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Kort personligt budskap till socialstyrelsen, riksdag och regering *
Nonchalera inte de skadades problem, utan ta dem på allvar. Sverige är ett litet land
och kan inte vara bäst på allt. Lite ödmjukhet vore önskvärt och ta till sig att
kunskap och behandlingsmetoder, utomlands, i vissa fall kan ha kommit längre.

Hur fungerar vården i samband med diagnos och behandling för
dig idag?
Idag vet jag ej, men den fungerade absolut inte för vår dotter efter trafikolycka
1987-10-24 och över 20 år framåt.

Är det några speciella problem som du vill framhålla?
En Iransk läkare, verksam i Tyskland, öppnade 2007 praktik i Enköping. Dit reste vår
dotter med sin mor som följeslagare, i september 2007, på eget initiativ. Hon
röntgades framifrån med öppen mun i sidoböjning, vilket aldrig hade utförts
tidigare. Då konstaterades bl.a. ligamentskador som håller nackkotorna på plats, de
hade brustit och översta kotorna var instabila. Detta resulterade i att bl.a. nerver
irriterades klämdes åt, vilket medförde många problem som kom och gick. På
röntgenplåtarna såg t.o.m. en fullständig novis som jag själv, tydligt, att något var
fel. Enligt utsago kunde ett olyckligt fall eller en lindrig trafikolycka ha lett till vår
dotters död. Efter 18 år som skadad utfördes det en MR på vår dotter, där det
upptäcktes en gammal felläkt fraktur, hon blev då informerad av hennes
behandlande läkare att hade de upptäckt skadorna i akutskedet hade hon fått
behandling, hjälpen i Sverige. Men inte så lång tid efter olycka. Innan hade hennes
problem ansetts som psykiska av vissa läkare som hon träffat på. Hennes besvär
betecknades då mer som en whiplash och det gäller förmodligen främst lätta
mjukdelsskador?

Förbättringsförslag, framtida utmaningar, hur kan vårdprocesser,
system, verktyg, organisation etc. förbättras?
Det framhölls att det kunde vara psykiskt, hon råddes att kämpa på, så blir det
bättre. Med facit i hand var det helt fel bedömning och råd.

Skulle ett nationellt kunskapscentrum där aktuell vetenskap och
beprövad erfarenhet om svåra kroniska besvär efter nack-, ryggoch hjärnskador samlas kunna hjälpa dig?
Något övrigt som du önskar nämna?
Åter igen! Nonchalera inte de skadades problem, utan ta dem på allvar. Sverige är
ett litet land och kan inte vara bäst på allt. Lite ödmjukhet vore önskvärt och ta till
sig att kunskap och behandlingsmetoder, utomlands, i vissa fall kan ha kommit
längre. För att vara skadad och sjuk här i Sverige måste man tydligen vara stark
samt ha gott stöd från anhöriga.

