
på ensidig litteratur, vesentlig på de såkalte
Litauen-undersøkelsene (14).

Litauen-undersøkelsene
Det blir ofte henvist til Litauen-undersøkelsene, også i dommen, men de er beheftet
med en rekke problemer. Noen karakteristika var meget gunstige, sett fra epidemiologisk synsvinkel, f.eks. at det ikke var
noen økonomisk kompensasjon å få for
de skadelidte (14). Andre forhold ved materialene er til dels betenkelige. Siden man
tillegger disse undersøkelsene slik vekt,
vil vi drøfte enkelte mindre sterke sider
ved studien, for å bidra til et mer balansert
syn på nakkeslengskader.
For det første: Man fikk adgang til politiannaler i Kaunas og identifiserte bilførere
som hadde vært utsatt for påkjørsler bakfra
i gjennomsnitt 21,7 måneder tidligere. Ikke
i noen andre større arbeider på dette felt har
man gått ut fra bilførere. Disse fikk så tilsendt tretrinns spørreskjemaer. Siden det
ikke ble foretatt noen nevrologisk undersøkelse, så var man, slik vi ser det, f.eks. mer
eller mindre forhindret fra å stille diagnosen
cervikogen hodepine, en aktuell diagnose
i denne sammenhengen (15).
For det andre: På grunn av den spesielle
utvalgsmetoden var det overvekt av menn
Tidsskr Nor Legeforen nr. 7, 2014; 134

i Litauen-materialet, hele 78 % (14). Det var
jo menn som kjørte bil den gang i Litauen.
I et senere materiale var det ca. 86 % menn
(16). Nakkeslengplager er bortimot dobbelt
så hyppig hos kvinner som hos menn (4).
Disse forhold vil kunne føre til en betydelig
fortegning av resultatene. Og dessuten er
det en kjensgjerning at bilførere i regelen
er mindre utsatt for nakkeslengskader enn
forsetepassasjerer.
For det tredje: Når det gjelder hodepine,
er spørreskjemaundersøkelser ikke allment
akseptert. Formålet med bruk av spørreskjema er ikke å få eksakt informasjon,
skjemaer brukes for å spare tid. Sammenholdt med den aparte pasientutvelgelsen
kan dette ha bidratt til at man allerede
i utgangspunktet befant seg på gyngende
grunn. Utsagnskraften kan ha blitt redusert
– ikke minst gjelder dette en relativt svakt
definert hodepine som kan følge i kjølvannet av nakkesleng.
Den største svakheten er likevel at man
ikke setter søkelys på pasienter, men på
individer i et politiarkiv. Det er en betydelig
forskjell på disse situasjonene.
Det som er spesielt problematisk, er at
man aldri vil kunne fastslå prosentandelen
av egentlige nakkeslengskadede. I de fleste
nakkeslengmaterialer har den skadede selv
oppsøkt helsevesenet og er dermed blitt
definert som pasient. Ikke alle skader med
en potensiell iboende nakkeslengmekanisme fører til et reelt nakkeslengsyndrom.
Plagene kan ha vært så moderate at vedkommende ikke ville ha kontaktet helsevesenet i det hele tatt, heller ikke om skaden hadde skjedd under ordinære «vestlige»
forhold. Det kan ha foreligget en «lettgradig» nakkesleng (9, 10).
Det er umulig å bedømme hvor hyppig
dette har foreligget i Litauen. Dette vil i seg
selv kunne umuliggjøre bruk av Litauenundersøkelsene som kilde for kunnskap om
nakkesleng generelt. Det at den skadede har
vært gjennom en seleksjon, via en «terskeltest», synes å være en fundamental egenskap ved enhver nakkeslengstudie.
Nok et forhold gjør situasjonen i Litauen
vanskelig – hele undersøkelsen foregikk i et

annet språkområde. De som deltok i undersøkelsene har bare uttalt seg skriftlig, på
et skjema på litauisk, som i neste omgang
ble tolket av litauiske leger og oversatt til
engelsk for de norske legene. For hvert av
disse leddene har det vært legio muligheter
for at det skal oppstå feil. Det er ingen opplysninger om hvor godt eller dårlig den
enkelte har oppfattet poengene. Graden av
interesse vedkommende har vist, og den
hastighet skjemaene er blitt utfylt med,
vites det lite eller intet om.
Enda et forhold gjør den første undersøkelsen i serien betenkelig. Det var i gjennomsnitt gått 21,7 måneder siden kollisjonen inntraff. Plagene i kjølvannet av
«lettgradig» nakkesleng varer, i henhold til
Keidel & Diener, gjennomsnitlig i tre uker
og ikke stort lenger enn to måneder (9, 10).
Sett på denne bakgrunn kan godt en postnakkeslenghodepine simpelthen både ha
vært gjennomlevd og for lengst glemt av
mange av de litauiske deltakerne.
Et poeng er fremhevet av Sulg & Nyland
(17). Professor Sulg var selv balter, nærmere bestemt estlender. Han kjente den
kommunistiske samfunnsordningen og
mente at frykten for alt som har med øvrighet å gjøre var så dypt rotfestet etter okkupasjonsårene at borgerne vil ha minst mulig
med slike instanser å gjøre. Mange ville
nøye seg med overfladiske svar. Den første
Litauen-undersøkelsen ble publisert i 1996
– altså bare noen få år etter frigjøringen.
De forhold som opprinnelig var ansett
som fordeler ved Litauen-undersøkelsene,
kan vise seg å være et damoklessverd. En
kritisk gjennomgang av undersøkelsene har
nylig vært publisert. Og hvordan tolket man
interfererende hodepiner? Slike må det jo
nødvendigvis ha vært mange av. Differensialdiagnosen mellom migrene og «vanlig»
hodepine er på ingen måte lett. Vi sliter med
slike problemer selv, når vi sitter vis-à-vis
pasienter og snakker norsk og kan reformulere ikke-oppfattede spørsmål, slik som
f.eks. i Vågå-undersøkelsen. Man kan forestille seg hvilke vansker man kan støte
på ved bruk av spørreskjemaer i en helt
fremmed kultur og et ukjent språkområde.
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Likevel sjongleres det med forskjellige
hodepinediagnoser.
Det er kommet to store oversiktsartikler
de siste årene om nakkesleng (18, 19). I den
første omtales ikke Litauen-undersøkelsene
(18). I den andre får de en middels høy
totalvurdering, kanskje lavere enn det som
ville vært rett og rimelig.

Nakkesleng og Norge
Det er sterke motsetninger i synet på nakkesleng internasjonalt. Enkelte tror at kronifiseringen av plagene har med ønsket om
økonomisk kompensasjon å gjøre, andre
tror at det til grunn for symptomene ligger
organiske årsaker.
I Norge er polariseringen så uttalt at den
ikke kan overses. Miljøet er ikke større enn
at man stort sett kjenner hverandres synspunkter. Dette gjør at utvelgelsen av sakkyndige blir avgjørende. Etter hvilke prinsipper er de blitt utvalgt, generelt og i den
aktuelle saken? Er upartiskhet i det hele tatt
tilsiktet, eller er den ene fraksjonen blitt
«tilgodesett» fordi den er antatt å borge for
sannheten? Den fraksjonen som ikke tror
på et organisk substrat, synes å være i klart
flertall. De som har gått ut med et divergerende syn, har møtt kompakt motbør.
Litteraturen i dommen synes å være
ensidig. Det er blitt hevdet at ensidighet var
unngått ved at det i Høyesterett ikke var én,
men «tre sakkyndige professorer, og at alle
disse representerte ulike sykehus og medisinske spesialiteter» (3). Erklæringene har
nok vært forfattet uavhengig av hverandre,
men de kan kanskje synes å være forfattet
ut fra samme grunnholdning.
Det må anses som nokså klart at mange
får plager i nakke og bakhode etter en bilkollisjon med nakkesleng og at det hos en
del av dem utvikles kroniske plager som
varer utover seks måneder. Denne siste
gruppen må også få en rettferdig behandling. Spørsmålet er om de får det.
Når den pasienten vi har omtalt, ikke
vant frem i dommen, kan da noen vinne
frem? Få, om noen, vil kunne få medhold,
slik vi ser det. Denne mannen hadde tid-
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ligere ikke hatt nakke-/hodeplager; han ble
utsatt for en påkjørsel bakfra og forfra og
utviklet et kronisk nakkeslengsyndrom,
antakelig med plager fra dag 1. Den alminnelige fornuft tilsier at det er årsakssammenheng mellom traume og sensymptomer.
Slik vi ser det, er det vanskelig å tenke seg
at dette sykdomsbildet kunne ha oppstått
uten påkjørselen.
I de senere år er arbeidet med sakkyndigerklæringer i ganske stor grad blitt overdratt
til en gruppe spesialister fra forskjellige
medisinske disipliner som har et noenlunde
ensartet syn på utforming av legeerklæringer – så ensartet at man på forhånd, til
en viss grad, kan si hvordan en erklæring
utformet av NN vil komme til å se ut.
Vi er fra det internasjonale fagmiljø godt
kjent med at man i forskjellige sammenhenger først lager en konklusjon, deretter
forsøker man å få premissene til best mulig
å passe med denne konklusjonen. En slik
fremgangsmåte er lite formålstjenlig dersom man ønsker å komme frem til holdbare
resultater. Den vitenskapelig korrekte måten
å gjøre dette på er selvsagt den omvendte:
Når klare, uhildede premisser foreligger –
og bare da – kan en konklusjon bygges på
disse. Og selv da med forsiktighet.
Tilsynelatende kan denne virksomheten
sett utenfra virke velregulert og samfunnsmessig gagnlig. For den dømmende myndighet og for forsikringsbransjen må ordningen være bortimot optimal. Men her er
flere parter, slik som den tilskadekomne.
I Norge ser vi ut til å ha havnet i et uføre
på dette feltet. Vi har antydet problemets
størrelse. Noe bør gjøres med situasjonen.
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bifokale briller og progressive briller. For progressive briller finnes
det flere kategorier brilleglassløsninger. Grovt kan en skille mellom
«vanlige» progressive glass og «dataprogressive» glass. For mange
vil en vanlig progressiv brille fungere godt for både mobiltelefonog nettbrettbruk. Slike briller er imidlertid sjelden en god løsning
for mer tradisjonelle dataarbeidsplasser. Her er det ofte behov
for en mer skreddersydd progressiv løsning med et større område
i glasset med skarpt fokus for skjermavstanden. Rådet som gis om
briller i artikkelen burde heller ha vært: «Bruk riktig brille!» Like
viktig er det at man ved synsundersøkelse hos optiker eller øyelege
legger frem sine synsmessige utfordringer og behov, slik at optimale brilleløsninger kan prøves ut og diskuteres. Hva som kan være
synsmessige utfordringer er belyst mer i detalj i Nyléns bok «Syn
och belysning i arbetslivet» (2). Her skrives det også litt mer om
brilleglassløsninger.
Muskelplager og synsproblematikk ved omfattende skjermbruk
kan imidlertid ha mange og multifaktorielle årsaker. Selv om
Arbeidstilsynets veiledning om arbeid ved dataskjermer først og
fremst gjelder bruk av stasjonære datamaskiner (3), er mange av
rådene som gis også gode for annen type skjermbruk. Dette gjelder
tiltak for å sikre optimale synsforhold, god belysning, og unngå
reflekser i skjermen og blending. Det gis også råd om hyppige pauser i skjermarbeidet. Innenfor dette fagfeltet, som nå ofte betegnes
visuell ergonomi, foregår det mye forskning. I denne sammenheng
kan det nevnes at nr 3/2014 av tidsskriftet Work var et temanummer
nettopp om Visual Ergonomics. En av artiklene gir en introduksjon
til denne relativt nye ergonomitematikken (4).
Magne Helland
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Re: Ytringsfrihed burde funnet sted1120
Ole Kristian Losvik har skrevet en fin artikkel med viktig innhold
(1). Det kan lett begås overtramp i lojalitetens navn når det gjelder
det å kunne ytre seg fritt. Man må aldri slutte å gi tilbakemeldinger
og ytre seg, men vi er farlig nær der nå. Byråkratiet styrer for mye,
også innenfor helsevesenet!
Kolbein Fremmersvik
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sykehus – Sykehuset Telemark.
Ingen oppgitte interessekonflikter
Litteratur
1. Losvik OK. Ytringsfrihed burde funnet Sted. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:
818.

Re: Ytringsfrihed burde funnet sted1120
Legers ytringsfrihet er et viktig tema (1)! Jeg tror dessverre ikke
mye vil endre seg hvis ikke flere leger får faste stillinger. Det blir
en ekstra høy terskel for å si i fra om kritikkverdige forhold så
lenge man er avhengig av å få fornyet et vikariat for å beholde
1120

jobben. Pasientene blir den lidende part, og derfor burde det absolutt være i folks interesse at leger i større grad sikres fast ansettelse.
Ingrid Hokstad
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Re: Ensidig om nakkesleng fra Høyesterett
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En del av kritikken Sjaastad & Hesselberg kommer med i denne
artikkelen er for privat og lite eksplisitt til at den kan besvares (1).
Jeg har kommentert kritikk mot denne dommen i Tidsskriftet tidligere (2). Artikkelen gir imidlertid en velkommen mulighet til
å kommentere innvendinger mot de såkalte Litauen-studiene som
man stundom får presentert muntlig, men som vel aldri er formulert
skriftlig.
Disse studiene ble utført for å påvise om det kunne være en statistisk sammenheng mellom påkjørsel bakfra og påfølgende nakkeog hodesmerter. Sjaastad & Hesselberg er svært kritiske til at man
ut fra politiprotokoller inkluderte bilførere som hadde vært involvert i slike ulykker, og det virker som de i fullt alvor mener man
heller burde ha inkludert skadede som selv har «oppsøkt helsevesenet og dermed blitt definert som pasient». Dette viser at de
ikke har forstått hovedstyrken ved Litauen-studiene, nemlig at man
har inkludert kohortene utelukkende ut fra om de har eller ikke har
vært eksponert for den antatte årsaksmekanismen. Dette er en allment akseptert forutsetning for denne typen studier: «At the time
exposure status is defined, all potential subjects must be free from
the disease under investigation» (3).
Videre er det i denne saken neppe et godt argument at studiene
inkluderte et flertall av menn som var bilførere, fordi saken nettopp
gjaldt en mann som satt bak rattet da kollisjonen inntraff. Påstandene om at svarene var upålitelige fordi undersøkelsen var basert på
spørreskjema i brev, og svarene farget av befolkningens frykt for
myndighetene i et postkommunistisk Litauen, virker lite plausible.
Prevalensene av hodepine som ble funnet både i whiplash-gruppen
og kontrollgruppen likner veldig på hodepineprevalens rapportert
fra Vest-Europa, og de samsvarer godt med tallene man finner
i en hodepineepidemiologisk studie utført i Kaunas i 2008 – 2009
(del av Eurolight – en stor europeisk studie), utført gjennom personlig intervju med spesialopplærte litauiske medisinstudenter (4).
Sjaastad & Hesselberg gjør det enkelt for seg selv når de hevder
at det kun er to muligheter for å forklare slike plager: enten organisk årsak eller ønske om økonomisk kompensasjon. Innenfor en
biopsykososial forståelsesramme eksisterer en rekke andre mulige
forklaringer. De sakkyndige i denne saken la en slik forståelsesmodell til grunn, og dette er også det synet som er anbefalt i SMMrapporten om nakkesleng fra 2000 (5), som ble skrevet av et bredt
panel av fagpersoner med ulik bakgrunn.
Lars Jacob Stovner
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O. Sjaastad & J.P. Hesselberg svarer:1121
Det er den delen av vår kronikk som omhandler Litauen-studien
Stovner konsentrerer seg om. Det er rimelig å holde seg til denne
også i fortsettelsen, selv om Stovner forsøker å avspore debatten
ved å påpeke at pasienten i Ask-dommen jo var mann. Og det var jo
så mange menn i Litauen-studien. Det er – og vil være – en av de
store svakhetene ved undersøkelsen, uansett.
Utgangspunktet for Litauen-undersøkelsene var å finne ut
hvordan det gikk med pasienter med nakkesleng i et land uten noen
form for økonomisk kompensasjon, noe vi mente var en god ide.
Det var imidlertid flere fallgruver knyttet til prosjektet, noe man
ikke så lett kunne ha oversikt over før start. Én av dem var det lange
intervallet mellom skade og studiestart. Det mest uheldige var imidlertid at det ikke var mulig å klarlegge i hvilken grad deltakerne
hadde blitt skadelidende. I starten var vi positive, men disse forholdene og mange til, som nevnt i kronikken, gjorde at det etter hvert
ble stadig klarere at vinningen ved dette nye, spesielle studiedesignet for det meste gikk opp i spinningen, og vårt syn på studien
endret seg. Vi blir fremstilt som litt naive og som om vi ikke har
skjønt essensen ved disse studiene. Jo, det har vi. Forskjellen på vår
og Stovners innsikt akkurat her må være på det mikroskopiske plan.
Metodologi er fryktelig vanskelig, og mange av oss går vel på
grunn en eller annen gang.
En biopsykososial forklaringsmodell er lansert for å kunne forklare og forstå sensymptomer ved nakkesleng. Denne forklaringsmåten er langt fra å være abrakadabra. Det har vel ikke noen gang
vært tvil om at psyke og sosial situasjon spiller rolle både ved
skader og ved ethvert annet sykdomsbilde.
Ottar Sjaastad
ahessel@frisurf.no
Johan Petter Hesselberg

Ottar Sjaastad (f. 1928) er dr.med., spesialist i nevrologi, pensjonert overlege og professor.
Ingen oppgitte interessekonflikter.
Johan Petter Hesselberg (f. 1932) er spesialist i nevrologi og pensjonert
overlege.
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Stovner har med sine kommentarer brakt oss i forskjellige retninger, og det kan være på sin plass å summere litt.
For det første, Stovner har i sitt siste innlegg ikke nevnt noe mer
om den betydelige mannsovervekten i Litauen-materialet. Dette
innebærer kanskje at han innser at han må leve med denne skavanken ved materialet.
For det andre, vi skrev opprinnelig at tidsintervallet fra nakkeslengskade til studiestart var gjennomsnittlig 21.7 måneder, og
dette viser klart tilbake på Schrader og medarbeideres første artikkel i Litauen-undersøkelsene (1). Stovner repliserer: «For det første
er dette feil». Feil? Dette er det riktige tallet. Stovners opplysninger
er tatt fra en helt annen undersøkelse i Litauen-serien, som ikke er
omtalt av oss.
For det tredje, den manglende muligheten for økonomisk kompensasjon ved nakkeslengskade i Litauen er et hovedtrekk, som vi
har kjent til lenge. I artikkelen vår skrev vi: «Noen karakteristika
var meget gunstige – for eksempel at det ikke var noen økonomisk
kompensasjon å få for de skadelidte». Og i vårt første svar: «- nakkesleng i et land uten noen form for økonomisk kompensasjon, noe vi
mente var en god idé». Besynderlig nok tar Stovner dette opp igjen
i sitt siste innlegg. Denne del av disputten bør opphøre.
I hans siste innlegg er vi også blitt tillagt så vidt bisarre meninger
at våre tanker sviver i retning av et av Piet Heins berømte «Gruk»:
«- at dytte en annen en mening på, hvis vanvidd alle kan forstå» (fritt
sitert). Stovner skriver at vi «synes å mene» at man i nakkeslengstudier kan «velge ut de som etter en slik hendelse enten selv har definert seg som pasient, eller av lege har blitt definert som pasient».
Vi har ikke sagt, skrevet eller ment noe som er i nærheten av det
som her blir hevdet. Det er generelt en klar forutsetning for nakkeslengstudier at der er utført en «terskel-test», en prøve, på hvor
store plagene er (se vår opprinnelige artikkel for nærmere detaljer
(2)). Mange påkjørsler bakfra er ikke sterke nok til å skape et nakkeslengsyndrom. Hvor mange det vil være i denne kategorien og
hvor mange det vil være av pasienter med sterkere plager i Litauenstudien, er det ingen gitt å vite. Siden en slik vurdering/test ikke lot
seg inkorporere i Litauen-materialet, så blir Litauen-undersøkelsen
en umulighet. Men dette er noe helt annet enn det vi, ifølge Stovner,
«synes å mene».
Dette er veldig synd. Den tilgrunnliggende idéen – teorien – var
veldig god, men den lot seg dessverre ikke gjennomføre i praksis.
Stovner skriver at han er glad for vår erkjennelse av sammenhengen mellom kroniske plager og psyke. Da har han vært glad
lenge, for han har kjent oss i 30 år.
Ottar Sjaastad
ellhed@online.no
Johan Petter Hesselberg
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Re: Nye retningslinjer for antitrombotisk
behandling og tromboseprofylakse1216
Tidsskriftet nummer 9/2014 er breddfull av ny kunnskap innen mitt
hovedområde da jeg var på Institutt for tromboseforskning i siste
halvdel av forrige århundre. Nå er kunnskapen blitt så komplisert at
jeg ville vært sjanseløs om det var slik den gang. Så god hjerne har
jeg ikke. Jeg ventet at nye resultater skulle gjøre det enklere både
for pasienten og oss selv. Men det omvendte har skjedd. Med så
mange alternativer som foreligger må de som doserer nå til dags
være i en pinefull situasjon overfor hver eneste dosering. Hvor ofte
vil de våkne og klø seg i hodet – skulle jeg heller gitt tablett a eller
b, og ga jeg i meste eller minste laget?
For oss gamle som ikke hadde tilgang til så mye kunnskap, kan
det lett hende at vi ulovlig har hjulpet mange ut av livet. Da er man
henfallen til straff, og det er tungt å tenke på.
Men, kanskje vi som bot tok i bruk et enkelt inngrep som muliggjør at vi allikevel har gjort noe bra: heve fotenden av sengen 5 – 7
centimeter for alle voksne. Da vil også mange ektefeller bli unødig
med, men de har ikke vondt av det.
Dette er noe jeg har observert, og det er riktignok ikke klart
bevist. Men sjansen for at jeg tar feil er liten (det gjelder bare her).
Og skulle så skje har ikke pasienten lidd overlast – hevingen er ikke
smertefull. Jeg har erfaring.
De fleste har sikkert fått dette med seg, men blir det fulgt opp?
Hvis ikke: sett i gang en studie!
Helge Stormorken
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Re: Når kreftene renner vekk1216-7
Mange kommuner har kreftkoordinatorer. Å informere om fatigue,
som denne artikkelen handler om (1), er en viktig del av kreftkoordinatorers jobb. Vi kan komme på hjemmebesøk eller ha samtaler
med pasient og pårørende på kontoret, på sykehuset eller over
telefon. Jeg oppfordrer alle som arbeider med kreftpasienter og
deres pårørende til å ta kontakt med kreftkoordinator i kommunen.
Kreftkoordinator er et viktig bindeledd mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.
Anne-Gun Agledal
anne.gun.agledal@drmk.no
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T. Kind Brekke svarer:1216-7
Jeg setter pris på Anne-Gun Agledals oppfordring om at alle som
arbeider med kreftpasienter og deres pårørende bør ta kontakt med
kreftkoordinatoren i kommunen. Det er ikke så lett for en ny kreftpasient å vite om muligheten og å ta kontakt selv. Det betyr mye og kan
være til stor hjelp å kunne få samtale i fred og ro med en fagperson.
Det er fint og viktig at kreftkoordinatoren kan informere om fatigue.
Jeg håper artikkelen kan være et godt arbeidsverktøy i kreftkoordinatorenes informasjonsarbeid. Jeg fikk tilbakemeldinger på artikkelen
>>>
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trolig at vaksinen induserte en immunrespons, men om dette var en
beskyttende respons, var uavklart. Og hva visste de om vaksinens
bivirkningspotensial? Også her er svaret: Så godt som ingenting.
Det var altså en slik vaksine Aavitsland mener skulle «beskytte»
det norske folk. Det kan neppe betegnes som «nøktern informasjon» når det norske folk, til tross for denne mangelfulle kunnskapen, fikk beskjed om at vaksinen ville beskytte mellom 70 og
100 % av de vaksinerte, og dessuten at eventuelle bivirkninger ville
være av bagatellmessig karakter.
Aavitsland har hevdet at «det er veldig bra at de som ble syke
får pasientskadeerstatning» (1). Gitt kunnskapen vi satt inne med
på vaksinasjonstidspunktet, skulle disse skadelidte aldri ha fått
«tilbud» om vaksine. Å hevde at det er bra at de syke får pasientskadeerstatning, er derfor – slik jeg ser det, en utilbørlig ansvarsfraskrivelse for en ulykksalig beslutning. Det er for å unngå at slike
hendelser gjentar seg at jeg har tatt til orde for en gransking. Det
skylder vi dem som trodde på helsemyndighetene og Aavitslands
garantier om en trygg og effektiv vaksine.
Elling Ulvestad
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Re: Selvmord og psykiske lidelser1638
Takk for en meget god artikkel. Det var på tide at dette kom frem.
Jeg har i 17 år jobbet med mennesker som har tenkt på, eller forsøkt
å begå, selvmord. Det er min klare erfaring etter å ha intervjuet og
behandlet tusenvis av pasienter som faller innenfor disse kategoriene, at artikkelforfatterne her har fått frem det som er åpenbart
riktig. Psykiske lidelser er for de fleste «summen av livet». Lidelsen kommer som et resultat av de spenningene/stresset som oppstår
pga. traumer og opplevelser i livet. Dagens psykiatri jobber dessverre etter det vi kan kalle «livbøyeprinsippet». Det betyr at dersom
man fant ut at i en spesiell elv var det mange som falt uti, settes alle
ressurser inn på å skaffe nok livbøyer å kaste ut. Man redder dem
ikke slik at problemet blir borte, man hjelper dem til å overleve. Det
triste er at det svært sjelden er noen som tetter hullene i gjerdet som
gjør at disse menneskene faller uti, eller at man løser problemet ved
å dra dem opp på land. Som artikkelforfatterne så riktig sier, det
kontekstuelle og relasjonelle må løses for å løse årsakene til selvmordstanker.
Vi behandler aldri suicidalitet, men de vonde følelsene man har til
de verste livsopplevelsene. Som en naturlig konsekvens av at følelsene rundt disse traumene blir løst, blir tankegangen automatisk
ikke-suicidal. Følelser styrer i de fleste tilfeller tanker, ikke omvendt.
Dette er påvist av forskningen til Antonio Damasio som viser at det
underbevisste først og fremst styres av følelser og at tanker er et
resultat av dette. Når vi jobber med toppidrettsutøvere ser vi dette
klart. De har sjelden vært i kontakt med psykiatrien, men når de opplever at det de lever for stoppes av livskriser eller skader er det flere
som utvikler selvmordstanker som en konsekvens av de vonde følelsene. Ingen starter dagen og sier: «I dag skal jeg starte med litt negative tanker slik at jeg kanskje kommer i dårlig humør». Slike tanker
er alltid et resultat av at følelsen er der først. Vi må altså få et system
som forstår at man må løse de ofte irrasjonelt sterke følelsene som er
forbundet med minner. I dag finnes det metoder, som neurotapping,
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), tankefeltterapi (TFT), Emotional Freedom Techniques (EFT) og liknende
som alle har gode resultater på slike følelser.
Mats Uldal
mats.uldal@gmail.com
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Her følger et punktvis svar på Sjaastad & Hesselbergs siste tilsvar:
Skjev kjønnsfordeling er bare et problem dersom det fenomen
man studerer, i dette tilfelle langtidsprognosen, er forskjellig hos de
to kjønn. I Quebec-studien var det ingen forskjell på andelen menn
og kvinner som var kommet tilbake i arbeid etter ett år (1). Videre
er det heller ingen entydig kvinneovervekt i de klinikkbaserte
whiplash-materialene, som diskutert av Schrader og medarbeidere
(2). I en norsk studie var det f.eks. 44 % kvinner og 56 % menn (3).
Uansett, i den aktuelle høyesterettssaken som er utgangspunkt for
hele denne debatten, er det udiskutabelt at studiene er relevante
siden saken gjaldt en mann.
Både den retrospektive og den prospektive Litauen-studien hører
med til det grunnlaget som ble forelagt høyesterett, og Sjaastad &
Hesselberg bruker selv uttrykket «Litauen-undersøkelsene» (i flertall) i sin kronikk. Derfor er det uforståelig at de mener den prospektive Litauen-studien (4), som også undersøker plager i akuttfasen, ikke skal omtales her.
Når det gjelder punktet om muligheten for økonomisk kompensasjon ved nakkeslengskade, er poenget at mangelen på økonomisk
kompensasjon langt fra var den eneste grunnen til å gjøre studien
i Litauen. Hvis det er forstått, avsluttes gjerne denne delen av diskusjonen.
Når jeg skriver at Sjaastad & Hesselberg synes å mene at man
i slike studier skal velge ut de som enten selv har definert seg som
pasient, eller av lege er definert som pasient, baserer det seg på: 1) at
de uten kritiske reservasjoner skriver at «I de fleste nakkeslengsmaterialer har den skadete selv oppsøkt helsevesenet og er dermed blitt
definert som pasient.», og 2) at de mener de skadede må gjennom
en seleksjon («terskeltest») som jeg antar må gjøres av en lege. Med
en slik måte å selektere deltakere i studier på, kan man ikke måle statistisk assosiasjon mellom påkjørsel bakfra og senere plager. Det blir
snarere en opinionsundersøkelse av hva slags plager pasient og/eller
lege mener er en følge av ulykken. Som jeg tidligere skrev, er Sjaastads & Hesselbergs kronikk på mange punkter så lite eksplisitt at det
er vanskelig å vite hva de egentlig mener.
Lars Jacob Stovner
lars.stovner@ntnu.no
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O. Sjaastad & J.P. Hesselberg svarer:1638 – 9
Vi har også brukt flertallsformen om Litauen-studiene fordi det
eksisterer mer enn én undersøkelse. Vi har imidlertid i hovedsak
beskjeftiget oss med den første, skjellsettende artikkelen og vil
fortsatt gjerne holde oss til den, av ovennevnte grunner. Stovners
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Ø. Midtvedt og medarbeidere svarer:1823
Vi takker professor Eivind Rødahl for gode kommentarer og innspill til vår kasuistikk om en pasient med Erdheim-Chesters sykdom. Rødahl etterlyser eventuell behandlingsrespons på vemurafenib (Zelboraf) hos vår pasient. Vi kan meddele at det ble startet
opp med vemurafenib 480 mg to ganger daglig. Pasienten opplevde
selv rask behandlingsrespons med tilbakegang av skjelettsmerter,
bedret almenntilstand og syn. PETCT utført to måneder etter oppstart av vemurafenib viste tegn på god behandlingsrespons med
tilbakegang av fluorodeoxyglykose (FDG)-opptak i benmarg,
periaortalt, perirenalt og retroperitonealt, men uendret FDG-opptak
i begge orbitahuler. MR orbita utført fire måneder etter oppstart
viste uendret oppfylning intraorbitalt, men kontroll av synsfelt hos
øyelege viste bedring av synsfeltet.
Til tross for behandlingen med vemurafenib har det dessverre
tilkommet postrenal nyresvikt. Pasienten fikk innlagt bilateral JJ
stent fem måneder etter oppstart av vemurafenib. En skal være forsiktig med vemurafenib ved nyresvikt, og dosen er derfor halvert.
Nyrefunksjonen er i bedring, og vi håper at den positive utviklingen
fortsetter.
Pasienten har gitt samtykke til at innlegget blir publisert.
Øyvind Midtvedt
omidtved@ous-hf.no
Jan Tore Gran
Hanne Solheim
Eva Kirkhus
Signe Spetalen
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(påkjørsler bakfra), mer relevante enn studier som tar utgangspunkt
i personer med sykdom eller symptomer som hodepine og nakkesmerter.
Jeg har aldri sagt at det var en fordel med mannsovervekt, men
at det iallfall ikke gjorde studiene irrelevante i Høyesterettssaken,
siden den gjaldt en mann. For den generelle debatten om nakkesleng er mannsovervekten antakelig ikke av stor betydning siden
langtidsprognosen etter påkjørsel bakfra ut fra andre studier ikke
later til å være ulik hos menn og kvinner.
Sjaastad og Hesselbergs kronikk er lite eksplisitt på mange
punkter. For eksempel, mener de at det er metodisk korrekt at:
«I de fleste nakkeslengsmaterialer har den skadete selv oppsøkt
helsevesenet og derved blitt definert som pasient»? Eller mener
de som undertegnede at dette gir opphav til helt uoversiktlig seleksjonsskjevhet i forhold til årsakspørsmålet? Eller har de et tredje
standpunkt? Og videre, hva menes med at en formulering i dommen
«kan synes å være en undervurdering av det sublime med å være
kliniker»? Og hva med utsagnet om at deres syn deles av «erfarne
nevrologer og hodepinespesialister internasjonalt»? Mange slike
personer deler mitt syn, men hvilken relevans har det? Videre,
i siste avsnitt av kronikken, påstås det at den «alminnelige fornuft
tilsier at det er en årsakssammenheng mellom traume og sensymptomer». Mener de at man som sakkyndig i Høyesterett skal foreta
gallupundersøkelser blant folk flest for avdekke årsaker til sykdom
og plager? Sjaastad og Hesselberg kjenner antakelig til at den
samme alminnelige fornuft i tidligere tider mente at sykdom var
forårsaket av onde ånder.
Denne diskusjonen går nå i ring. Jeg tror den kan ha vært av verdi
for å tydeliggjøre skillelinjer når det gjelder forståelse av vitenskapelighet, og at den kan være avklarende dersom noen i lignende
saker fremmer synspunkter på tolkning av data som ligner de Sjaastad og Hesselberg har.
Lars Jacob Stovner
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O. Sjaastad & J.P. Hesselberg svarer:1823 – 4
Kronikken «Ensidig om nakkesleng fra Høyesterett» (1) har ført til en
debatt mellom professor Lars Jacob Stovner og artikkelforfatterne som
har gått over flere måneder. Debatten i sin helhet kan leses i kommentarfeltet under kronikken på Tidsskriftets nettsider.

Re: Ensidig om nakkesleng fra Høyesterett
1823
Utgangspunktet for debatten er høyesterettsdommen og om premis-

sene for den var korrekte, slik Sjaastad og Hesselberg diskuterte
i sin kronikk (1). Da er det rett å se på det grunnlag som Høyesterett
ble forelagt (begge Litauenstudiene), og det er irrelevant at Sjaastad
og Hesselberg « i hovedsak beskjeftiget seg» med den første
Litauenstudien, og «fortsatt gjerne vil holde seg til den». Det de
skriver i sin kronikk under overskriften «Litauen-undersøkelsene»
er følgelig feilaktig («bilførerne hadde vært utsatt for påkjørsler
bakfra i gjennomsnitt 21,7 måneder tidligere»). Høyesterett fikk
presentert et materiale som blant mye annet refererte til begge studiene fra Litauen, og der man i den ene identifiserte bilførere en
uke etter at de var påkjørt bakfra.
Nok en gang: Høyesterett har ikke bedt de sakkyndige om
å vurdere prognosen ved et sykdomsbilde, men etter en hendelse:
Kan senere plager relateres til ulykkeshendelsen mange år tidligere? Derfor er Litauenstudiene, som tar utgangspunkt i hendelser
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Vi har ifølge Stovner ment at andre artikler i Litauen-serien – «ikke
SKAL omtales» (altså et påbud). Det har vi selvsagt ikke skrevet.
Vi skrev at vi i hovedsak har beskjeftiget oss med den første, skjellsettende artikkelen og at vi i fortsettelsen gjerne ville holde oss til
den, av nevnte grunner. Det er en himmelvid forskjell mellom disse
to utsagnene. Kanskje kunne Stovners presisjonsnivå ha vært bedre.
Sykdomsbildet etter nakkesleng må være av en viss alvorlighet
for at betegnelsen nakkesleng skal være berettiget. Vårt syn på dette
er beskrevet i enkle, lettfattelige ordelag tidligere, og det kan ikke
være noen grunn til å gjenta dette. Noen alvorlighetsgradering lot
seg ikke inkorporere i Litauen-studien. Det gjør den eo ipso til en
umulighet. Stovners skriverier om kjønnsfordelingen ved nakkesleng synes vi blir mer og mer underfundige.
Stovner har nå funnet frem til et nakkeslengsmateriale med en
viss mannsovervekt. Så hva? Det at det gjennomsnittlig er ca. 2/3
flertall av kvinner i nakkeslengsmaterialer, indikerer jo ikke at alle
nakkeslengsmaterialer har denne kjønnsratio; det kan til og med
være en viss mannsovervekt. I Litauen-studien var imidlertid
mannsdominansen på 78 % (i et senere materiale i serien var den
på hele 86 %). Dette er langt hinsides den kjønnsratio som finnes
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