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Siri Jensen fikk nakkeslengskade 11983. Hun ble sterkt Invalidisert, men klarte 6 bli frisk ved 6 f6 diagnose og trygd og ved 6 lære seg 6 lytte tll kroppen. 
Foto: Ola Sæther 

Hadde aldri blitt frisk uten trygd 
Sffil JENSEN fikk nakkeslengska
de for 11 år siden. Fra å være en 
småbarnsmor i nesten full industri
jobb, ble hun i perioder sterkt invali
disert og ute av stand til å utrette de 
enkleste ting. Idag er Jensen tilbake 
i full jobb og er politisk aktiv. 

- Jeg hadde neppe vært der jeg er
idag om jeg fulgte rådene fra overle
ge Peer Staff. Tvert imot, jeg har 
gjort det stikk motsatte for å bli 
frisk, slår hun fast. 

- Det at jeg fikk stadfesta at pla
gene mine skyldtes en skade med et 
fysisk grunnlag, var plattforma for 
at jeg ble frisk. 

Fin llvaaltuasjon 

Jensen mener at hennes livssitua
sjon ikke gir støtte til Staffs hypotese 
om at livssituasjonen eller traumer 
fra barndommen skulle være årsa
ken til smertene og plagene hun opp
levde. 

- Alt hadde ordna seg. Vi hadde
fått et større sted å bo. Jeg trivdes i 
jobben min og begynte i nesten full 
jobb kort tid etter at Elin, datteren 

min, var født. Men vi var heldige og 
fikk dagmamma, og deretter barne
hageplass ved første forsøk. 

Siri Jensen fikk nakkesleng da 
hun falt på isen med datteren på ar
men, slik at hun ikke fikk tatt seg for. 

- Rett etter fallet var jeg borte fra
jobben i tre dager. Så gikk jeg på 
jobb, men måtte gå hjem etter noen 
timer. Så ble jeg sykmeldt ei uke. 
Jeg forsøkte å gå på jobb igjen, men 
ble sykemeldt ei uke til. Jeg forsøkte 
også å gå på jobb uten lønn, for å 
slippe presset. Men det gikk heller 
ikke særlig bra. 

Etter et år fikk Siri Jensen et 
kraftig tilbakefall. 

-Jeg satt stort sett i en stol og tok
som oftest drosje til behandlingene 
på Fysioterapiskolen. 

Jensen mener at årsakene til at 
hun ble frisk var, for det første at 
hun fikk støtte på Fysioterapiskolen 
at hun hadde en fysisk skade. Det 
andre var at hun forsto at andre ting 
som skjedde, for eksempel anfall av 
depresjon, hadde med nakkeskaden 
å gjøre. 

- Jeg fikk depresjoner uten noe
grunnlag i livssituasjonen. Mange 
nakkeslengpasienter kan være en 
stor belastning for omgivelsene. Og 
jeg var nok ikke enkel å være i hus 
med i perioder. Men familien min 
visste at bare jeg fikk hvile nok, ble 
jeg blid igjen. 

Siri Jensen mener det var, og fort
satt er, vesentlig at hun lærte å lytte 
til kroppen sin. Hva tålte hun? Hva 
gjorde at hun ble værre? 

- Rådene fra Staff, om ikke å høre
på signalene fra kroppen sin, er di
rekte farlige for nakkeslengpasien
ter og for kvinner generelt. De fær
reste kvinner er oppdratt til å ta 
hensyn til seg sjøl. Og ingen sier til 
kvinner; nå må du hvile. Mange er 
også i en situasjon der det er vanske
lig å ta hensyn til seg sjøl. 

Attferlng 

Veien har vært lang for Siri Jensen 
etter at fallet på isen i januar 1983 
snudde opp ned på livet hennes. Det 
tok mange år å jobbe seg fram mot et 
normalt liv. Forsatt må hun ta visse 

hensyn. 
- Men det har blitt en integrert

del av livet mitt, sier hun. 
Siri Jensen mener det nærmest 

var en forutsetning for at hun ble 
frisk, at hun fikk attføringspenger 
da sjukemeldingsperioden utløp et
ter et år. 

- Poenget mitt er ikke at man
skal sitte i ro. Jeg er ikke imot akti
vitet. Spørsmålet er bare hvilken 
plattform man skal aktivisere seg 
på. For meg og mange andre dreier 
det seg ikke om passivt å motta 
trygd. Det handler om å få aksept på 
at man feiler noe, for å kunne gjøre 
noe med problemet. Desssuten had
de jeg fått et stort økonomisk pro
blem uten trygden. 

- Jeg mener ikke at min måte å
bli frisk på passer for alle. Plagene 
ytrer seg forskjellig fra person til 
person, sjøl om det er en del likhets
trekk. Men poenget er at jeg lærte å 
forstå mine egne begrensninger og at 
jeg fikk aksept på at jeg ikke innbilte 
meg ting. Akkurat det tror jeg er ve
sentlig for de aller fleste. 

Ap-byråden satser på arbeidslinja 
BYRÅD for helse og eldre i Oslo, Kir
sten Rytter (Ap) deltok på åpninga 
av Trygdemedisinsk poliklinikk ved 
Ullevål sykehus. Poliklinikken utre
der tilfeller de får fra trygdekontore
ne og er i realiteten en overprøvin6.:!· 
instans. 

- Er klinikken oppretta for å
spare trygdepenger? 

- Poliklinikken fyller en rolle som
er intendert i loven om Folketrygd 
med bakgrunn i prinsippet om at be
handling og attføring skal prøves før 
varig uførhet eventuelt fører til tryg
ding. Det er ikke noe nytt, men loven 
har vært sovende. Og det er kanb
skje på tide å revurdere oppfatning
en av mange typer lidelser. Muskel-

smerter og rygglidelser har vært et 
nedprioritert område i mange år. 

- Men de som er til ut redning
ved Medisinsk poliklinikk blir 
sendt tilbake til trygdekontorene 
uten diagnose. Hva blir de sendt 
tilbake til? 

- Det må du nesten spørre dem
om. Ved Ullevål sykehus er det eta
blert en avdeling som i noe grad kan 
behandle disse lidelsene. Om be
handling eller attføring ikke lykkes, 
er siste utvei å uføretrygde. Noen pa
sienter blir friskmeldt. 

- Overlege Peer Staff som er sjef
for poliklinikken etterlyste tiltak 
fra politikerne? 

-Jeg er enig i den etterlysningen.

Det finnes behandling som er verdt å 
prøve. Når det gjelder oppmerksom• 
heten på problemet går det den rette 
veien. Det er bevilget flere hundre 
millioner til dette formålet. Men jeg 
skulle gjeme sett at Stortinget opp
rioriterte helsebudsjettet. 

-De som er friskmeldt går tilbake t
i

l 
et arbeidsforhold. Det er på tide å tilba
keføre ansvaret på arbeidsgiverne, som 
til nå altfor lett bar kunnet skyve an
svaret over på trygdesystemet. 

- Men å stramme inn pt1 trygde
systemet, er det den riktige enden 6, 
begynne i? 

- Dette er en del av arbeidslinja.
Jeg mener vi har begynt i alle ender, 
med både å se på behandling og kon-

troll. Det er vel riktigere å si at det er 
aktuelt å skjerpe kontrollen. For ek
sempel er det mange som har vært 
sykemeldt ett år, og så blir friskmeldt 
når de ville gått over på arbeidsløs
hetstrygd, som er mye lavere. 

- Innstrammingene i reglene for
uføretrygd har ført til at langt fær
re blir uføretrygda. Kan man vise 
til like "gode» resultater av ar
beidslinja? 

- En stor del av arbeidsstyrken
uten arbeid er på en eller annen 
form for tiltak. Man forsøker å få til 
en samlende politikk. Blant annet 
satses det sterkt på attføringstiltak. 
Men aktive tiltak skal nå erstatte 
passive tiltak i større grad enn før. 
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