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Innholdsfortegnelse

Borgarting lagmannsrett - LB-2016-175273
Innholdsfortegnelse
Den ankende part, A, har i hovedtrekk anført:
Ankemotparten, staten v/Pasientskadenemnda, har i hovedtrekk anført:
[Lagmannsretten bemerker:]

Faktum
Pasientskadeloven § 2
«Rettslige utgangspunkter - svikt»
Konkret vurdering av om det foreligger «svikt»
Pasientskadeloven § 2 tredje ledd
Sakskostnader

 
 

Saken gjelder om det foreligger ansvarsgrunnlag ved pasientskade.

Oslo tingrett avsa 8. september 2016 dom med slik domsslutning:
1. Staten v/Pasientskadenemnda frifinnes.

 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.
 

Om bakgrunnen for saken heter det i tingrettens dom:

A er født i 1971. Hun har drevet med aktiv turning i ungdommen. Hun er utdannet sykepleier, men har ikke vært i arbeid siden 2001. Hun er samboende og har fire barn, hvorav den yngste på 11 år bor hjemme.

I følge poliklinisk notat av 5. mars 2009 hadde hun på det tidspunkt hatt mangeårige korsrygg-smerter, samt smerter fra nakken og mellom skulderbladene. Fra juletider 2008 utviklet smertene seg og ga utstråling ned i venstre ben.
MR-bilder fra 18. desember 2008 viste at hun hadde et venstresidig prolaps. I notatet opplyses at hun bruker smertestillende i form av Tramadol, som er et opioid. Journalen fra fastlegen fra oktober 2008 viser at hun fikk Nobligan,
som er et morfinlignende preparat.

Ved undersøkelsen den 5. mars 2009 ble saksøker informert om prolapskirurgi, «dets tekniske aspekt, dets begrensninger, komplikasjoner og prognose». Saksøker var svært innstilt på kirurgi og ble henvist til operasjon.
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Saksøker ble operert den 17. juni 2009. Umiddelbart etter inngrepet merket hun en smerte-lindring, men fikk snart tilbakefall og MR i september viste residiverende prolaps. I undersøkelse den 21. oktober 2009 ble saksøker
informert «grundig om prognose/risiko ved behandling. Hun er likevel svært innstilt på å bli operert for å øke sjansene for en snarlig smertelindring». Det fremgår av fastlegejournalen for desember 2009 at hun er medisinert, og
varierer mellom Tramadol og Pinex Forte. På sikt vil hun søke uføretrygd.

Operasjonen ble gjennomført den 17. februar 2010. Det fremgår av operasjonsbeskrivelsen at pasienten før inngrepet var informert om sannsynlighet for ulike utfall. Under kontroll den 19. april 2010 fortalte pasienten at hun var
smertefri direkte etter operasjonen, men etter noen uker kom smertene tilbake.

Ny operasjon ble diskutert i konsultasjon den 9. juni 2010 og det ble da angitt at nytt inngrep ville være «beheftet med en relativt dårlig prognose og med en betydelig usikkerhet i forhold til resultat. Det er rimelig stor sjanse for at
hun også kan bli verre» og man valgte derfor å avvente videre tiltak. I samme konsultasjon ble uførepensjon diskutert, og det ble angitt at saksøker neppe ville kunne være yrkesaktiv de nærmeste to - fire årene.

Det fremgår av poliklinisk notat av 29. september 2010 at plagene hadde forverret seg mht. ryggsmerter og utstråling. Pasienten syntes hun var i jevn forverring. MR viste en god del skivebulning der det to ganger var blitt fjernet et
prolaps. Man drøftet fusjonskirurgi i form av en TLIF fiksering. Begrensningene ved denne form for kirurgi, risikoen for skuffende resultat, risikoen for forverring og andre komplikasjoner og muligheten for bedring ble drøftet. Hun
var motivert for slik kirurgi, og ble søkt inn for operasjon.

Det fremgår av fastlegejournalen for august 2010 at hun bruker Tramadol. Planlagt operasjon ble utsatt grunnet urinveisinfeksjon og senere utredning knyttet til forandringer i brystet.

Ryggproblemene var igjen tema i konsultasjon ved Haukeland den 31. august 2011. Det fremgår av poliklinisk notat at pasienten de siste årene har vært sykemeldt, og at hun nå går på arbeidsavklaringspenger. Hun vurderte å søke
uførepensjon. Plagene var forverret sammenlignet med september 2010. Hun har vedvarende smerter i ryggen samt utstråling på venstre lår/legg og til tre tær. Det nytilkomne er at hun føler at hun mister kraften i venstre
underekstremitet og at hun kan falle på grunn av dette.

Det ble rekvirert MR-undersøkelse, og den 30. november 2011 ble saksøker henvist til operasjon.

Den 8. mars 2012 ble det gjennomført en forundersøkelse. Det fremgår av poliklinisk notat at pasienten har vært betydelig plaget, og at det ikke har vært noen bedring siden hun ble søkt inn til operasjon i november. Pasienten hadde
tatt kontakt fordi hun var usikker på operasjon. Hun frykter prognosen «da hun var forespeilet at det er 5-10% sjanse for forverring.» Legen prøvde å gi henne informasjon om prognose. «Forespeilet 50-60% sjanse til bedring men
10% sjanse til forverring. Det er særlig det siste hun er bekymret over.» Det ble avtalt at pasienten skulle tenke på saken.

I notat fra telefonsamtale den 12. mars 2012 står det at «hun nå er innstilt på operasjon og ta den sjansen.»

Ryggoperasjon ble gjennomført den 12. april 2012. Det fremgår av innkomstjournalen den 11. april at pasienten har vedvarende plager som svinger i forhold til aktivitet. Hun forteller at hun faller ca. to ganger i uken, uten at hun
opplever noen klar utløsende årsak.

TLIF-operasjonen ble gjennomført i nederste nivå 6. Det fremgår av poliklinisk notat av 6. juni 2012 at røntgen viser god implantatplassering, ingen tegn til implantatsvikt og upåfallende forhold. MR viser gode plassforhold for
nervestrukturene og god implantatplassering.

Operasjonen hadde ikke effekt på pasientens venstresidige plager, men umiddelbart etter inngrepet utviklet hun plager i høyre ben. Ved undersøkelse ved nevrologisk avdeling den 24. oktober 2012 beskrev hun plager og smerter som
ble tolket som typisk nerveskader.

Den 7. februar 2013 ble hun innvilget uførepensjon med en uføregrad på 100%. Uføretidspunktet ble satt til oktober 2008, fordi det var dokumentert at arbeidsevnen hennes var nedsatt med minst halvparten fra da.

Pasienten var til undersøkelse ved nevrologisk avdeling den 15. april 2013. I poliklinisk notat fra ortopedisk avdeling den 14. august 2013 ble det ikke registrert noen forandring. Heller ikke ved undersøkelser den 31. oktober 2013 og
5. mars 2014 kunne man finne ut noe om den bakenforliggende årsak til de postoperative smertene.

Pasienten var til undersøkelse og vurdering ved Seksjon for smertebehandling og palliasjon ved Haukeland sykehus i februar og mars 2015. Hun møtte til undersøkelse hos fysioterapispesialist 10.02.15. Hun ble vurdert i h.t.
psykomotorisk undersøkelsesmetodikk GFM-52, og fikk en «score som er noe lavere enn hos pasienter med lokaliserte smerteplager. Å bemerke er et betydelig spenningsnivå med høycostal» (overflatisk) «respirasjon og muskulære
spenninger. Hun har skoliose i ryggen. Hun har betydelige smerter ved bevegelse av ryggen. Muskulaturen knyttet til rygg og skuldre og sete er betydelig spent og øm.»

I fysio poliklinisk notat av 10.02.15 er notert: «Pasienten er uføretrygdet, hun har regelmessig døgnrytme, er tidlig oppe. Går tur hver formiddag 1-1,5 time i variert terreng. Hun gjør lett husarbeid, lager middag daglig. I den siste
tiden har hun også begynt med styrketrening. Hun føler seg mye bedre etter oppstart av gåturer og trening ...»

Hun hadde oppfølgende samtale med fastlegen den 01.04.15. De gjennomgikk forslagene fra smerteklinikken. Hun ønsker fysioterapeut, men ikke søvnutredning. «Hun trener daglig, og opplever svært god effekt av det på smertene
og formen for øvrig.» Hun har bedre mestringsfølelse.

Det fremgår av dr. Lundars sakkyndige erklæring av juni 2016 at «A har vært kontinuerlig og betydelig plaget etter den siste operasjonen. Hun forsøker å unngå bruk av medikamenter og er helt uføretrygdet. Hun driver egentrening
og går turer daglig og synes at dette har en lindrende effekt.»

Forvaltningens saksbehandling

Saksøker sendte inn skademelding til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) den 5. november 2012. I forbindelse med forvaltningens utredning av saken, ble helsehjelpen vurdert av spesialist i ortopedi, Helge Rønningen. Hans
erklæring er datert 13. februar 2013.

I NPEs vedtak av 12. mars 2013 ble det lagt til grunn at det hverken forelå svikt eller objektivt ansvarsgrunnlag. Vedtaket ble påklaget. Pasientskadenemnda (PSN) fattet vedtak den 24. oktober 2014. PSN kom til samme resultat som
NPE.

Denne redegjørelsen er dekkende også slik saken står for lagmannsretten. For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor.
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A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Professor, dr. med. Tryggve Lundar var oppnevnt som sakkyndig for tingretten og ble oppnevnt også for lagmannsretten, og har avgitt en skriftlig tilleggserklæring datert 11. november
2017. Ankeforhandling er holdt 5. og 6. desember 2017 i Borgarting lagmannsretts hus. Ankende part, to sakkyndige vitner og den rettsoppnevnte sakkyndige forklarte seg. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.
 
 
Den ankende part, A, har i hovedtrekk anført:
A har rett til erstatning etter pasientskadeloven § 2. A har store nevropatiske smerter i høyre bein som av den rettsoppnevnte sakkyndige er vurdert å tilsvare en varig medisinsk invaliditet på 35%, i tillegg til en inngangsinvaliditet på
15%. Hun er blitt uføretrygdet og har betydelige plager i hverdagen. Plagene er en følge av at hun tre ganger er forsøkt operert for ryggplager, uten at noen av operasjonene har vært vellykket.

A anfører at den samlede behandlingen av henne for ryggplager utgjør «svikt» etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a. Under enhver omstendighet skjedde det en «svikt» under tredje operasjon. Skadens art, omfang og når den
oppsto er tilstrekkelig til å konstatere dette. På tidspunktet for operasjonen hadde ingen av de tre sakkyndige i saken hørt om at denne type operasjon for prolaps på den ene siden kunne føre til en så stor nerveskade på motsatt side.
Skaden oppsto umiddelbart. Det i seg selv viser at det må ha gått noe galt under operasjonen, selv om dette ikke fremgår av operasjonsbeskrivelsen. Det er mest sannsynlig at skaden har skjedd på en av to måter: enten ved strekk på
nerven i forbindelse med at man presset skivene fra hverandre for å sette inn det såkalte «buret» ved avstivningen, eller at instrumenter uforvarende har kommet borti og skadet nerven. Uansett var skaden en direkte følge av kirurgens
arbeid under operasjonen, og utgjør dermed en svikt. Det vises også til bevisregelen i pasientskadeloven § 3, som får anvendelse.

Under enhver omstendighet utgjør det «svikt» i lovens forstand at A på forhånd fikk utilstrekkelig informasjon både om forbedringsmulighetene og risikoen for forverring. Hun var sterkt i tvil forut for tredje operasjon, blant annet på
grunn av de to tidligere mislykkede operasjonene, men legen klarte å overtale henne ved å si at hun ikke måtte fokusere så mye på risikoen. Hun ville ikke gjennomført operasjonen dersom hun hadde fått adekvat informasjon.
Informasjonssvikten er alene tilstrekkelig til å konstatere ansvar.

Uansett har A rett til erstatning etter unntaksregelen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Som fremhevet av den rettsoppnevnte sakkyndige, var skaden både særlig stor og særlig uventet. Den var ikke utslag av en risiko som pasienten må
akseptere. Tredje operasjon var på ingen måte livsnødvendig. Uten operasjon ville situasjonen i utgangspunktet forblitt slik den var, med problemer i venstre bein. Mulighetene for å bli bedre av eksisterende plager i venstre bein ble
overvurdert av legen, også ved den informasjonen hun ble gitt i forkant. Mulighetene for å få nye og svært alvorlige plager i høyre bein ble ikke nevnt. Selv om de sakkyndige i etterkant er blitt kjent med artikler i faglitteraturen som
beskriver nerveskader på motsatt side ved denne type operasjoner, hadde ingen av de tre meget erfarne sakkyndige i denne saken hørt om det på tidspunktet for operasjonen. Selv om risikoen var liten, blir det svært alvorlig for pasienten
når den materialiserer seg. I tillegg til de invalidiserende nevropatiske smertene i høyre bein, har operasjonen også fått økonomiske konsekvenser for henne ved at hun er blitt uføretrygdet. Smertene har også ledet til problemer med urin-
og tarmfunksjonene.

A lagt ned slik påstand:
1. A har krav på pasientskadeerstatning fra staten v/Pasientskadenemnda.

 

2. Staten v/Pasientskadenemnda tilpliktes å betale As saksomkostninger for ting- og lagmannsrett.
 
 
 
Ankemotparten, staten v/Pasientskadenemnda, har i hovedtrekk anført:
A har ikke sannsynliggjort at det skjedde «svikt» ved prolapsoperasjonene i 2009 og 2010. Det forelå indikasjon for operasjonene, og de ble utført i samsvar med god medisinsk praksis. Verken operasjonsjournalene eller bilder tatt i
etterkant underbygger at det forelå svikt ved behandlingen. Adekvat informasjon ble gitt.

Det samme gjelder for den tredje operasjonen i 2012, som var av en annen type (avstivning av de to leddene hvor det var tilbakevendende prolaps). Sterke smerteplager og uforklarlige fall ga god indikasjon for å utføre operasjonen. Det
er ingen bevismessige holdepunkter for svikt. Nerveskader er en kjent og ikke sjelden komplikasjon ved operasjoner i ryggen, herunder nerveskader på motsatt side av den siden hvor prolapsen er lokalisert.

Pasientskadeloven § 3 gjelder uoppklarte årsaksforhold, typisk ved klemskade på nerver etter Pasientskadenemndas praksis. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i denne saken.

Det foreligger ikke informasjonssvikt som medfører ansvar etter § 2 første ledd bokstav a. Informasjonsplikten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 første ledd. As journal viser at hun informasjonen hun fikk, oppfyller de
krav som må stilles til forsvarlig ytelse av helsehjelp i dette tilfellet. Det må i denne sammenheng også legges vekt på den informasjonen hun hadde fått ved de to tidligere ryggoperasjonene. Uansett foreligger ikke årsakssammenheng
mellom eventuell informasjonssvikt og skaden, ved at hun ville latt seg operere uansett. Hun var i en situasjon med betydelige plager. Motivasjonen var derfor sterk, uansett hva hun nå i etterkant gir uttrykk for.

Det er ikke grunnlag for ansvar etter pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Dette er en snever unntaksregler for tilfeller der pasienten kommer spesielt dårlig ut. Det følger av både forarbeider og rettspraksis at det skal svært mye til å bli
tilkjent erstatning etter denne regelen.

En skadebetinget varig medisinsk invaliditet på 35% ligger i seg selv i det nedre sjikt av hva som etter rettspraksis kan anses som særlig stor skade. Nerveskader er ikke en sjelden komplikasjon ved operasjoner i ryggen. Det er ikke
grunnlag for å si at nerveskader på motsatt side er en separat skadekategori, selv om det er mer sjelden. I denne saken er det ikke et argument for ansvar etter unntaksregelen at A ikke ble informert særskilt om risikoen for nerveproblemer
på motsatt side. Videre var, som nevnt, indikasjonsstillingen ved inngrepet god, i lys av As eksisterende rygg- og beinplager og sannsynlig hendelsesforløp under behandlingen. Etter en konkret og helhetlig vurdering ligger nerveskade
med plager i motsatt bein innenfor en akseptabel risiko ved inngrepet.

Pasientskadenemnda har lagt ned slik påstand:
1. Anken forkastes.

 

2. Staten v/Pasientskadenemnda tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.
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[Lagmannsretten bemerker:]
Lagmannsretten er kommet til et annet resultat enn tingretten, og ser slik på saken:

 
Faktum
Etter bevisvurderingen anser lagmannsretten det lite aktuelt å vurdere ansvarsspørsmålet ved de to første prolapsoperasjonene i 2009 og 2010. Det er ikke sannsynliggjort noen svikt ved disse operasjonene, verken når det gjelder
gjennomføring eller informasjon til pasienten. Spørsmålet i saken er derfor om det kan knyttes ansvar til ryggoperasjon nummer tre i 2012, der man stivet av de to leddene med tilbakevendende prolapsproblemer ved en såkalt TLIF-
operasjon.

Lagmannsretten finner det bevist at A forut for tredje operasjon hadde betydelige plager i ryggen og venstre bein, herunder smerter, nummenhet/lammelser og uforklarlig svikt i beinet som ledet til fall et par ganger i uken. Det legges til
grunn at disse plagene gjorde at hun ikke kunne arbeide i sitt yrke som sykepleier, og de medførte en varig medisinsk invaliditet (VMI) på 15%.

Lagmannsretten finner det videre bevist at A var skeptisk til å la seg operere en tredje gang, i lys av erfaringene fra de to foregående operasjonene. Det fremgår av tingrettens saksfremstilling som er gjengitt over, at hun 8. mars 2012 ble
forespeilet 50-60% sjanse til bedring, men 10% risiko for forverring. A var særlig opptatt av risikoen for at hun kunne bli verre i ryggen eller beinet etter operasjonen. Det er på det rene at informasjonen om risiki som hun fikk, og også
hadde fått tidligere i tilknytning til de to første operasjonene, omfattet risikoen for nerveskade. I lys av hvilke hvirvler i ryggraden prolapsen var lokalisert i, var det risikoen for nerveskader i beina som først og fremst var aktuelt. Det er
videre på det rene at hun ikke spesielt ble informert om at det ikke bare var risiko for nerveskade/forverring på den siden prolapsen var - venstre - men også på høyre side.

Lagmannsretten legger til grunn at operasjon nummer tre ble overveid over lang tid, som følge av at A fikk andre medisinske tilstander som måtte håndteres først. Slik sett hadde hun god tid til å tenke seg om. I journalen til As fastlege
ble det 2. september 2011 - et drøyt halvår før operasjonen - notert at hun hadde vært på sykehuset tre dager før og fått opplyst at det ville bli operasjon i løpet av 6 måneder, og at det «nærmest er 50-50 om hun blir verre eller bedre etter
operasjon, hun må tenke grundig gjennom».

Som nevnt var A 8. mars 2012 i sterk tvil om operasjon, og hun skulle tenke på det til over helgen. Da legen på sykehuset tok kontakt med henne igjen 12. mars, var han ifølge henne meget pågående i å overtale henne, og sa at hun - i lys
av de store plagene hun hadde, særlig i venstre bein - ikke burde henge seg for mye opp i forverringsrisikoen. Hun hadde egentlig bestemt seg for å si nei, men lot seg overtale. Det foreligger ingen nedtegnelser eller andre bevis om hva
som nøyaktig ble sagt i denne samtalen. Legen noterte kun kort i journalen at «... hun er nå innstilt på operasjon og ta den sjansen.» I motsetning til ved de to foregående operasjonene, er det i journalen fra innleggelse den 11. og
operasjon 12. april 2012 ikke notert noe særskilt om informasjon til pasienten.

Lagmannsretten legger videre til grunn at det kom uventet på både pasient og medisinsk personell at A våknet opp etter tredje operasjon med sterke smerter i høyre bein. Det var for øvrig heller ingen bedring av betydning i hennes
venstre bein. Av journalnotat fra sykepleier 13. april 2012 fremgår: «Mye smerter, ... tidvis sterke smerter, og også utstråling nedover bakside lår hø. u.extre. Pasienten angir at hun ikke har hatt stråling ned i høyre lår tidligere. ... . Noe
effekt med relativt store doser Morfin ... .».

Pasientskadenemndas sakkyndige vitne Helge Rønningen, overlege og spesialist i ortopedisk kirurgi med omfattende erfaring fra St. Olavs Hospital, uttalte i sin skriftlige redegjørelse 13. februar 2013 at «skade på motsatt side [av
inngrepet] som hos aktuelle pasient har jeg ikke funnet beskrevet og har ikke opplevd det selv, eller hørt om det». Han opplyste imidlertid i retten at han i etterkant har funnet beskrivelser i vitenskapelige publikasjoner, blant annet i en fra
2014, av nerveskade på motsatt side. Slike følger er imidlertid sjeldne, i den aktuelle studien mindre enn 1% av tilfellene.

I sin skriftlige erklæring til tingretten 11. juni 2016 uttalte professor Lundar, som rettsoppnevnt sakkyndig, at den skaden A fikk var en kjent, men sjelden komplikasjon som «nok ikke sees hyppigere enn 1 av 100 ganger ved slike
inngrep». I sin forklaring i lagmannsretten bekreftet Lundar at skader også på motsatt side er beskrevet i medisinske publikasjoner, iallfall i de senere år.

I sin skriftlige tilleggserklæring til lagmannsretten 11. november 2017 pekte professor Lundar på at

«A fra hun ble tatt ut av narkose opplevde dramatiske plager (brennende smerter ut i høyre underekstremitet). Hun utviklet både motorisk utfall, men først og fremst nevropatisk smerte i høyre ben.»

Videre uttalte han:

«Dette var både svært uventet og svært alvorlig.»

I sin sakkyndige i erklæring 11. juni 2016 anslo Lundar at denne skaden innebærer en VMI på 35%. Statens sakkyndige vitne har for tingretten og lagmannsretten anslått den til 20%. Om skadens alvor og begrunnelsen for sin fastsettelse
av VMI uttalte Lundar videre:

«[Invaliditetstabellen ved yrkesskader] er mangelfull på dette punktet. Mens de mest alvorlige konsekvensene av nerveskader settes under punkt 4.11 (causalgi, CRPS), er det behov for gradering under punkt 4.10.1 c/d. Det er da ikke
først og fremst et spørsmål om graden av motorisk utfall eller om det er skade på en eller flere nerverøtter, men konsekvensene av etablert nevropatisk smerte. Som nevnt i min erklæring for tingretten blir slike plager ofte
undervurdert.»

I sin forklaring i retten utdypet Lundar at nevropatisk smerte innebærer at selv en liten impuls medfører uforholdsmessig smerte, og han mente at tilstanden medførte at A er utsatt for et «smertehelvete» som «ødelegger livet hennes».

 
Pasientskadeloven § 2
På bakgrunn av de hovedtrekk ved sakens faktum som nå er beskrevet, går lagmannsretten over til å vurdere om det foreligger ansvarsgrunnlag etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a jf. andre ledd, eventuelt etter
unntaksregelen i tredje ledd:
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(1) Pasienten ... har krav på erstatning når skaden skyldes
 

a) svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes
 

b) ...
 

(2) Det skal tas hensyn til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten på skadetidspunktet, er tilsidesatt. Utilstrekkelige ressurser skal ikke medføre ansvar dersom ressursfordelingen har vært
forsvarlig og virksomheten i alminnelighet holder en forsvarlig standard.

 

(3) Selv om det ikke foreligger grunnlag for erstatningsansvar etter første og annet ledd, kan det unntaksvis ytes erstatning når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag
av en risiko som pasienten må akseptere. Det skal legges vekt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon på forhånd.

 

Pasientskadeloven § 2 er etter forarbeidene en direkte videreføring av reglene i § 2 og § 3 i den midlertidige ordningen for pasientskader som gjaldt frem pasientskadeloven trådte i kraft i 2003. Også rettspraksis fra før dette tidspunktet er
derfor relevant for vår sak.

 
«Rettslige utgangspunkter - svikt»
Når det gjelder de rettslige utgangspunktene for vurderingen av om det foreligger en «svikt» som gir grunnlag for ansvar etter § 2 første ledd bokstav a, viser lagmannsretten til den oppsummeringen som er gitt i HR-2017-687 avsnitt 39:

Samlet sett finner jeg det klart at selv om «svikt» gir uttrykk for en objektiv norm med utgangspunkt i skadelidtes forventninger til behandlingen, ligger det likevel en realitet i at det må foreligge en «svikt» - ikke enhver skade som
forårsakes av helsehjelp, gir rett til pasientskadeerstatning. Hva som utgjør en «svikt», må vurderes med utgangspunkt i vanlig god praksis i vedkommende yrkesgruppe, ... . Det må tas utgangspunkt i den fagkunnskap som var
tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.

I LB-2008-102426 uttales at «noe må ha skjedd som ikke burde ha skjedd sett i forhold til de aktuelle faglige normer». Det vises også til forarbeidene til pasientskadeloven i Ot.prp.nr.31 (1998-1999) kapittel 11.4.2 om utvidet
uaktsomhetsansvar.

Begrepet «svikt» omfatter også informasjonssvikt. Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 første ledd at pasienter «skal informeres om mulige risikoer og bivirkninger.» I Rt-1998-1538 kom Høyesterett til at det forelå
ansvar for informasjonssvikt, og uttalte blant annet på side 1546:

Både ordlyden og forarbeidene [til de tidligere tilsvarende reglene] taler for en ganske omfattende informasjonsplikt, når denne lar seg gjennomføre rent praktisk, som i vårt tilfelle.

Høyesterett sluttet seg for øvrig til rettsoppfatningen som følger av Rt-1993-1169 på side 1174. Med utgangpunkt i tidligere tilsvarende regel om informasjonsplikten i legeloven § 25 uttalte Høyesterett i den saken:

Skadefølger som fremstår som overveiende sannsynlige ved et inngrep, antar jeg at det normalt må kreves at det blir informert om. Dette ligger etter min mening innenfor kjerneområdet for bestemmelsen i legeloven § 25 tredje ledd.

Vanskeligere er spørsmålet hvor det gjelder risiko for skadefølger som ikke kan anses som overveiende sannsynlige, men hvor risikoen kan være mer eller mindre fremtredende. Spørsmålet om hvilken informasjon som da skal gis om
skaderisikoen stiller legene overfor vanskelig avveininger. De må ta i betraktning betydningen for pasienten av å få opplysningene. Det kan gjelde risikovurderinger som kan være meget vanskelige og usikre. Risikomomentene kan
være mange og ulike, av forskjellig styrke og med forskjellige konsekvenser. Dette tilsier at det må være rom for skjønn fra legenes side ut fra de konkrete omstendigheter i det enkelte tilfelle. Men et ledende synspunkt må etter min
mening være at pasienten må få en informasjon som ikke utelater vesentlige risikomomenter. Særlig har det betydning at det blir gitt opplysninger om slike risikomomenter hvor det er reelle valgmuligheter.

Det er ikke tvilsomt at pasienten skal informeres om risiko for skade som er alminnelig forekommende. Når det gjelder risiko for skade som inntreffer sjelden, som i vårt tilfelle, skal det mer til for å konstatere at manglende informasjon
utgjør en svikt, se blant annet LB-2012-105008 og LB-2015-187510 [skal nok være LB-2015-187501, Lovdatas anm.] der informasjonssvikt ikke ble ansett å foreligge. Det må foretas en helhetsvurdering ut fra de konkrete
omstendigheter, blant annet hvor alvorlig komplikasjon det dreier seg om og hvor sterk indikasjon det var for inngrepet.

 
Konkret vurdering av om det foreligger «svikt»
Lagmannsretten vurderer først om det skjedde svikt ved det kirurgiske inngrepet i As rygg 12. april 2012. Innledningsvis konstateres at det ikke er tvilsomt - og heller ikke omtvistet - at det er årsakssammenheng mellom operasjonen og
nerveskaden i As høyre bein. Etter bevisføringen legger lagmannsretten videre til grunn at det forelå tilstrekkelig indikasjon for å foreta operasjonen. Selv om professor Lundar både for tingretten og lagmannsretten ga uttrykk for at
erfaringene med repetert kirurgi i lumbosacralavsnittet i ryggen ved prolaps er «nedslående», mener lagmannsretten at det i lys av As betydelige plager var grunn til å forsøke den alternative og mer inngripende løsningen med avstivning
av de aktuelle ryggvirvlene.

Som nevnt over, og som også påpekt av professor Lundar i hans tilleggsuttalelse til lagmannsretten, ga gjennomgangen av operasjonsbeskrivelsen og de postoperative kontrollbildene ikke mistanke om avvik under den operative
prosedyren. I lagmannsretten uttalte likevel Lundar at den uventede og svært alvorlige skaden A våknet opp med etter operasjonen ga «en ganske entydig indikasjon på at noe var gått feil.»

Når det gjelder hva som var årsak til skaden, legger lagmannsretten etter bevisføringen til grunn at den skjedde ved at nerveroten på høyre side enten fikk en strekk eller ble utsatt for press under inngrepet. Lundar har i sin sakkyndige
uttalelse til tingretten uttalt at det er mest sannsynlig at strekket var årsaken, men holdt i sin forklaring i lagmannsretten også det andre alternativet åpent. Overlege Rønningen sa i sin forklaring at han mente at nerveskaden på høyre side
sannsynligvis skyldes strekk på As nerverot under operasjonen.

Ut fra bevisføringens avklaring av hvordan en såkalt TLIF-operasjon gjennomføres, viker lagmannsretten tilbake for å konstatere at det foreligger en svikt i lovens forstand selv om kirurgen skadet en nerverot under operasjonen ved press
eller forstrekking. Selv om prolapset i utgangspunktet var på venstre side og det såkalte «buret» så vidt retten forsto skulle settes inn fra den siden, måtte de to ryggvirvlene buret skulle settes inn mellom, presses fra hverandre for å få det
plassert. Slik sett ble også ryggradens høyre side berørt av inngrepet. Videre måtte det settes inn diverse skruer på begge sider av ryggraden for å sikre avstivningen, og man måtte justere avstivningen for å reetablere ryggens naturlige
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svai. At det ved en slik omfattende og sammensatt prosedyre mellom to ryggvirvler uforvarende kan oppstå en skade på nerverøtter, også den på motsatt side, kan etter lagmannsrettens syn vanskelig sies å innebære noe avvik fra god
medisinsk praksis når det ikke foreligger andre holdepunkter for svikt enn at skaden faktisk oppstod.

Lagmannsretten bemerker at bevisregelen i pasientskadeloven § 3 i dette tilfellet ikke stiller saken i et annet lys. Bestemmelsen er etter lagmannsrettens syn uaktuell her fordi presumsjonen om «svikt» bare gjelder dersom det «ikke dreier
seg om en kjent medisinsk risiko», jf. Ot.prp.nr.31 (1998-1999) side 91 og LB-2016-160273.

Som tidligere nevnt er det på det rene at A før operasjonen i 2012 ble informert om risiko for nerveskade. Lagmannsretten legger til grunn at A oppfattet informasjonen slik at risikoen gjaldt forverring av nerveskaden på venstre side. Det
er videre på det rene at mulig nerveskade i høyre bein, i tillegg til det venstre, ikke ble spesielt nevnt.

Både professor Lundar og overlege Rønningen har gitt uttrykk for at nerveskade i motsatt bein etter en slik avstivningsoperasjon som A hadde, kom svært uventet. En slik komplikasjon var ukjent for dem og ikke beskrevet i medisinsk
litteratur på det tidspunktet inngrepet fant sted. Det kan da, slik lagmannsretten ser det, vanskelig karakteriseres som en svikt at sykehuset unnlot å informere om den. I tillegg kommer - ut fra det som er kjent i dag - at risikoen for
nerveskade på motsatt side er så liten at det normalt ikke ville være grunn for legene til å nevne dette spesielt.

Etter dette foreligger ikke ansvar etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a.

 
Pasientskadeloven § 2 tredje ledd
Når det ikke foreligger svikt i helsehjelpen A fikk, må lagmannsretten vurdere om det skal tilkjennes erstatning etter unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd.

I en nylig avsagt dom HR-2017-2270-A understreker Høyesterett bestemmelsens karakter av unntaksregel, slik Høyesterett også har gjort i flere tidligere pasientskadesaker. I avsnitt 32 vises til forutsetningen i forarbeidene til
pasientskadeloven om at unntaksbestemmelsen ikke skal praktiseres mer liberalt enn det som fulgte av Pasientskadenemndas praksis etter de midlertidige reglene, og at en lovfesting trolig ikke vil ha særlig stor virkning på de totale
utbetalingene. I de påfølgende avsnittene sammenfatter Høyesterett rettstilstanden slik:

(33) Høyesterett har oppsummert rettstilstanden i Rt-2013-653 (cellegift). Det følger av avgjørelsen at § 2 tredje ledd ikke er en ren rimelighetsregel. Tvert imot skal det foretas en begrenset rimelighetsvurdering etter de
skjønnsmessige vilkårene som følger av ordlyden, jf. avsnitt 20. Bestemmelsen er, slik det er uttalt i avsnitt 33, «en sikkerhetsventil som skal brukes med forsiktighet», og erstatning kan tilkjennes «i noen tilfeller hvor det ville virke
støtende ikke å tilkjenne erstatning».

(34) § 2 tredje ledd tar sikte på å fange opp tilfeller der det er misforhold mellom skaden og den sykdommen pasienten behandles for, jf. cellegiftdommen avsnitt 23. Ved denne vurderingen vil viktigheten av inngrepet -
indikasjonsstillingen - skadehyppigheten og skadens omfang være de sentrale momentene, jf. NOU 1992:6 side 39:

«I en kategori for seg kommer unntaket i § 3 a om 'akseptabel risiko'. For det første må det virke kumulativt med unntakene i § 3 d og e, det vil si at det bare kommer til anvendelse dersom den aktuelle behandling eller
diagnostisering var adekvat. For det annet inngår både viktigheten av inngrepet (indikasjonsstilling), skadehyppighet og skadens omfang ved vurderingen av om en risiko er akseptabel. Dersom skadeomfanget er uforholdsmessig
stort sett i forhold til indikasjonsstilling og skaderisiko, gis det erstatning.»

(35) Ankemotparten har vist til at ordet «eller» i lovteksten betyr at særlig stor skade og særlig uventet skade er alternative vilkår. Det sentrale er imidlertid, som det fremgår av det jeg har sagt, at begge disse momentene inngår i
helhetsvurderingen av om det foreligger et misforhold mellom skaden og pasientens sykdom, som dermed ligger utenfor det pasienten må akseptere.

(36) Risikoen må altså vurderes opp mot sykdommens alvorlighetsgrad. Er sykdommen livstruende, må man akseptere større risiko enn når den ikke er det. Der behandlingen er adekvat og nødvendig for å redde pasientens liv, vil
skade som følge av behandlingen normalt anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere, jf. cellegiftdommen avsnitt 33.

(37) ... .

(38) Når inngrepet er mindre viktig, forutsetter forarbeidene at pasientens tålegrense er lavere, jf. NOU 1992:6 side 77:

«... Ved de mer alvorlige sykdomstilfelle, må det være slik at det kan tas en risiko, selv om det erfaringsmessig fra tid til annen inntrer komplikasjoner, uten at pasienten har krav på erstatning. Dette stiller seg dog annerledes ved
de mer tradisjonelle forhold. Her kan det føles lite rimelig at en sjelden komplikasjon/skade som ikke står i noe forhold til pasientens sykdom, ikke skal gi rett til erstatning. ...»

Som det er gjort rede for tidligere, mener lagmannsretten at indikasjonen for operasjonen i As tilfelle ikke var særlig sterk. As tilstand medførte betydelige helseplager, men var ikke alvorlig. Operasjonen var ikke nødvendig for å avverge
ytterligere helseskade. Selv om risikoen for forbedring ble bedømt som klart større enn risikoen for forverring, var det usikkerhet knyttet til forbedringspotensialet. Det vises til at professor Lundar i sin sakkyndige uttalelse ga uttrykk for
at erfaringene med gjentatte operasjoner i denne delen av ryggen er «nedslående». Han uttalte i lagmannsretten at opplysningen A fikk om 50-60% sjanse til forbedring etter hans syn sannsynligvis var for optimistisk.

Indikasjonsstillingen i dette tifellet innebærer etter lagmannsrettens syn at tålegrensen for hva A må akseptere som skadefølger av behandlingen, må legges lavere enn hva som hadde vært tilfelle dersom inngrepet hadde vært nødvendig
for å redde liv eller på grunn av alvorlig sykdom.

I den helhetsvurderingen som skal foretas, inngår om skaden er særlig stor og/eller særlig uventet.

Lagmannsretten bedømmer først skadens størrelse. Overlege Rønningen har anslått at den behandlingsskaden A ble påført, utgjør 20% VMI, og bekreftet i lagmannsretten det som tingretten skriver om grunnlaget for denne vurderingen i
dommen på side 14:

Han er enig med dr. Lundar i at skaden skal vurderes etter tabellens punkt 4.10 om nervefunksjonstap i bena. Han vurderer nå skaden etter punkt 4.10.2 bokstav b): «Sensoriske symptomer, moderate til markerte motoriske utfall i fot
med klar funksjonell betydning og moderate motoriske utfall i ben» som tilsier en invaliditet i intervallet 15-24%. Han anslår den skadebetingede invaliditeten med utstråling til høyre ben til 20% etter invaliditetstabellen.
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Professor Lundar har også bedømt As skade etter punkt 4.10.2 i invaliditetstabellen, men etter bokstav c/d til 35% VMI. Bokstav c forutsetter markerte motoriske utfall i bein, mens bokstav d forutsetter skade på flere nerverøtter. Som det
fremgår av sitatet fra Lundars tilleggserklæring til lagmannsretten som er gjengitt i avsnittet om faktum ovenfor, beror hans vurdering på at det blir for snevert bare å se på graden av motorisk utfall og hvor mange nerverøtter som er
skadet når skaden har gitt seg utslag i etablert nevropatisk smerte. Selv om As smerter ikke er så alvorlige og dramatiske at det er tale om causalgi, som faller under punkt 4.11 i tabellen, har hennes nevropatiske smerter store og alvorlige
konsekvenser for livskvaliteten.

Lagmannsretten er enig med professor Lundar at de nevropatiske smertene må tas hensyn til ved fastsettelsen av VMI, selv om det ikke er konkret støtte for dette i invaliditetstabellens beskrivelser under punkt 4.10.2. Dette underbygges
ytterligere av forklaringen fra dr. med. Jan Brøgger, som også var sakkyndig vitne i saken. Hans forklaring i lagmannsretten sammenfaller med det som er gjengitt i tingrettens dom på side 14-15:

Pasienten var til nevrofysiologisk undersøkelse hos ham den 24.10.12. I rapporten skrev han at hun fra april 2012 har «typiske nevropatiske lynende smerter nede i en av de laterale tær høyre side, nummenhet og kriblinger.»

Han forklarer at graden av smerte kan ikke måles med dagens teknologi. De fleste kirurgiske nerveskader gir bare et lite funksjonsbortfall. Etter hans vurdering kan bortfall av funksjon være lettere å bære enn brennende, sviende
smerter, slik som saksøker rapporterer. Hun har nå smerter på begge sider. Å ha en frisk side er helt essensielt.

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at VMI som følge av skaden ligger på 35%. Denne prosentsatsen er ikke i seg selv til hinder for å anvende unntaksregelen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd, se som eksempler LB-2014-9420
der VMI lå på 18% og LF-2014-104419 der den lå på 30%. At skadens størrelse alene ikke er avgjørende, fremgår for øvrig også av den helhetsvurderingen loven gir anvisning på, jf. sitatet fra HR-2017-2270-A ovenfor.

Det er etter lagmannsrettens syn ikke tvilsomt at nerveskaden som oppsto i høyre bein var svært uventet. Både professor Lundar og overlege Rønningen har uttalt seg sammenfallende om dette. Som nevnt ovenfor, ga begge ga uttrykk for
at nerveskade i motsatt bein etter et slikt inngrep som A hadde, var ukjent for dem og ikke beskrevet i faglitteraturen i 2012. Ut fra de studier som foreligger i dag, forekommer slik skade i mindre enn 1% av tilfellene. Selv om nerveskade
er en kjent komplikasjon ved TLIF-operasjoner, og den oppståtte skaden i den forstand må sies å ligge i risikoens retning, må nerveskade på motsatt side likevel karakteriseres som særlig uventet, slik lagmannsretten ser det.

Etter en helhetsvurdering finner lagmannsretten at vilkårene for erstatning er oppfylt i denne saken. Det var ikke tale om livsnødvendig behandling eller behandling for alvorlig sykdom, selv om inngrepet ble gjort for å avhjelpe
helseplager som hun hadde fra før og som var så betydelige at de innebar en VMI på 15%. A mottok ikke informasjon om risikoen for å få alvorlig nerveskade også i motsatt bein. En slik komplikasjon var ukjent i det aktuelle
behandlingsmiljøet på behandlingstidspunktet. Som lagmannsretten har konkludert ovenfor, utelukker dette ansvar for informasjonssvikt. Lagmannsretten mener imidlertid at dersom operasjonen hadde blitt foretatt i dag, ville det - alt
annet likt - vært nødvendig å informere A også om den nå kjente, men svært beskjedne risikoen for nerveskade i motsatt bein, selv om denne risikoen er så liten at det normalt ikke er grunn for legene til å informere om den. Dette som
følge av hennes uttalte skepsis etter to mislykkede ryggoperasjoner, hennes frykt for å få det enda verre etter en operasjon som ikke fremsto som nødvendig for å avverge ytterligere helseskade, og alvoret i eventuelt å få dobbeltsidig
nerveskade. Hadde hun fått slik informasjon, mener lagmannsretten at det er mest sannsynlig at hun ville ha avstått fra operasjonen. Det vises til uttalelsen fra dr. Brøgger om at det er essensielt å ha en frisk side, en uttalelse som også
professor Lundar støttet i sin forklaring i retten. I det foreliggende tilfellet er det lagmannsrettens mening at skaden ikke kan anses som utslag av en risiko pasienten må akseptere. Det vil virke støtende ikke å tilkjenne A erstatning.

Etter dette er lagmannsretten kommet til at anken fører frem, og A har krav på pasientskadeerstatning.

 
Sakskostnader
Ankende part har vunnet saken og har krav på å få dekket sine sakskostnader for tingretten og lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd og § 20-9 andre ledd. Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet grunn til å anvende noen
av lovens unntaksregler.

Ankende parts omkostningsoppgave for tingretten var på i alt 243 005 kroner, hvorav salær inkludert mva. til prosessfullmektig og sakkyndig vitne utgjorde henholdsvis 220 500 og 7 500 kroner. Refusjonskrav for partens og det
sakkyndige vitnets reiseutgifter utgjorde 15 005 kroner. Rettsgebyr er ikke oppgitt i omkostningsoppgaven, men lagmannsretten har beregnet det til 6 880 kroner. Til sammen blir dette 249 885 kroner i kostnader for tingretten.

For lagmannsretten hadde ankende part ny prosessfullmektig fordi den fra tingretten - i samme firma - hadde sluttet. Prosessfullmektigen har inngitt omkostningsoppgave med salær inkludert mva. på 256 718,75 kroner, utlegg til utdrag
på 9 000 kroner, utlegg til sakkyndig 9 705 inkludert mva. og øvrige utlegg 1 273,75. Til sammen utgjør dette 276 698 kroner. I tillegg kommer rettsgebyr, som for lagmannsretten utgjør 27 675 kroner.

Ankemotparten har ikke hatt innsigelser til omkostningsoppgavene verken for tingretten eller lagmannsretten. Lagmannsretten finner at kostnadene har vært nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd, og legger omkostningsoppgavene
til grunn.

Begge parter har begjært rettsoppnevnt sakkyndig for lagmannsretten, og er følgelig ansvarlige overfor retten for halvparten hver av utgiftene. I forholdet mellom partene skal imidlertid utgiftene bæres av ankemotparten, i samsvar med
hovedregelen om sakskostnader til vinnende part. For ordens skyld nevnes at oppgjøret for disse kostnadene avregnes direkte fra lagmannsretten.

Dommen er enstemmig.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist på grunn av julefravær og stor arbeidsbyrde.
 

Domsslutning
 

1. A har krav på pasientskadeerstatning fra staten v/Pasientskadenemnda.
 

2. Staten v/Pasientskadenemnda betaler til A 249 885 - tohundreogførtinitusenåttehundreogåttifem - kroner i sakskostnader for tingretten og 304 373 - trehundreogfiretusentrehundreogsyttitre - kroner i sakskostnader for
lagmannsretten. Oppfyllelsesfrist er to uker fra forkynnelsen av dommen.

 

3. Staten v/Pasientskadenemnda dekker kostnadene til rettsoppnevnt sakkyndig.
 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-53/%C2%A72
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lb-2014-9420
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lf-2014-104419
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2017-2270-a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-5
kjell.ambjorndalen
Highlight

kjell.ambjorndalen
Highlight

kjell.ambjorndalen
Highlight

kjell.ambjorndalen
Highlight

kjell.ambjorndalen
Highlight




