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Sverige har ett av världens högsta skattetryck och vård och forskning i världsklass. 

Dock när det kommer till nackskador får man inget för dessa skatter och vården 

och forskningen styrs av prestige och pengar.  

Hur fungerar vården i samband med diagnos och behandling för 

dig idag? 

Inte alls, jag har fått söka vård själv och tjata mig till remisser och undersökningar. 

Jag nekas ersättning av försäkringsbolag och har lagt ner tiotusentals kronor för 

överklagan och olika processer och ingen tar mina problem på allvar och jag 

remitteras till dead end, då ingen tar mina problem vidare utan hänvisar till tillbaka 

till min husläkare som då sitter med ett fall som han /hon inte har någon aning om 

det ska hanteras!? Jag går på sjukgymnastik som inte hjälper, går hos kiropraktor 

som inte hjälper och hittills under de 3 år sedan min fallolycka skedde har ingen 

läkare som är specialiserad inom detta område tagit emot mig eller velat remittera 

mig vidare. Det har jag fått lösa själv med stöd av ideella krafter!  

Är det några speciella problem som du vill framhålla? 

NKS, sveriges högspecialiserade sjukhus och Neurokirurgen tar inte ens emot mig, 

trots underlag från en Upright MRI som visar på skador som förklarar mina 

problem. En undersökning som jag fram till nu fått bekosta själv då ingen vill ta i 

detta ärende. Om inte våra bästa specialister vill ta i detta ärende utan förklaring 

varför de inte ens vill träffa mig, var i vården i Sverige ska jag ta vägen? Problemen 

blir allt värre och jag orkar inte upprätthålla ett socialt liv, arbeta heltid, ta hand om 

mina barn på ett sätt som man vill göra som aktiv förälder. Jag får på egen hand 

famla runt efter hjälp och bekosta det själv. Samhällskostnaderna för människor 

som jag som när man till slut inte orkar längre går inte räkna i pengar. Det finns 

otaliga evidensbaserade forskningsrön som bevisar att detta går att åtgärda och 

många har fått hjälp att operera sina skador utomlands. Kostnaderna för detta som 



man också själv får stå för innebär för de flesta av oss total katastrof ekonomiskt. 

Varför gömmer sig läkare, sjukhus, tjänstemän och politiker bakom prestigens 

väggar? Hur man låta människor lida och knäcka familjer och anhöriga genom att 

inte ta i dessa frågor och köra papegoj-metoden, att det omvärlden redan gör är inte 

evidensbaserat. Det är skandal att vi med världens högsta skattetryck och en vård i 

världsklass inom så många områden inte lyssnar på vad omvärlden har att lära oss 

och inom ett område där vi ligger så långt efter, och under tiden går många under 

på vägen. Lilla Sverige borde sänka näsan och lyssna på dem som vet bättre och 

istället söka samarbete för att öppna upp alla möjligheter för människor som 

drabbas av olyckor ska få hjälp. Har vi inte lidit tillräckligt?  

Förbättringsförslag, framtida utmaningar, hur kan vårdprocesser, 

system, verktyg, organisation etc. förbättras? 

Läkare längst ut i primärvården behöver stöd när patienter söker vård för nack och 

ryggrelaterade besvär orsakade av olyckor eller motsvarande. Patienten ska inte 

förväntas vara jurist för att ställa krav vad man har rätt till, det ska man upplysas 

om! E-vård ska utvecklas så att man söka vård och få en läkare som är specialist 

inom området istället för att halka runt bland allmänläkare, sjukgymnaster, 

kiropraktorer mfl. Moderna metoder för röntgen och diagnos och behandling ska 

användas och finns inte vården i Sverige ska man remitteras utomlands där vården 

trots allt är evidensbaserad. Försäkringsbolagen ska inte kunna använda egna 

avlönade läkare utan ska tvingas använda objektiva läkare som inte sitter i knäet på 

bolagen, vilket innebär att man nu inte får ersättning för att man inte har råd att 

tvista och i nuläget behöver inte föräkringsbolaget bevisa något utan det måste 

man själv göra vilket borde vara tvärtom. Dessa läkare och bolag använder samma 

argument , dvs det finns inga ev 

Skulle ett nationellt kunskapscentrum där aktuell vetenskap och 

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

och hjärnskador samlas kunna hjälpa dig? 

Ja absolut!!  

Något övrigt som du önskar nämna? 

När regelverk och riktlinjer ses över måste också de patienter som kämpat för 

upprättelse och vård tas med retroaktivt, Vi är många som har andra att tacka för 

det jobb de gjort för att belysa detta ämne så vi förhoppningsvis kan få hjälp.  

 


