
Rapport från mötet på Socialstyrelsen den 8 december 2010.

Enligt löfte skulle ledande personer vid Socialstyrelsen, SBU och
Tillsynsmyndigheten vara med kl 09.45 – 12.00.
Generaldirektör Lars-Erik Holm och överdirektör Håkan Ceder hade fått
förhinder, men något meddelande hade inte nått Nackskadeförbundet.
Direktör Per Anders Sunesson kunde till följd av plötslig förändring i sitt
dagsprogram endast deltaga till kl 11.00
Trots förändringarna fick Nackskadeförbundet möjlighet att informera med hjälp
av filmer på stabiliseringsoperationer (utförda senaste tiden i Teheran i I ran av ett
team neurokirurger under ledning av dr M ontazem och dr Tavakoli). Filmerna
visade
1 . hur nackskadade med instabilitet uppförde sig före operation – inte kunde
klara sig själva att stå upp, eller t o m kunde drabbas av epilepsiliknande
anfall när rörelserna i nacken medförde tryck på hjärnstammen.
2 . hur under operationen rörelsemönstret i halskotpelaren såg ut
innan stabiliserande ingreppet genomfördes
3 . hur de nackskadade redan dagen efter kunde klara balansen för att två
dagar därefter fritt kunde röra sig i sjukhusets korridorer.
De opererade har nu återkommit till Sverige och behöver nu inte längre ligga till
sängs eller i rullstol, utan fått sina liv påtagligt förbättrade.

Vi fick dessutom redogöra för hur illa sjukvården i Sverige klarar av att fastställa
nackskador, samt att de nu pågående studierna i Uppsala och Lund inte kan anses
uppfylla de krav som Socialstyrelsen med ekonomiskt bidrag av regeringen har ställt.

Löfte om att Socialstyrelsen i en nära framtid skall kalla Nackskadeförbundet till ett
förnyat möte med de ovan nämnda myndigheterna har utfärdats! Då skall vi få förslag
till en förbättrad handläggning av nackskadeärenden, så att till sist drabbade skall få
den vård och hantering som idag saknas.

Detta är något tusentals med trafik-, arbets-, idrotts- och fallolycker ser fram emot med
stora förhoppningar.

P.S. Filmerna som visades vid mötet kommer tillsammans med mycken annan
information (t ex vilka rättigheter som EG-domstolen fastställt skall gälla för
nackskadade även i Sverige) att presenteras vid det kommande mötet i Göteborg
den 18 mars 2011. Håll därför ögonen öppna och besök Nackskadeförbundets
hemsida om mer detaljer, så att inte viktig information missas! D.S.
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