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Önskar Sverige lyssnade lite mer på oss trafikskadade o hade mer både hjälp o 

erbjuda i form av vård o även inte sänkte oss så lågt ekonomiskt som bara gör oss 

än mer sjuka o kämpa dagligen m både värk o oron om o få det att gå runt.Få våra 

barn att inte behöva ha d sämre än andra.Samt att läkare o övriga myndigheter 

borde lyssna mer o visa förståelse för de utsatta.Nu har jag haft ganska mkt tur o 

blivit hörd känns bra men vet det finns de som haft oturen o inte blivit hörda o 

istället blivit väldigt orättvist behandlade.Så ska det inte va...Höja ersättning o ge 

oss m ett värdigt liv.Borde även har en ersättning livet ut för de som hade en 

försäkring vid olyckstillfället utan o skylla på att de inte ser ngt samband mellan 

olyckan o ens nuvarande el framtida mående 

Hur fungerar vården i samband med diagnos och behandling för 

dig idag? 

Är heltids sjukpensionär o försöker än idag o lära mig leva med mina besvär o m 

min situation.Börjar mer o mer acceptera läget o har kontakt på min vårdcentral när 

jag behöver det.Själv tagit tag med o träna på gym för o bygga upp både min styrka 

o min hållning m tips från läkare för o inte bli ännu sämre.Hjälper mig väldigt mkt i 

vardagen o kul o komma iväg även bara för det sociala. 

Är det några speciella problem som du vill framhålla? 

Borde finnas mer förmåner till oss unga sjuka både på gym o m andra aktiviteter 

samt gällande hjälp m hushållsarbete/trädgårdsarbete i hemmet utan skyhöga 

kostnader som vi inte har råd med. 

Förbättringsförslag, framtida utmaningar, hur kan vårdprocesser, 

system, verktyg, organisation etc. förbättras? 

Läsa på mer som jobbar inom vården o vara mer specialiserade på just 

trafikskadade med mera.Inte bara försöka proppa i människor värktabletter o 



antidepressiva för de inte själva har några svar o inte vet hur de ska gå till väga m o 

hjälpa patienten.Bättre o lyssna mer på den utsatte o låta den berätta hur den 

verkligen mår o hur den har det i sin vardag.Piller e ingen lösning alltid många 

gånger tvärtom istället o ger bara ännu sämre mående 

Skulle ett nationellt kunskapscentrum där aktuell vetenskap och 

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

och hjärnskador samlas kunna hjälpa dig? 

Absolut skulle vara intressant o få mer vetskap i allt 

Något övrigt som du önskar nämna? 

Samt röntgen där man ser mer skador borde finnas mer av.Massage o liknande 

borde oxå kunna ges för en billigare peng. 

 


