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Vi har en sjukvård i Sverige som inte fungerar. Många läkare har total avsaknad av 

såväl kompetens som ansvar. Politikerna tycks inte bry sig. Något som måste tas 

på allvar. Lägg ner Landstingen och därmed Närhälsan. Det sitter politiker utan 

medicinsk utbildning eller ledarskapsutbildning. De kliar varandra på ryggen 

oavsett partifärg. Äter o dricker gott på skattebetalarnas bekostnad! Inför privat 

sjukförsäkring som var och en får betala och ta bort landstingskatten. Sverige har 

Västeuropas sämsta sjukvård. Det är bara att prata med folk som har erfarenhet av 

andra länders sjukvård! Efter 5,5 år är inte bilolyckan klar. Invaliditetsintyg har jag 

fått strida för, fick efter fem år ett utlåtande som var under all kritik. Fick själv 

ordna detta. 

Hur fungerar vården i samband med diagnos och behandling för 

dig idag? 

Den fungerar inte alls. Läkare vet inget. Det jag som patient har varit med om i 

samband bilolyckan med svår whiplash som följd, centrala nervsystemtet utslaget, 

avsliten sena i armen mm. mm. På det sätt sjukvården behandlat mig som patient, 

alla turer runt om borde komma till media och Uppdrag Gransknings kännedom. 

Sjukvården i Sverige fungerar inte. Jag vägrades magnetröntgen av vänster axel 

som jag efterfrågat direkt efter olyckan. Det tog 4,5 år innan MR. Då konstaterades 

att en sena gått av och en har krympt 4 cm. Hade jag fått MR med en gång hade de 

kunnat operera mig(inom 3 mån) och jag hade blivit återställd i armen. Fick kallelse 

till neurolog, fick istället träffa en läkare utan läkarlegitimation som utger sig för att 

vara neurolog. Min läkare på Närhälsan skrev i journalen att hennes enda 

uppgift/ansvar var att skriva läkarintyg! 

Är det några speciella problem som du vill framhålla? 

Läkarna skall lyssna på patienten och inte köra egna race. Vårdcentralen vägrade 

att ta hjälp av specialister. De skulle klara allt själva med sina inkompetenta läkare. 



Vårdchefer ljuger och vägrar att lämna ut journaler trots att det är lag på att lämna 

ut dem skyndsamt vid anmodan. Patientnämnden blev nedtystad an av Närhälsans 

chefsläkare. 

Förbättringsförslag, framtida utmaningar, hur kan vårdprocesser, 

system, verktyg, organisation etc. förbättras? 

Lägg ned IVO då de inte är till för patienten utan bara är till för att skydda läkarna. 

Det är näst intill omöjligt att sparka en läkare. Samhället skulle spara stora summor 

på att lägga ner IVO! Inför smärtteam som fanns längre tillbaka. 

Skulle ett nationellt kunskapscentrum där aktuell vetenskap och 

beprövad erfarenhet om svåra kroniska besvär efter nack-, rygg- 

och hjärnskador samlas kunna hjälpa dig? 

Ja det behövs verkligen. Idag finns ingen som helst kunskap om detta i Sverige. 

Läkarna vill bara skriva ut antidepressiva medel då inte har kunskap om whiplash. 

Då blir patienten lugn o fin och ställer inga krav. Förr fanns speciella smärtteam 

men som nu är nedlagda. Multimodala team är ett stort skämt1 Varför har inte 

Sverige som vill vara ett sådant föregångsland inte infört DMX röntgen?? Det har ju 

andra länder gjort.  

Något övrigt som du önskar nämna? 

Politikerna pratar om alla människors lika värde och lika rättigheter. Det gäller 

tydligen inte alla. Vart är Whiplashskadades rättigheter? Vem bryr sig om dessa 

ofta helt oskyldiga människor? 

 


