
Bryr sig inte Göran Hägglund, Fredrik Reinfeldt, Håkan Juholt, Ylva Johansson 
Margot Wallström eller Anders Knape (SKL) om att Helena, Armineh, Carin och 
många andra inte får den vård de behöver?

Vård som deras skattekronor borde ha kunnat erbjuda dem? 

Beror det på att Landstingen inte klarar av att fastställa drabbades skador därför att lämplig 
utrustning saknas? Beror det på att ortopeder, neurologer eller neuroradiologer inte 
behärskar grundläggande kunskap om ”whiplashskador” – att de inte känner igen hur skador 
i huvud och halsrygg kan påvisas?

Beror det på att försäkringsindustrins anställda försäkringsläkare är till för att minska på 
utgifterna i form av de ersättningar som trafikförsäkringen utlovar att skadedrabbade skall 
erhålla när väl en olycka är framme? Eller är det så att Charlotte Sachs, Sebastian Conradi, 
Olof Sydow, Per Grane, Gunilla Brodda-Jansen, Björn Rydevik och många fler inte känner 
igen skador och symptom?

Beror det på att inte ens Uppdrag Gransknings ledande journalister Janne Josefsson och 
Karin Mattisson inte nog väl genomfört sin granskning av försäkringsindustrins argument 
för att ”whiplashskador” är lindriga. Programmet gjorde ner de metoder som i utlandet 
bidragit till att många kunnat börja arbeta igen – efter alla de år de inte kunnat få vare sig 
korrekt diagnos, behandling eller rehabilitering.

Beror det på att myndigheter som Socialstyrelsen, Tillsynsmyndigheten, SBU inte tagit till 
sig att EU-domstolens beslut om gränsöverskridande vård (det som Margot Wallström 
tillsammans med den danske statsministern förhindrade att behövande sjuka och skadade 
EU-medborgare skulle kunna bli delaktiga i).

Beror det på att Försäkringskassan hade sådana besparingskrav, att det var enklare att 
förneka att skador fanns, samt att friskskriva medborgare vilka ännu inte fått sjukdom och 
skador fastställda (något som Björn Rosengrens anställda läkare med glädje gjorde. Även 
han själv blev rikligt belönad enligt tidningsrapporter om de stora vinster hans företag 
gjorde när Försäkringskassan behövde hans företags tjänster.

Samtidigt som detta meddelades regeringen av Nackskadeförbundet, försvann 
Försäkringskassans styrelse - där Erik Åsbrink var styrelseordförande. Istället infördes ett 
Insynsråd, direkt underställt regeringen, för att vid behov av snabb förändring nya regler 
momentant skulle kunna införas. I den nya situationen så är inte längre den starka och 
oberoende myndighet, som vår regering framfört till EU-kommissionen när kritik kommit 
från Bryssel att Sverige undviker att följa de regelverk, vilka skulle gälla sedan 
Lissabonavtalet av den svenska regering lyckligen hade genomförts.

Månne är allt här ovan oväsentligheter för dem, vilka ännu inte skadats, men för oss 
drabbade är den verklighet som vi får leva med. Många har ännu inte efter mer än tio (10) år 
fått nödvändig hjälp!

Hur många har inte tagit livet av sig under väntan på att något skall ske? 


