
 [Namn] Anette 

 [roll] Skadad 

 

1.       Kort personligt budskap till socialstyrelsen, riksdag och regering (max 190 tecken inkl. 

blanksteg)? 

 Bli trodd på. av försäkringskassan. Den kraft jag har ska gå till all pappers exercis. Lita på läkarna 

och alla utredningar. Varför slösa och gå på dessa när det ändå inte bedöms efter dess utsago. Just 

idag försöker jag få tag på en ny läkare för att kunna få bli sjukskriven. Jämtlandslän vill inte betala 

till en duktig nackläkare i sthlm.Utförsäkrad sen januari. Se till att man inte behöver bli 

återbetalningsskylding fast det är fk som gjort fel. Investera i dmx röntgen. Då får ni sanningen om 

skadan.och behöver inte misstro alla. 

 2.       Hur fungerar vården i samband med diagnos och behandling för dig idag? 

Vilken vård?? 

Går till läkare får sjukintyg och medicin. Sjukgymnast ibland. 

Det man vill ha måste man bekosta själv. 

  

 3.       Är det några speciella problem som du vill framhålla? 

Problemet är att fk inte tror på en.  Att det skulle finnas en oberonde instans. Att dem flesta 

människor vill arbeta och ha ett värde att tillhöra något.  Utan urskillning säger fk nej. Titta 

på vården utomlands. Sverige är verkligen långt ner på listan om att vara ett föregångsland 

inom sjukvård. 

4.       Förbättringsförslag, framtida utmaningar, hur kan vårdprocesser, system, verktyg, 

organisation etc. förbättras? 

Dmx röntgen/up right. Specialist utbildning för denna sort skada. Se samband.  Även vid små 

olyckor ska man inte vara för nonchalant. Utbilda akutpersonal.  När jag låg på akuten och 

jag sa till att mitt ben började domna bort var det ingen som lyssnade. Finns inte en notis om 

detta i min journal. 

  

  

  

5.       Skulle ett nationellt kunskapscentrum där aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet 

om svåra kroniska besvär efter nack-, rygg- och hjärnskador samlas kunna hjälpa dig? 

  

 Absolut. 

  

6.       Något övrigt som du önskar nämna? 

Att vården är så otroligt dålig så det finns inte ord för det. Att försäkringskassan bara 

struntar i människor. Vi får ta hand om oss bäst vi kan. Så länge jag inte får nåt från kassan 

så får jag inget från FB. 

Att varje avslag ges på ren rutin. Så det  ska  överklagas och överklagas. 

Jag är knäckt i flera dagar efter varje beslut. Jag går mer o mer ner mig. Men det känns som 

det är det kassan är ute efter. Då är vi av med henne i statistiken. Allt känns som statistik. 



Jag är egen företagare. Och då är det ännu jävligare. Det har 2 handläggare på kassan sagt. 

Det går knappt att få igenom ett positivt beslut. 

Nää 100 % på samhall.  Det är deras mål. Det  har dem också sagt rent ut. Men jag klarar inte 

det. Jo men då får jag vila mig igenom dagarna. Är det inte bättre att jag då jobbar 50 i mitt 

företag och 50  sjukersättning???? 

 

 


