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Tatt på alvor etter et tiår i tåke

Siden 2006 har Sissel Haug blant annet vært utmattet, blek og mistet mye

hår. Hun måtte mobiliserer krefter for gjøre hverdagslige gjøremål, som å

dusje og kle på seg. Alt ble en motbakke, som bare ble brattere og brattere.

Så skifter hun fastlege. Sissel tror det må være noe galt med stoffskiftet, og

kanskje denne legen tar tak i det. På første legetime hos ny fastlege i februar

2018, har hun forberedt seg. Med seg har hun en liste over alle symptomene

som har oppstått. Blodet blir dratt fra åren som så mane ganger før.

Resultatet fra blodprøven viser at det ikke er noe galt med stoffskiftet, men

at vitamin B12 verdien til Sissel er svært lav. Hun får endelig et mulig svar på

årsaken til plagene.

Våren 2019 får hun svar fra Norsk pasientskadeerstatning. Hun fikk

medhold. Sissel føler seg endelig både trodd på og hørt.
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–  Jeg har det bedre nå siden mange av symptomene tildels har forsvunnet

fra listen. For å dempe symtomene må jeg sette hyppige intramuskulære

injeksjoner av vitamin B12. Jeg merker at jeg kjapt får symptomene tilbake

hvis jeg utsetter det, sier Sissel. 

Det er nå tolv år siden jakten etter ett svar startet for henne. I dag begynner

livet å bevege seg igjen, men kroppen har merket fraværet av noe essensielt. 

– Den største forskjellen er at før visste jeg at dagen ble dårlig, nå har jeg en

løsning, sier hun. 

Hun hadde kjent det i flere år, forklarer Sissel.

– Blodprøver viser lave verdier av vitaminet B12 første gang i 2001. Jeg

lærte meg å leve med det, det har jeg skjønt i ettertid. For det tar lang tid før

det blir så ille som jeg tilslutt fikk det, sier Sissel og henter frem "arkivet" som

hun kaller det. 

Det er en stor plastpose hun setter ned ved siden av seg i sofaen. Hun sukker

i det hun drar ut bunkene med papirer. Det er journal, erklæringer, resepter

og dokumenter som havnet på fylkesmannens bord og startet tilsynssaken

mot den tidligere fastlegen hennes. 

Vi må starte på begynnelsen. Tallet er 2006. Det er en milepel i historien

hennes, forklarer Sissel. Da kollapset hun. 

– Man kan kalle det en kollaps. Jeg ble helt tom for energi. Det som skulle

være en sykemelding på to uker ble til to år, sier Sissel. 

Det var første gangen hun måtte si fra seg jobben. 

– Det var en super jobb som jeg savner. Likevel er det slik at etter ett år med

fravær fra stilling forsvinner ansatt vernet, sier Sissel.

Praksisen er nemlig slik at dersom den ansatte ikke kommer tilbake etter

sykemelding, kan det etter utløpet av verneperioden på 12 måneder

foreligge saklig grunn til oppsigelse. Det må i så tilfelle være begrunnet i at

omplassering ikke er mulig og at det ikke er utsikter til bedring innen rimelig

tid.

– Da bestemte jeg og lederen min at jeg måtte bli oppsagt. Det var ingen vei

utenom. Det var en trist dag, for det var jo ikke min skyld heller, sier Sissel. 

Symptomer på vitamin B12-mangelSymptomer på vitamin B12-mangel

Vitamin B12 brukes av kroppen til å produsere røde

blodceller. Dette er de cellene i blodet som frakter

oksygen rundt i kroppen. Uten nok vitamin B12 kan du bli

blodfattig.

Symptomer på blodmangel er blant annet tretthet, tung

pust og hjertebank. Vitamin B12-mangel over lang tid kan

også påvirke nervesystemet.

( Kilde: Helsenorge.no)

– Jeg sov fortsatt mye, også etter at jobben forsvant, sier hun. 



Energien brukte Sissel på de to guttene sine. Dagene bestod av å stå opp, lage

frokost til guttene og deretter følge dem på skolen. Sissel gikk så hjem og sov

til skoleslutt. På ettermiddagen lagde hun middag, hjalp til med lekser og dro

på fritidsaktiviteter med barna. Om kvelden la hun seg samtidig som dem.

Slik var hverdagen i to år.

– Jeg ville at barna skulle ha det bra, det var selvsagt det viktigste for meg,

sier hun. 

Foto: Silje-Tamara RojasFoto: Silje-Tamara Rojas
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Fikk ikke tilstrekkelig behandling Fikk ikke tilstrekkelig behandling 

I 2006 kommer Sissel til fastlegen sin. Hun var alene, moren hadde gått bort

og ett år senere døde også faren hennes. Sissel er ekstremt sliten, utover det

normale. Hun er blek, har høy puls og er nedstemt. 

Legen sier det er privatlivet som hadde ført til utbrenthet og depresjon.

– Han stilte diagnosen depresjon. Jeg tenkte okei, og gikk hjem for å forsøke

og leve livet. Likevel var alt en belastning, sier Sissel.

Hun er inn og ut av legekontoret fra 2006 til 2017. Det blir tatt blodprøver

flere ganger. 

Norsk Pasientskadeerstatning ( NPE) skriver i sin begrunnelse at at det

framgår av opplysningene i saken at Sissel er blitt fulgt opp over flere år og at
det er tatt flere blodprøver for å måle B12-nivået i blodet ditt i tidsrommet
2001 – 2015. Fram til 2013 var verdiene innenfor normalområdet. 

Som Sissel først fortalte fagbladet TVHelse (https://www.tv-helse.no/far-

erstatning-for-manglende-behandling-for-b12-mangel/?

fbclid=IwAR1TGOoDSiAgyBtZfMAViy2ykdf6yyWjX429uR2xKnxGsc1t4Es7o8XLU6A) som

omtalte saken tidligere i oktober,  hadde hun symptomer på B12-mangel

under hele perioden fra 2006. Hun hadde håravfall, var overtrøtt, hadde

hyppig diarè, hukommelsestap, konsentrasjonsvansker og en rekke andre

symptomer som pekte i retning av B12 mangel. Likevel pekte fastlegen

fortsatt på depresjon. 

– Tilslutt tok jeg en jobb som renholder for Rana kommune i 2008. Jeg var

nødt, for jeg hadde rett og slett ikke mer penger, sier hun og forklarer at de

neste årene presser hun seg på jobb, hver dag.

I 2013 blir Sissel langtidssykemeldt igjen. Da var hun helt ferdig. 
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I perioden 2014 -2015 tar fastlegen nye blodprøver, de viser at B12-verdiene

er lavere enn normalt. Legen anerkjenner mangelen og forklarer at Sissel har

vitamin D og B12-mangel. Sissel får beskjed om at hun må ta en sprøyte

annenhver måned.

NPE bekrefter i sin begrunnelse at ved undersøkelser i 2014 – 2015 var

verdiene lavere enn normalt. Prøver viste at det var et større fall i B12
verdien i blodet ditt i perioden 2009 – 2013. Vi mener dette burde vært fulgt
opp med nærmere kontroller og undersøkelser høsten 2013. Det ble ikke
gjort. Vi mener det ikke var i tråd med god medisinsk praksis at nærmere
utredning av mulig B12 -mangel ikke ble utført den høsten.

Videre i dokumentasjonen fra NPE forklares det at Sissel i perioden fra 2015

til 2016 får injeksjoner med vitamin B-kompleks.

Denne medisinen inneholder imidlertid ikke B12. Fra februar 2016 er det

videre dokumentert at hun fikk behandling med vitamin B – tabletten Triobe.

Triobe inneholder B12, men ikke tilstrekkelig til å rette opp en B12 mangel-
tilstand. 

Sissel blir heller ikke fulgt opp med kontroller og blodprøver for å undersøke

om behandlingen har effekt. 

Sprøytene er videre kjøpt i utlandet av fastlegen. 

Dette visste hun ikke, hun stolte på legen. Sissel trodde prosedyren var

riktig. 

I følge dokumentasjonen fra Helsetilsynet er det heller ikke journalført

hvorfor den aktuelle fastlegen valgte å bruke sprøytene fremfor tilgjengelig

behandling på det norske markedet.

– Fastlegen sa det skulle gi meg energi. Den ga meg alle B-vitaminene

utenom B12 som jeg manglet, sier hun.

Sissel blir derfor ikke bedre, og i følge Helsetilsynet bryter fastlegen til

sammen over disse årene fire paragrafer i helsepersonelloven. 

Foto: Silje-Tamara Rojas
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Ledet på riktig vei av en tilfeldighet Ledet på riktig vei av en tilfeldighet 

2017 er året en forandring skjer for Sissel når hun ligger på benken til en

hudpleier i Rana. 

https://ranano.no/bundles/global/uploads/gallery/610/IMG2715.47441.jpeg


– Hun var også sykepleier. Jeg fortalte om situasjonen min og vi begynte å

snakke om symptomer på lavt stoffskifte, sier hun. 

Sissel er frustrert og veldig dårlig, nå tenker hun at kanskje er det stoffskiftet

som er det egentlige problemet.

– Da tenkte jeg også at det var på tide å skifte fastlege. Jeg var fornøyd med

legen på mange måter, men jeg ble jo ikke bedre, sier Sissel.

I januar 2018 kommer hun til en ny lege. Denne gangen er Sissel forberedt

med en lang liste av symptomer. 

– Jeg ba legen sjekke stoffskiftet, fordi jeg hadde så mange symptomer som

samsvarte med akkurat dette. På det tidspunktet ante jeg ikke at alle

symptomene var et resultat av B12-mangel, sier Sissel. 

Den nye legen tar utvidede blodprøver og hun får beskjed om at grunnen til

helsetilstanden er lave verdier av vitaminet B12.

– Da begynte jeg å våkne. Selv om jeg var sliten forsto jeg at nå måtte jeg

begynne å ta ansvar for egen helse, for jeg kunne ikke tro at en blodprøve

hadde stått mellom meg og en løsning alle disse årene, sier hun.

Fra februar-mars samme året får hun B12-sprøyter. 

– Problemet er at kroppen min tar ikke opp dette vitaminet fra mat slik det

gjør hos andre. Årsaken er ikke utredet, men per i dag er det mest sannsynlig

at dette er grunnen til at jeg fikk en slik mangel. Der må jeg gjette selv, sier

Sissel. 

Etter denne dagen begynner hun å tenke tilbake på årene. Hun rådførte seg

med flere og tilslutt ringer hun Pasientombudet. 

Innvilget erstatning Innvilget erstatning 

– Det gjorde jeg. Klagen ble så sendt til fylkesmannen og den var alvorlig nok

til at det ble opprettet sak og sendt videre til Helsetilsynet. De opprettet så

en tilsynssak, sier Sissel og vise dokumentet.  

Hun gir Helsetilsynet tilgang til alt av journaler og dokumenter. Det er først

når hun leser resultatet av saken at hun får vite at sprøytene hun fikk fra sin

gamle fastlege var hentet i utlandet og inneholdte alle B-vitaminene, utenom

B12. 

– Først ble jeg skremt. Hva hadde jeg fått i disse sprøytene tenkte jeg, det

hadde jo ikke gagnet meg, sier hun. 

Foto: Silje-Tamara Rojas
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Sissel hadde også meldte seg inn i en lukket gruppe på Facebook som het

"Oss med B12 Mangel Og Anemi" i etterkant av fastlegebyttet. Gruppen har

over 2400 medlemmer og her fant hun hjelp fra andre som hadde den samme

tilstanden, forklarer hun.  

– Vi skriver åpent om alt på den gruppen og jeg fortalte min historie. Da

anbefalte flere meg å søke til Norsk pasientskadeerstatning, sier hun. 

Da starter prosessen i mai 2018.

– Jeg ringer og får en bunke med skjema og gir fult innsyn i journal, sier Sissel

som venter i nesten nøyaktig ett år. I mai 2019 får hun svar fra NPE ( Norsk

pasientskadeerstatning). 

Sissel har rett til erstatning med bakgrunn i  "Svikt i behandling": 

«Fra 2015–2016 fikk du injeksjoner med vitamin B-kompleks. Denne
medisinen inneholder imidlertid ikke B12. Fra februar 2016 er det
dokumentert at du fikk behandling med vitamin B – tabletten Triobe. Triobe
inneholder B12, men ikke tilstrekkelig til å rette opp en B12 mangel-tilstand.
Du ble heller ikke fulgt opp med kontroller og blodprøver for å undersøke om
behandlingen hadde ønskelig effekt. 

Med korrekt oppfølging, ville B12 mangel, etter vår vurdering, sannsynlig ha
blitt påvist i november/desember 2013. Mangeltilstanden ble korrekt påvist
først i mars 2018. Det ble da startet riktig behandling med B12 injeksjoner.
Vi er kommet fram til at det har vært svikt i behandlingen». 

Sissel kunne ikke tro det hun leste. 

– Jeg har endelig blitt trodd og hørt – Jeg har endelig blitt trodd og hørt 

– Jeg tenkte at det går ikke an at dette er sant, jeg har fått medhold. Det er

veldig vanskelig å få igjennom slike saker sa de, men det gikk. Jeg måtte lese

dokumentet flere ganger, jeg turte nesten ikke tro at det stemte, sier hun.

Etter en stund begynte det å gå opp for henne at alle årene med tapt

økonomi og tid skulle få en form for kompensasjon. Neste steg er at

størrelsen på erstatningen skal avgjøres, og advokaten dekkes av NPE. Sissel

forklarer at dette beløpet skal kompensere for tapt økonomi. Det skal

tilsvare mellomlegget for det hun skulle opparbeidet i 100 prosent jobb.

– Det er jo en seier. Jeg er blitt trodd og hørt, endelig. Det forklarer også folk

rundt meg hva dette var. Beløpet er ikke så viktig, men dette redder meg fra

økonomisk ruin, så ærlig er jeg nå, sier hun.

"De sofatimene var ikke frivillig, for de som"De sofatimene var ikke frivillig, for de som
trodde det"trodde det"

Tilliten ble svekket etter behandlingen hun opplevde over så mange år.

Denne tilliten bygges nå opp igjen. 

– Nå har jeg funnet en lege jeg har god kjemi med, som hjelper meg, sier hun

og fortsetter. 

https://ranano.no/bundles/global/uploads/articles/16/IMG2735.47603.jpeg


– For man er prisgitt den legen man har, man må jo bare tro på dem. Jeg

hadde ikke krefter til å si ifra før nå. De sofatimene var ikke frivillig, for de

som trodde det, sier Sissel. 

Tok helsen i egne hender Tok helsen i egne hender 

Sissel forklarer at hun i dag er blitt ekspert på sin egen historie. Derfor

aksepterer hun ikke de norske retningslinjene for behandling av B12-

mangel. 

– Retningslinjene i Norge sier at man skal motta en ampulle på 1mg/ml hver

tredje måned. Dette er likevel kun en anbefaling i følge Helsedirektoratet slik

jeg forstår det. For meg som ikke tar opp dette vitaminet gjennom kosthold

er ikke dette tilstrekkelig. Hvis jeg ikke får vitaminet injisert to ganger per

uke kommer symptomene tilbake, mener Sissel og legger til at andre får litt

hver dag gjennom kosthold, hvorfor skal det da holde med hver tredje måned

for henne.

Foto: Silje-Tamara Rojas
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I dag setter hun intramuskulært selv, etter opplæring fra sykepleier. Det ble

gitt ved en B12-klinikk i Amsterdam.  

– Via Facebookgruppen ble det arrangert en felles tur med ti personer. Vi

reiste sammen og hadde hver vår individuelle time ved B12-klinikken hvor vi

fikk behandling og resept fra en lege som er spesialisert innenfor

indremedisin og hematologi. Den turen reddet meg, sier Sissel. 

Fra denne klinikken får hun i dag nye resepter på ampuller. Hun henter ut

medisinen på apotek i Amsterdam og tar dem lovlig med til Norge.

– Han lytter til symptomene og ikke blodprøvetallene. I Norge gjør de det

motsatte, de lytter ikke til hvordan jeg har det, mener Sissel. 

Nå ser hun frem til bedre dager, likevel kan det ta opp til tre år før en merker

betydelig bedring av symptomer når kroppen har hatt B12-mangel i så

mange år, forklarer hun.

– Nå ser jeg fram mot å restituere meg selv, nå trenger jeg ikke stresse mer.

Jeg tar en dag av gangen. Mitt mål er å komme meg ut i en prosentstilling, det

er viktig for meg, avslutter Sissel. 

https://ranano.no/bundles/global/uploads/gallery/610/IMG2725.47440.jpeg
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Opprettet egen foreningOpprettet egen forening

Tove Øyjord er leder av B12-Foreningen, en forening som ble opprettet som

et resultat av en Facebookgruppe.

Hva tenker du om Sissels historie?Hva tenker du om Sissels historie?

– Vi tenker at det er fantastisk at hun nå mottar erstatning. Jeg vet ikke om

dette har skjedd noen gang i historien, at noen har fått erstatning for

manglende B12- behandling, sier Øyjord.  

Hun forklarer at likevel er ikke historien unik i forhold til alle årene Sissel

gikk med en uoppdaget tilstand. Det er nemlig ikke uvanlig at flere går i

årevis med slike symptomer, forklarer lederen. 

– Denne påstanden baserer vi på alle de historier, beskrivelser og

henvendelser vi får gjennom B12 foreningen. Gjennom arbeidet i foreningen

ble vi klar over hvor mye feilbehandling det er, og at det er så mange som har

B12 - mangel, sier Øyjord.

– Diagnosen heter pernisiøs anemi, og den var fram til 1926 dødelig. Da

oppdaget man at man kunne redde folk ved at de spiste store mengder rå

lever. Du kan likevel ha B12-mangel uten denne diagnosen, og det er mange

forskjellige årsaker til at man har mangel, sier hun.

Pernisiøs anemiPernisiøs anemi er en såkalt autoimmun sykdom. Det vil

si at kroppen danner ødeleggende antistoffer mot seg

selv. Antistoffene i dette tilfellet binder seg til intrinsisk

faktor (IF) i mageslimhinnen, og gjør at IF ikke kan kobles

sammen med vitamin B12 fra maten som spises. Dermed

stanses opptaket i kroppen, og vitamin B12 forsvinner ut i

avføringen.

Etter hvert utvikles B12-mangel.

(Kilde: Norsk Helseinformatikk)

B12-Foreningen ble startet i mars 2018, først og fremst for å veilede og spre

kunnskap om tilstanden, forklarer hun. 
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– Vi har som mål å følge med på ny forskning, internasjonale og nasjonale

retningslinjer for behandling og videreformidling av dette, sier Øyjord og

fortsetter.

– Vi henter informasjon og vitenskapelig publisert dokumentasjon fra flere

nettsteder, deriblant PubMed. Turid Norvald som drifter B12-Foreningens

hjemmeside og facebookside, er vår primus motor. Hun har jobbet uavbrutt

nesten hver eneste dag og bygget opp informasjonen. Hun legger ut ny

informasjon ofte samme dag som den utgis. Våre nettsider er oppdaterte og

omfattende, sier hun og legger til at for å drifte den dugnadsbaserte

foreningen, er vi avhengig av en liten kontingent fra medlemmene. Alle er

velkomne som medlemmer foreningen, ikke bare de som er rammet av B12-

mangel.

PubMedPubMed er en søkemotor som gir tilgang til sammendrag

fra den bibliografiske databasen Medline. PubMed er

verdens største database innen b.l.a medisin, sykepleie og

preklinisk vitenskap. 

Foto: Silje-Tamara Rojas
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Behovet ble tydelig på nettetBehovet ble tydelig på nettet

Øyjord forklarer at behovet for informasjon og veiledning ble tydelig på den

respektive lukkede Facebookgruppen. 

– Det ser vi ut i fra hva folk skriver og forteller om hva de har opplevd i

helsevesenet, og blodprøvesvar som de legger ut. Det er viktig for meg å

presisere at både navn på lege, personalia og sensitiv informasjon er

anonymisert, det er vi veldig strenge på. Vi ser også at  fastlegene ofte ikke

reagerer på pasientens symptomer og kobler det til en mangel. Det

finnes mengder av artikler som beskriver denne problematikken og belyser

hvorfor det er viktig å ta hensyn til symptomer, sier hun.

Formålsparagrafen til B12-Foreningen Formålsparagrafen til B12-Foreningen sier at de skal opplyse og

veilede slik at pasientgruppen kan få best mulig hjelp til behandling gjennom

å øke kunnskapsnivået hos den enkelte pasient. 

Ved økt kunnskap og forståelse kan medlemmene få bedre grunnlag til å ta

del i og følge med på egen behandling. 

https://ranano.no/bundles/global/uploads/gallery/610/IMG2728.47439.jpeg


Den skal videre være en interesse og støtteforening for de som har eller

mistenker å ha B12-mangel. 

– Akkurat dette trengs, mener vi. For utenom saken til Sissel, er det mange

medlemmer som nå har bekreftet at på grunn av oppdatert kunnskap og

dokumentasjon fra foreningen, har de fått bedre behandling, blitt friskere og

klarer å stå i jobb. Det er jo det man ønsker, man vil bli frisk, man vil fungere

både i heimen, for familie og på jobb, sier Øyjord.

Ønsker bredere kunnskap hos helsepersonellØnsker bredere kunnskap hos helsepersonell

– Vi har ikke som mål å sverte leger selv om mange får mangelfull behandling.

Det handler ikke om dårlige fastleger, men manglende fokus på dette under

utdanningen deres, mener vi. Derfor jobber vi også med at det på sikt blir

sterkere fokus på B12- mangelens mange «ansikter». Heldigvis finnes det

også mange gode leger som har nødvendig kunnskap, og som tar tak, - og det

finnes leger som gladelig tar imot informasjon som våre medlemmer tar med

seg til timen,

sier Øyjord.

Er retningslinjen for dårlig slik som Sissel påstår?Er retningslinjen for dårlig slik som Sissel påstår?

– Ja, hvis det medfører at legene kun ser på blodprøvene og ikke på

symptombildet.

Behandlingen bør styres av symptomer og det er personavhengig, avslutter

Øyjord.

 ()  ()  ()
a b d
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Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med

utestengelse.
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