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1. Kort personligt budskap till socialstyrelsen, riksdag och regering (max 190 tecken inkl. blanksteg)? 

Tiden efter trafikolyckan och den så kallade vården efter den Det finns massor av liknande fall som mitt där 

man bara tittar på kronor och ören .Man bryr sig inte om personen som är skadad och fått livslångt lidande. 

Trafikolyckan hände 19960606 i Norrköping då jag va ute på uppdrag hade en körning från Forsheda till 

Eskilstuna med en halvpall el delar till Volvos lastbilshytter . Man fick se mycke och veta en heldel i detta yrke 

saknar mitt jobb väldigt mycke men nu är det som det är .En sak har jag lärt mig om de hade gjort rätt från 

början så hade jag kanske inte behövt lida så mycke kunskaper fanns redan 1996 men inte överallt. Den 

ortoped jag gick till i Värna mo var väldigt kunnig inom området tyvärr så gick han i pension samma år som 

olyckan men hann träffa honom några gånger . Vid avfarten till Åby så höll de på att bygga om vägen pga detta 

så bildades bilkö .I inner backspegeln ser jag hur en Volvo 940 närmar sig i högfart tänkte att nu smäller 

det.Det blev en kraftig smäll och jag hade oturen att det satt en dragkrok på firmabilen som var en Golf Caddy 

årsmodell 1992. Föraren av Volvon såg inte att jag stod still då hon tittade på ett nybyggt affärscenter .Hon sa 

till polisen att hon inte körde fortare än 40 kmh men det måste ha gått fortare då krockkudden i hennes bil 

löste ut och dragkroken vek sig neråt med kulan ner mot vägen, och min bil blev 20 cm kortare bakskärmarna 

såg ut som ett dragspel som va ihop tryckt . Kvinnan hade 2 flickor med sig i bilen som blev chockade minns att 

jag kramade om en av dem försökte trösta dem så gott det gick .Föraren av volvon blev förtvivlad men jag var 

lugn och gjorde så gott jag kunde för att reda ut saken .Jag kallade på polis då jag ville ha allt på papper så 

försäkringsbolag och andra inte skulle kunna säga att jag ljuger . Kände mig lite yr men efter att bärgaren och 

polisen gett klartecken att bilen gick att köra så körde jag till Eskilstuna tänkte gå till akuten där om jag blev 

sämre bra mådde jag inte men ville inte bli inlagd så jag körde hem till Värnamo . Men det gick inte fort kunde 

bara köra i 70 kmh över 70 så var bilen omöjlig att hålla på vägen . Bilen blev skrotad den var ramsned . Dagen 

efter gick jag till läkare på Vråens Vc Värnamo röntgen gjordes inga skador syntes nlev sjukskriven 10 dagar . 

Värk hade jag men jag va ung och dum gick tillbaka till jobbet tidigare gillade mitt jobb kunde hamna vart som 

helst .Firman jag jobbade på körde bara expressturer så det hände ofta att jag hamnade i Tyskland Danmark 

Norge . Jag va den ende fast anställda chauffören när olyckan inträffade .Körde alla företagets fordon 

tunglastbil firman hade inget lastbilssläp på den tiden . Fick ett bakslag efter återgången till jobbet lag kom 

körandes in i rondellen vid Preem macken i Värnamo då jag skulle växla ner så gjorde högerarmen inget trots 

att jag försökte så hände inget . Blev orolig fick remiss till ortopeden på sjukhuset men det var lång kö så jag 

gick till en privat ortoped. Han hade satt stel nackkrage på mig i 3 månader om jag kommit till honom dagen 

efter olyckan sa han ,Nu blev det en remiss till mri röntgen . Svaret på den visade diskbråck men c5 och c6 

vilket ortopeden redan hade känt med sina tummar. Torp som ortopeden heter var välkänd för sina kunskaper 

inom området men han fyllde 65 det året olyckan hände så hans avtal med landstinget sas upp pga det .Men 

jag lyckades få Trygg Hansa att betala mina besök hos honom efter hans pension . På hösten 1996 blev jag helt 

sjukskriven pga mina besvär med nacken och ryggen plus att han gav mig diagnosen post traumatisk stress . 

När jag inte hört något från försäkringskassan så ringde jag dem och frågade vilka planer de har för att få mig 

tillbaka till arbetet igen då hade jag varit sjukskriven 3 månader . Deras svar var inga alls de tyckte jag skulle 

sjukpensioneras . Men det ville inte jag sa att jag vill försöka omskola mig till fritidsledare fick göra tester på 

arbetslivstjänster deras psykolog sa att jag inte kommer klara av att omskola mig . Men jag gav mig inte började 

på komvux i Värnamo efter en tid så ville FK att jag skulle göra en utredning på Ryhovs sjukhus innan de ville ge 

klartecken för att jag skulle få fortsätta . Denna utredning bestod i en dags undersökningar och de gav inga bra 

besked men jag va envis . De gjorde utredningen strax innan julen 1996 och jag och min dåvarande fru skulle 

flytta till Töreboda i januari 1997 men fick beviljad ersättning för att fortsätta studierna på komvux i Töreboda . 
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Flytten innebar nytt landsting nya läkare den jag fick i Töreboda var helt okunnig han fick sparken efter flera 

klagomål .Jag var till vc några gånger i Töreboda men inget hände så jag reste till min ortoped i Värnamo då 

läkaren i Töreboda inte förstod vad jag ville. Efter det började jag att åka in till Skövde akuten på kss då började 

de hända saker remisser skrevs värkmediciner med nu hade jag mediciner för värken från läkaren i Värnamo 

men läkaren i Töreboda vägrade att skriva ut dem till mig men det blev bättre efter besöken på akuten . 

Studierna fick jag avsluta inget fastnade i min hjärna detta berodde på olyckan sa flera läkare oberoende av 

varandra dessutom .Kommer ihåg att jag satt hela nätter och pluggade men allt va borta ur minnet dagen efter 

så efter samråd med skolan så avslutade jag studierna . Min exfru och jag trivdes inte i Töreboda så vi flyttade 

till Mariestad 1998 .Fick bättre läkare där sjukgymnasten var bra med . I Värnamo hade jag en jättebra 

sjukgymnast Christer Sjödin heter han var väldigt kunnig och lite kuslig han såg på mig hur jag mådde osv. och 

utifrån det valde han behandling . I Töreboda hade jag sjukgymnast men träffade inte henne så många gånger. I 

Mariestad fick jag en bra sjukgymnast Tommy Rygh heter han han är bra men efter det jag jag varit på Alfta 

Rehab så såg han att det inte finns något han kunde göra. Innan jag fick remiss till Alfta Rehab så var jag 3 4 

gånger akut till mava på KSS där fick jag veta varför jag inte fått remiss till Alfta anledningen är löljlig FK och 

landstinget bråkade om vem som skulle betala för det efter sista akutbesöket på mava så fick jag min remiss till 

slut tackade läkaren Artur Tenenbaum för den och det lidande jag gått och går igenom .Återkommer till denna 

läkare senare han har suttit på stolar som kom att beröra mig senare . På Kss fanns det en öronläkare Carsten 

Tjell som jag fick remiss till då de sett att jag har kristallsjukan .Han forskade om whiplash skador med han 

gjorde ett test på mig som var lite jobbig men jag är glad att jag gjorde det .Han satte först på mig hörlurar som 

det va obehagligt ljud i detta gjordes för att mäta hjärnstammens aktivitet sen fick jag följa en röd prick på en 

ljusramp först vågrätt sedan upp ifrån och ner .Efter det spolade de varm och kallt vatten i båda 

öronen .Carsten sa till mig att jag har en kraftig wiplash skada en SD 10 kallade han det en skala som går från 1 

till 10 med andra ord så har jag en allvarlig nackskada . Olyckan blev godkänd dom arbetsskada av AFA deras 

handläggare berättade för mig att de brukar inte godkänna arbetsskador av denna typ så lätt de nekar så länge 

de kan men i mitt fall så kunde de inte neka då jag jobbade och inte var på väg till jobbet. Men med Stygg 

Hansa fick jag bråka med i ca 8 år de ville bara ge mig 5 % medicinsk invaliditet men jag gav mig inte med hjälp 

av intyg från Tomas Timander så fick jag upp det till 18% vilket är rätt så hög nivå .Jag hade ett ombud en 

advokat men den gjorde inte mycke jag fick göra det mesta själv . Har en god vän i Tibro som hjälpte mig trots 

att hon själv skadad evigt tacksam för hennes hjälp . Med hennes hjälp så fick jag ut mer från stygg hansa 

 

2. Hur fungerar vården i samband med diagnos och behandling för dig idag? 

 

 

3. Är det några speciella problem som du vill framhålla? 

 

 

4. Förbättringsförslag, framtida utmaningar, hur kan vårdprocesser, system, verktyg, organisation etc. 

förbättras? 

 

5. Skulle ett nationellt kunskapscentrum där aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet om svåra 

kroniska besvär efter nack-, rygg- och hjärnskador samlas kunna hjälpa dig? 

Ja 
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6. Något övrigt som du önskar nämna? 

 


