Anna Silverliv
Sundsvall
anna.silverliv@live.com
Förtida pensionär
1. Kort personligt budskap till socialstyrelsen, riksdag och regering (max 190 tecken inkl. blanksteg)?
Utred skapa ett utrednings centrum för nackskador /whiplash. Anställ kunnig personal
dmxröntgen vilket saknas i Sverige. Anställ duktiga ortopedkirurger så vi slipper åka
utomlands för att operera oss.Ett samling centrum dit alla skadade kan få bedömning
undersökning utredning ev operation och handlingsprogram så vi slipper bli
flrtidspensionärer.

2. Hur fungerar vården i samband med diagnos och behandling för dig idag?
Vården fungerar inte alls ingen sån ordning vi kallas för vandrarna i vården.Och vården ser
väldigt olika ut beroende på vart vi bor i landet.Idag tvingas vi söka vård och undersökningar
utomlands ofta för egna pengar.Dmx röntgen i danmark/England då Sverige inte har någon
sådan.Och operation i usa eller Spanien Barcelona.Det är skam och synd att vi 1000 tals
människor lämnas vind för våg här skulle det finnas pengar att spara om vi fick ett riktigt
snabbt och bra omhändertagande av vården som tyvärr saknas idag.:(

3. Är det några speciella problem som du vill framhålla?
Ja total avsaknad av ett nackskada centrum dit alla skulle kunna få komma istället för att vi
måste söka oss utom lands.

4. Förbättringsförslag, framtida utmaningar, hur kan vårdprocesser, system, verktyg, organisation etc.
förbättras?
Skaffa rätt personal rätt utrustning bla.Dmx röntgen och duktiga ortopedkirurger
sjukgymnaster och skapa ett nationellt handlings program som kan kartlägga utreda
undersöka och ge förslag på ev insats för att förhindra människor att bli förtida pensionärer
med livs lång värk.

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 absolut .Jag ligger 22 av dygnets 24 timmar pga att det någonstans i min nacke rygg finns
n skada som inte är möjlig att se utan en dmx röntgen.Jag har varit skadad i 21 år och aldrig
fått en ordentlig utredning så ja tack .

6. Något övrigt som du önskar nämna?
Snälla social styrelsen lyssna på oss
Försöker klicka i ja att det är ok att publicera mina uppgifter på eran temporära hemsida
men det går inte
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