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De av dere som har vært utredet for løsemiddelskade på Sykehuset i Telemark ved 

Yrkesmadisinsk avdeling (Y.M.A.) og har fått en annen diagnose, eller ikke diagnose i det hele tatt i perioden 1994 

og ut på året i år 2005. må søke å bli utredet på nytt, da det stilles spørsmålstegn om den utredningen som har vært 

gjort er relevant. 

Yrkesskaddes Forbund klaget forholdet rundt utredningene ved sykehuset til Statens Helsetilsyn. 

Helsetilsynet reagerte med en advarsel til en nevropsykolog på grunn av uaktsom utredning av 

pasienter. Sykehuset fikk kritikk på at de var for ukritiske til utredningene som var gjort av 

nevropsykologen når dette skulle være en tverrfaglig utredning. 

Rikstrygdeverket har nå kommet ut med et brev til trygdekontorene på hvordan de skal forholde seg til 

gjennopptakelse av utredningene til pasientene. 

Vi har sendt brev til ledelsen ved sykehuset og Yrkesmedisinsk avd. (Y.M.A.) og spurt om kriteriene 

de stiller ved gjennopptakelse av utredningen, men harforeløbig ikke fått noen svar. 

Trygdekontorer vi har snakket med er redd at det ikke er så mange de når ved og søke i de aktuelle 

kartoteker. De er redd det er en umulig jobb og fange opp alle. 

Når vi ikke vet ennå hva sykehuset vil gjøre i saken er det meget viktig at hver enkelt av dem som har 

følt seg feildiagnostisert, oppsøker trygdekontoret de tilhører eller henvend dere til Yrkesskaddes 

Forbund slik at vi kan ivareta dine interesser i saken. 

Vi kan tilby deg Råd og veiledning eller juridisk hjelp hvis ønskelig. 

Vårt råd og veiledningskontor har åpent på onsdager fra kl. 10.00 - 14.00 
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