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1.

Kort personligt budskap till socialstyrelsen, riksdag och regering (max 190 tecken inkl. blanksteg)? Min
son har varit helt sjukskriven med diagnosen hjärntrötthet i tre år. Av ren tillfällighet kom vi i kontakt
med en läkare utomlands som hittade en stor nackskada som han nu med framgång behandlas för. Min
absoluta upplevelse är att han har haft fel diagnos p.ga läkares inkompetens och ignorans.

1.

Hur fungerar vården i samband med diagnos och behandling för dig idag? Min sons tidigare läkare
misstyckte om den vård och behandling utomlands som vi nu har startat och som hittils gjort oss
mycket hoppfulla. Utan att ha några andra förslag så har dom vänt honom ryggen. Vi har haft tur som
hitta en ny läkare som stöttar och hjälper till.

1.

Är det några speciella problem som du vill framhålla? Hjälpen/oförmågan från vården att komma vidare
när behandling/rehabilitering inte fungerat som önskat.

1.

Förbättringsförslag, framtida utmaningar, hur kan vårdprocesser, system, verktyg, organisation etc.
förbättras? En ansvarig läkare/kontaktperson som inte släpper taget bara för att man kört fast.Efter
misslyckade behandlings- rehabförsök blir bördan ännu större när ansvarig vårdgivare bara ger upp.

1.

Skulle ett nationellt kunskapscentrum där aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet om svåra
kroniska besvär efter nack-, rygg- och hjärnskador samlas kunna hjälpa dig?

Det hade med stor sannolikhet hjälpt min son att tidigare få rätt diagnos. Jag tror att det är väldigt viktigt
med tanke på de kunskapsluckor som uppenbarligen finns inom området.

1.

Något övrigt som du önskar nämna? Vi kom hem med tydliga röntgenbilder/läkarutlåtande och en helt
ny diagnos. INGEN av min sons dåvarande läkare var intresserad av att ta del av och diskutera detta.

Hoppas att nästa generation av läkare kan närma sig patienten men en kunskap, ödmjukhet och nyfikenhet men
framför allt vilja att hjälpa, även om problemen inte är självklara och krångliga.

