Bara att få en diagnos.
Så här har olyckan påverkat mitt liv.
Hej Jag heter Patrik Wessling, 2001 körde Jag omkull på min mc i Årsunda. Vad som hände minns
jag inte riktigt. På sjukhuset röntgades jag och man kunde se en liten kotkompressionsfraktur på
kota Th 12, alltså övergången mellan bröst - och ländrygg. Jag blev därefter sjukskriven i två
månader. Efter detta gick jag tillbaka till mitt arbete som deltidsbrandman, då jag trodde att jag nog
skulle klara av att arbeta som chaufför trots värken. Efter ytterligare ett par veckor återgick jag även
till min anställning på Stora Enso, där arbetet var mer fysiskt krävande. Där jag stötte på stora
anpassningsproblem visavi arbetsgivaren då jag inte mådde bra utan hade ont och mådde illa fast
jag försökte sköta arbetet som förut. Har ett minne av hur jag "såg vitt" när jag skulle hamra i lock
på i ändarna av de stora rullarna. Även ett minne hur jag kämpade för att få ett enkelt anpassat
arbete utan t ex lyft. Och att jag hade svårt att sitta pga. värk. Utvecklade därefter ångest som
även detta begränsade mig i vårdvägens kontakter, Mm. Ett stort svek mot mig som skadad är när
jag förklarar att jag domnar i högersidan och blir alldeles skakig efter vissa moment
annsträngningar. Inte direkt utan efter em tid varför jag funderar om tabletter som tradolan är att
rekomendera vid förnekande utav vård -även noteringar i Journalen utav dessa symtom. Det luktar
planerat bedrägeri lång väg igenom att man vägrar mig någon som hellst hjälp efter olyckan. Skyller
på annat. mm. Jag förstod inte mina problem som blev värre ju mer jag försökte bemästra dem. Jag
som har varit en idrottskille som varit med på nästan allt som erbjudits och aldrig varit omöjlig.
Världsmästare i angelfiske 1994, liksom 1 kyu Kyokushin karate och bland de 350 bästa
enduroförarna på Gotland Grandnationals år 2000,Fick även mina första Enduroresultat i
vintercupen 2001. Mina andra intressen har varit innebandy,bangolf ,Schack mm. Jag sökte hjälp på
Högbo Rehabklinik. Där fick jag tips om hur jag skulle träna för att komma tillbaks. Jag frågade
även doktor Pär om jag skulle våga rökdyka som brandman med en kompression i en
bröstryggkota. Då undersökte han mig genom att jag fick sitta med rak rygg medan han tryckte
med sina armar på min skalle.(Ett annat Fynd var närminnet , Det fungerar inte bra vid mycket värk
mm.) Eller när doktorn pratade hela tiden kändes det som om mina batterier tog slut.Orkade alltså
inte koncentrera mig. Detta svårare när jag skulle sitta och koncentrera mig. Ögonen och huvudet
smärtan. Hela jag blir snurrig vid denna belastning jag blir utsatt för igenom att någon bara pratar
med mig. Detta har varit för mig svårt att förklara då jag försöker att kämpa med detta automatiskt
vid dessa svåra koncenterade situationer. Dålig utav och lyssna. Men ingen hjälp! Konstigt tycker
jag! Det skulle vart enklare att gå och göra utredningen med dr änn att sitta still för då blev jag helt
borta i huvudet.Samma som med AF och FK i år.
Så började min rehabilitering på riktigt ,Men jag blev bara sämre och sämre hela tiden. Därför bad
jag läkaren på Rehabkliniken och även min familjeläkare om att få en "magnetkameraundersökning" av hela ryggraden, men det var tji. På Högbo sa de att det inte fanns några
fynd att finna varje dag jag tjatade under de fem veckorna mm och hänvisade till familjeläkaren,
som hänvisat mig till Högbo. Till slut fick jag familjeläkaren att säga att han skrivit en remiss, men
det hände inget. Jag blev aldrig kallad till undersökning, varför jag frågade doktorn om varför det
dröjde så och han sade sig inte ha hunnit skriva, fastän två månader gått. Då frågade jag igen varför
varpå han sa han att han inte tänkte skicka någon remiss. Jag höll på att bli tokig; i min värld
krävdes för att kunna bli bra från problem att man kunde se vad som var fel. Därför provade jag
med att besöka en kvinnlig läkare. Hon sa att man inte skulle ge mig en dyr röntgen. Även
försäkringar kom på tal, och hon sa: "Ni ungdomar är bara ute efter försäkringspengar, gå hem nu".
Även en annan läkare, som hette Bo, sa: "Du ska ut i jobb nu. Det finns ingen anledning att göra
någon mer röntgen". Han gjorde mig ledsen och förbannad. Jag ringde Försäkringskassan minst en
gång i veckan för att tala om, att jag inte fann någon väg ut ur detta. Handläggaren på
Försäkringskassan ringde till mig senare och sa att man bedömt mig på Högbo Rehab, att jag inte
var sjuk. Därför blev jag kallad till möte med Fk och arbetsförmedlingen om arbetsträning LB.,
Samhall blev nämnt minns jag. Jag minns även att Arbetsförmedlingen nämnde §22 i

sammanhanget, vilket innebar att man skulle tvinga ut mig i arbete. Jag svarade med att jag
förvägrats röntgen för diagnostik fast jag hade så stora problem. Jag försvarade mig en gång
med att "jag är brandman och mitt eget skyddsombud. Jag tycker inte att jag är utredd. Jag är osäker
och kluven". Mitt i allt lämnade min tjej mig. Jag fick jag höra av en sköterska på
röntgenavdelningen , att man kunde gå till sin hälsocentral och sätta sig och inte gå därifrån
utan att man fått en remiss! Jag ringde min brand-bas och meddelade vad jag hade i görningen, tog
på mig min branduniform, tog med en kudde och gick ner på HC (hälsocentralen) och lade mig ner
mitt på golvet för att få den remiss till röntgen som jag lovats tidigare. Där låg jag på golvet i
väntrummet i en timma. Sedan blev jag undanskuffad av otrevliga sjuksköterskor in i ett annat rum,
där jag låg i två timmar till det blev stängningsdags. Där försökte man övertala mig att gå hem och
sa: "Du är inte så sjuk!! Du ska gå hem nu annars måste vi tillkalla hjälp. Mitt mående i den
situationen var inte på topp kan jag säga. Det kliade och pirrade i hela kroppen av frustration. Men
fighting suget det fanns. På något konstigt vis kunde jag skrika åt läkaren ord som jag aldrig kunnat
formulera tidigare. Om hur jag inte fått någon hjälp, ovissheten över min framtid, mitt arbete osv.
Då kröp det ur läkaren att skälet att neka mig röntgen var politiskt. På måndagen ringde min
Familjeläkare och gav klartecken till remiss till röntgen. Först blev det en datortomografi av
hjärnan, sedan en magnetkameraundersökning av hela ryggen. Som jag uppfattade det var
undersökningen av hjärnan normal, men på MR (magnetkameraundersökningen) såg man ett litet
paramediant diskbråck i övergången nacke - bröstrygg och benpålagringar runt kotorna.
Någon behandling erbjöds jag inte, så jag började läsa om diskbråck på denna nivå, i ett försök att
få hjälp mot mina bekymmer och kunna komma tillbaks till mina gamla intressen. I min
rehabiliteringsplan ingick simning, promenader, cykling och även ett gymnastikprogram med
övningen "lejonträning" där man står på alla fyra och rotera huvudet åt båda hållen med ett
gummiband i munnen. Jag skrev till Strängnäs ryggklinik två gånger men dom hade inte tid eller
plats för mig. På alla vis letade jag vidare för hjälp mot mitt mående. Då jag finner en artikel på
Internet om whiplashskador som handlade om skador i det övre nacksegmentet. Det fanns en e postadress till en läkare som jag skrev till och frågade om jag kunde få hjälp. För mig visade det sig
att jag träffat mitt i prick – Robin Hood, eller högsta vinsten på lotto. Jag fick komma och bli
undersökt. Därefter fick jag en remiss till specialundersökning i magnetkamera av en specialist i
München, Tyskland. Vid den undersökningen kunde man se ligamentskador och kapselskador som
uppstått vid ett rotationsvåld av den övre nackleden. Jag har brutit nacken - huvudet satt löst.
Tanden på andra halskotan trycker på ryggmärgen när jag vrider på huvudet. Hela mitt centrala
nervsystem är satt ur spel, vilket förklarar alla mina konstiga symptom. Idag bär jag en hård
nackkrage och vet hur jag skall hålla huvudet för att minska trycket på ryggmärgen. Jag vet att jag
är allvarligt skadad och vad som kan hända vid ny olycka. Livsviktigt alltså. Jag har blivit
rekommenderad en operation som stabiliserar huvudet mot halskotpelaren och som kan utföras i
Tyskland, men vet inte om jag vågar. Jag försöker anpassa min vardag i Storvik för
att slippa lyfta eller ha kroppsställningar som ger besvär. I en Svensk secand opinium bedömer man
inte skador bedömt ifrån tyskland att synas alls och att degnerativa förändringar inte kan uteslutas,
Precis såå som sak-kunig neuroradiologlog i whiplashkomissionen bedömer såå mycket beroende
på uppdragsgivarens uppmuntrande lön efter uppdrag. Eller kostanden för alla skadade. Gällande
secand opinium så är i alla fall inte cd skivorna ifrån dr Volle kompetta vilket gör att bilder bör
beställas ifrån Neuroradiologen istället ,Om man ska tex göra ny secand-bedömning.Ca 10 st är
bedömda så helt utan fullt innehåll. Jag väntar att få komma till Alfta Rehabklinik om Fk beviljar
mig denna kostnad. Jag har sökt denna väg men fått avslag och ingen annan beskrivning hur jag sk
gå tillväga. Jag har sjukbidrag tills augusti 2007. Jag fick efter mycket sökande en remiss till
neurokirurgen på Ks. Där skriver man att jag inte har fått någon regelrätt whiplash reabilitering.
Och en s,k.a dancing dens. Under tiden då kassan betalade nackskadade för vård inom Eu så blev vi
i Gävleborg helt utan dessa ekonomiska medel. Detta ärende ligger just nu i Regeringsrätten för
beslutande i frågan. Man grundar sitt avslag igenom Vetenskap och beprövad metod.
I Svensk sjukvård används 50-70% utav inte vetenskapligt beprövad metod.Källa Nina renkvist
SBU. Begreppet Vetenskapligt bevis gäller inte inom Eu men Sverige Blundar. Om detta kan man

läsa i dagsfärska artiklar till regeringen www.nackskadeforbundet.se Vid ett möte i Falun November
presenterades vetenskapliga bevis kring den funktionella magnetkameraundersökningen. Intressant
var att Proffessor Ohlerud och Proffessor Rydevik fanns på plats för en vetenskaplig pajkastning om
FMRT i Tyskland.Även deras egen vård blev utbuad igenom en tandläkare fanns på plats opererad
utav Ohlerud i nedre nacken så vetenskapligt att en ny operation beställts iTyskland. Kämpar vidare
i af!! Att nämnas är att ett förbund har skapats som kämpar för oss skadade.
www.nackskadeforbundet.se
Fortsättning!
Jag får hjälp med bettskena mot mina värkande spända käkar utav bettfysiologen Ingrid Manns
Theden Gävle specialist tandvård. Därigenom Remiss till Ola Rehn för signalträning med
vibrationer. Jag blir borta i huvudet efter träningen. Jag slutar efter sju träningar där. Massagen i
käkarna som jag skulle få uteblev efter som Ola rehn inte sysslade med det. Ola Rehn säger att jag
har total ruptur utav allarligament i undersökning. 2006 Invaliditetsintyg utfärdat utav Sten Jansa.
Sten har skrivit några rader om nackskador i en engelsk lärobok för läkare ,Han var först att finna
en kapsel i nacken. 2007 träffar jag DR Björn Hammarsköld efter en Artikel i tidningen där han
beskriver probblematiken vid nackskador. 2007 deltager jag i sosialförsäkringsnämndens möte
sedan får jag komma till Alfta rehab 2008 på en Fmu. Alfta Rehab team bedömer mig helt
arbetsoförmåga. Endast en operation skulle kunna hjälpa mig. Brev från ortopeden Gävle. Skriv
några rader om du är intresserad utav en Ev op i Lund. Jag skriver att jag är mycket intresserad utav
en undersökning och om det senare kan leda till en operation så ser jag det mycket positivt.
2008-2009 Lund från ortopeden i Gävle. en kort underökning utv Leif Anderberg Neurokirurg .Jag
väntas att läggas in. 2009 skriver Björn Hammarsköld Intyg till Försäkringskassan med en bild på
övre nackens inre instabilitet. 2010 En tandläkare i Hofors säger öga mot öga att min tandverk på
höger sida blir bättre om jag skulle arbeta.Jag blir arg och beställer Journalen.
2009-02/ 2010 02 Kerstin Hansen Psykoterapeft och sjukgymnast.17 ggr .jag får hjälp hur jag ska
fungera mot krav ifrån samhället och människor .Allvarlig Nackskada Hjärnpåverkan.
2010 Moradoktorn har Pensionerats och jag träffar istället Ortoped Tomas Wallmander i Arvika
Senare träffar Jag Mats Hamberg i Bollnäs för Läkareutlåtande . 2010 11-24 Åker till Trond Strokke
i Oslo för en undersökning och en genomlysning. Man kunde se att den ena sidan går kotkroppen
utöver den andra. C1-C2.Även disken c6 c7 är låg och c5 segmentet glider vid bakåtböjning.Då ser
jag ju dubbelt också. Nytt Rehabiliterings förslag.= Att bara tänka på att göra rörelsen med nacken,
Ska på återbesök för mitt blodtryck som är högre änn normalvärdet.Har i ett år försökt att rört på
mig enligt rek uav HC i Storvik. 2011-07 Söker Åter Sjukersättning 2011-02 med Ortoped Mats
Hambergs Utlåtande samtidigt som jag Gått 17 gånger på Psykoterapi vid Kerstin Hansen. Även
varit till Trond Stokke i Oslo som Genomlyst med open mun och bekräftat instabiliteten i
Allarliggamenten som håller huvudet på plats. Kassan ger avslag och jag blir med Af på flera möten
och jag får därigenom igenomgå neuropsykologisk utredning med AF psykolog , Även träffa
jobbcoach. Varje möte har jag blivit påverkad neurologiskt .Jag blir helt slut som om batterierna tar
slut. Möten med Arbetsförmedlingen påverkar mig. Jag blir uttröttad i huvudet. Möten med
Försäkringskassan gör mig utmattad. Neurologi Möte med Iris Hadar i Hofors och i Sandviken.
Samtliga möten gjorde mig helt slut.Hissen gick inte ända opp i Sandviken. Möte med
Arbetsförmedlingens Psykolog i Hofors och i Neuropsykologiskt påverkade mig negativt.
Batterislut speedad i huvudet. Över min förmåga. Att nämna är alla papper som Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan bombat mig med under denna tid.Jag har inte en endaste chans att fixa detta
detta stressar mig enormt. Jag får sparken utav Gästrike räddningstjänst under tiden då jag ska
arbetsträna. Personliga skäl. Jag skickar mail om mitt mående hela tiden till Af Fk Och Jobbcoach
och igenom detta blir jag kallad till ett möte där jag tvingas till att sjukskriva mig. Jag blir ordentligt
neurologiskt påverkad utav arbetsförmedlingen som pratar en hel timme non stopp. Jag hamnar i en
annar värld den dagen. Tidigare nämnde jag psykoterapi vid Kertin hansen i Falun efter att fått
remiss dit utav Psykolog Lena Magnusson Gävle. Varje Möte med Kerstin gör mig helt neurologiskt
Påverkad.Kertin Hansen Beskriver detta i Journalen med. Att vara ekonomiskt pressad och inte

känna sig förstådd eller trodd får mig att stressad. Ända sedan Jan Persson ringde mig 2009 då jag
befann mig vid en vattenkälla i skogen har stressen varit svår att koppla bort. Jag är helt säker på att
någon utav Arbetsförmedlingen eller deras psykolog ,Försäkringskassan eller Jobbcoachen på Iris
hadar kunnat OBJEKTIVT se hur jag lider igenom alla dessa möten .Annars har Kerstin Hansen
notert detta vid mina 17 besök där. Kognitiv påverkan i genom att jag utförsäkrades när jag väntade
på inläggning så fanns inga meddel att ta sig ner till Lund. Jag skrev till Ortopeden och frågade om
hjälp för detta. Deras svar var att jag begärt mig ner dit skälv och då kan dom inte hjälpa mig. Jag
skriver till Kassan och dom meddelar samma. Utredningen i Lund skulle handla om min nacke men
i försöks studie utan vetenskaplig grund vad jag förstår. Jag kommer att söka sjukersättning. Jag blir
plågad utav allt. Jag har en fundering. Vad fan håller ni på med?? Jag glömde skriva att jag blev
utkastad utav tanten och hamnade i Hofors samtidigt som Kassan utförsäkrade mig. Sedan gick
kamremmen på nybilen 10 mil ut i skogen när det var 25 grader kalt det blev bara skit med allt.
Nytt läkareintyg efter det att jag tvingats sjukskriva mig . Dr inge på Hc i Storvi k skriver ihop
något. Jag hamnar i stort funderande om det är bra skrivet? Inge har varit med mig tidigare vid
möten med Kassan. Blodtrycket provar vi 25/10 2011. 106 i undertryck Jag får medicin .
Medicinen påverkar mig med sticknar runt hjärtat och jag kan inte köra bil. Mår skitdåligt efter jag
slutat med medicinen. Jag stöter på och får en medicin som en vän med samma nackinstabilitet får.
Ska prova den. Svårt att fylla på detta brev. Får ont i nacken utav skrivandet. Lite om mig. Kanske
det kan bli en bok tillslut. Får reda på utav en psykolog/Sjukgymnast att annonyma annmälare kan
ha satt stopp för den vård jag behöft i ett tidigt skede.Probblemet skulle vara att de tagit den
medicinska bedömningen i egna händer och angivit de prestationer jag gjort .Inte sängliggandes
efter eller skador.. Nära folk. Uppmanad att spöa skiten ur dom av medicinsk personal..
ska pulsen/ Hjärtat öka när man vrider huvudet åt sidan.Tidiga symtom.
Med vänliga hälsningar
Patrik Wessling

