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1. Ta ert ansvar! Utred den enorma omfattning som problemet med bristande utredning, 
felaktiga diagnoser och utebliven adekvat vård åsamkar patienter med nack-, rygg- och 
hjärnskador och dess anhöriga, samt vad problemet kostar samhället ekonomiskt varje år. 
 

 

2. Vården fungerar inte på något sätt, de besvär patienten beskriver att hen har blir inte 
journalförda eller utredda kliniskt. Om det finns skador på nerver, ligament och kapslar 
undersöker man inte, trots att  det idag finns riktlinjer för att detta måste undersökas och 
dokumenteras när patienter har tydlig neurologisk påverkan. 
 

 

3. Efter att under många som anhörig ha bevittnat den kamp som två av 
mina familjemedlemmar med nack/rygg/hjärnskador tvingats hantera för att få utredning 
och vård för sina svåra skador, har jag fått en mycket dyster bild av vården och många av de 
professioner som möter patienterna. De problem som jag upplevt inom sjukvården är: 
 

-Bristande kompetens, avsaknad av intresse att utreda och hjälpa, misstro och grova 
kränkningar av mina anhöriga präglar allt för många av de många besök som jag gjort hos 
sjukvården med mina svårt nackskadade anhöriga. 
 

-Många av de journalanteckningar som förts vid dessa otaliga besök, har fått mig att undra 
om läkaren skrivit om rätt patient, då de inte på något vis återspeglar det som sagts och 
hänt under besöket. Varningstexter som förhindrar min skadade anhörig att få 
röntgenundersökningar och anestesivård har skrivits in i journalerna utan något skäl för 
detta. 
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4.  
-Utred orsaken till den bristande diagnostisering som sker av patienterna idag, då detta är 

nödvändigt för att veta hur vården ska kunna förbättras. Därefter tas nationella riktlinjer fram, 

baserat på internationella metoder för diagnostisering av samtliga patienter i denna 

patientgrupp  

 

 

-Kompetensen hos radiologerna om nack-, rygg- och hjärnskador måste förbättras och 

patienterna måste få möjlighet att kunna ta kontakt med denna profession, för att ställa 

relevanta frågor till dem. 

 

 



-Utredning av denna patientgrupp måste göras med belastande röntgen, vilket idag redan görs 

i många andra länder. Satsningar på teknik för att kunna göra det är absolut nödvändigt för att 

kunna upptäcka många av de skador som kan uppstå efter ett trauma mot huvud, nacke och 

rygg. 

 

 

-Den kliniska diagnostiseringen av neurologer och ortopeder måste förbättras och den 

psykiatrisering av patienternas symptom som idag sker av framförallt neurologer, måste 

upphöra. 

 

 

-Samtliga professioner som träffar patienter med nack-, rygg- och hjärnskador måste utbildas 

och förbättra sin diagnostik av denna patientgrupp. Det är dags att de börjar lyssna på vad de 

har att säga och bemöta dem med samma respekt som alla andra patienter. Hela vårdkedjan 

måste förbättras så att patienter med nack/rygg/skallproblem får komma till 

kompetenta specialister inom dessa områden. Dessa specialister måste se till att adekvata 

utredningar utförs och rätt diagnos ställs, så att  patienterna kan få rätt behandling och åtgärd 

för sina problem. 

 

 

-Försäkringsbolagens agerande i personskadeärenden gällande denna patientgrupp måste 

förändras. Att de försäkringsläkare som arbetar och uttalar sig i personskadeärenden åt 

försäkringsbolagen inte lyder under socialstyrelsens reglerverk, gör prövningar mot 

försäkringsbolagen rättsosäkra och måste förändras, dessa patienter är idag helt rättslösa. 

 

 

 

5. Ja definitivt, där skulle forskning kunna bedrivas och kunskapen om dessa svåra och 
komplicerade problem förbättras. Det skulle kunna göra att den oacceptabla situation som 
råder för patienterna idag skulle bli bättre.  
 


