
Hur uppnås rättvis, objektiv och oberoende hantering av nackskadade?

Buden är många beroende på vem man frågar. Nackskadeförbundet har ställt samma frågor
till ministrar i Sveriges regering, myndigheter, EU-kommissionärer samt juridisk expertis
på EG-rätt.

Att rätt uttolka budskapen är inte alltid lätt.

I antikens Grekland, sökte sig de frågvisa till Oraklet i Delfi för att få besked om vad Olympens 
gudar egentligen ville när det gällde praktisk vägledning när svåra frågor skulle avgöras.

Ovanför en öppning till jordens inre satt Oraklet, påverkad av ur djupet strömmade gaser.
Beskeden var kryptiska och därför fanns det uttolkare som förmedlade budskap vilka var
minst sagt förvirrande för vanliga dödliga.

Till rutinerna hörde att den som förmedlade budskapet skulle erhålla gåvor – på det att
svaren skulle bli så gynnsamma som möjligt för frågeställaren.

(I dagens värld skulle detta säkert kunna klassificeras som en muta).

Det sägs att tid är pengar! Nog har Nackskadeförbundet lagt ner åratal av arbete på att
försöka få svar på det som är rubriken på denna berättelse!

Fortfarande finns det ingen enhetlig bild, annat än att svaren är förvirrande trots att
samma ord upprepas gång på gång, men innebörden förefaller att skilja sig åt beroende på
vem man frågar.

Rättvisa tycks gälla om man vänder sig till domstol för att få sitt ärende avgjort. Likheten
med Oraklet i Delfi och uttolkarna som behövs stämmer väl med sin mytologiska
förebild.

Obegripliga uttolkningar förmedlas av medicinskt okunniga domare, vilka hänvisar
till prejudikat, paragrafer och stycken.

Samma typ av händelser, skadeförlopp och konsekvenser bedöms helt olika beroende på
vem som inandats de giftiga ångorna. 

Problemet idag är att till skillnad från Delfi, där det bara fanns ett orakel, finns för den 
moderne svensken två klyftor med utströmmande ångor. 

Dessa tycks innehålla helt skilda beståndsdelar. Den ena klyftan finns i Sverige, där uttolkarna
ger helt skilda åsikter jämfört med det som strömmar ut ur klyftan som finns inom EU.

Kampen tycks stå mellan två skilda Olympiska församlingar av gudalika kämpar, vilka bägge 
vill ha makten över människor, vilka vill ha svar på sina frågor.

Hur den faktiska kampen ser ut får vi vanliga dödliga inte veta. Allt tycks ske bakom en kuliss,
bakom vilken endast gudarna och uttolkarna av deras besked tillåts vara.

Myndiga halvgudar hittas på Försäkringskassans, försäkringsindustrins och
Försäkringsförbundets kontor, liksom hos Trafikskadenämnden.



Det är deras tolkning av egna regelverk, som svenska domstolar uppfattar som vore de byggda 
på senaste vetenskap.

För att hjälpa alla skadedrabbade att förstå vad som styr deras liv har Nackskadeförbundet
försökt ordna informationsmöten. Där skulle representanter för myndigheter, sjukvård
och lagtolkare kunna berätta och förklara varför och hur tillvaron efter en trafik-, arbets-,
idrotts- eller arbetsolycka blir så eländig.

Bland inbjudna fanns även företrädare för Trafikskadenämnden (TSN). Sedan det
politiska systemet delegerat hanteringen av trafikförsäkringen till försäkringsindustrin, så
blev även TSN en myndighet. Att den är försäkringsindustrins gemensamma verksamhet,
innebär enligt expertis på EG-rätt att kartellbildning föreligger.

Skälet till inbjudan var att i TSN avgörs de allra svåraste trafikskadeärendena. För det
stora flertalet skadedrabbade är hanteringen där obegriplig. Dit får varken drabbade
eller deras ombud komma för att påtala felaktigheter som aldrig tycks saknas i journaler
och intyg.

TSN fungerar i det fördolda, precis som den ” hemliga domstolen” i Kafkas
mästerverk ” Processen” .

Till Nackskadeförbundets glädje hade ordföranden, kanslichefen och ytterligare en person
från TSN tackat ja till att komma och hålla föredrag. Det skulle också ges möjlighet att få
ställa frågor från publiken.

Precis när programmet för ett seminarium på Sahlgrenska den 18 mars skulle fastställas
och skickas ut kom dock detta meddelande efter en tids tystnad:

” …. kommer jag antagligen att vara bortrest vid den tidpunkt, då ni ska ha seminariet.

Vill nu även meddela att nämnden vid ett möte har beslutat att inte delta vid möten med
intresseorganisationer. Detta för att fortsatt vara obunden och inte komma i jävssituationer.
Ingen från nämnden kommer därför att medverka vid ert saminarium. Hoppas detta inte
ställer till besvär för er.
Ni verkar dock ha andra intressanta punkter på er dagordning. Hoppas du har förståelse
för vårt beslut och jag ber samtidigt om ursäkt för detta sena besked.

Med vänliga hälsningar

Kajsa Hallberg
Ordf. i trafikskadenämnden”

Programmet kommer att bli mycket intressant och omväxlande även om TSN uteblir. 
Bland deltagarna finns inte bara internationell medicinska expertis på utredning och behandling
av nackskador, utan även juridisk expertis på EG-rätt, samt inte minst en oberoende 
personskadehanterare, som
sedan många år varit verksam i TSN och har mycket att berätta om hur verksamheten där egentligen 
fungerar!”

Läs mer om detta och mycket annat på Nackskadeförbundets hemsida, som ständigt tillför ny 
information gällande nackskador!
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