"Skicka en kopia av Din anmälan till EU-kommissionen även till
Nackskadeförbundet!"
Till Dig som drabbats av ”CCJ” eller av nackskada, men ännu inte informerat
Nackskadeförbundet om vilka besvär Du lidit av, samt vilka medicinska
rådgivare från Försäkringskassan eller Ditt försäkringsbolag, som bedömt Dina
besvär - önskar vi i styrelsen snarast att få en kortfattad sammanfattning av.
Redan för ett antal år sedan framförde läkaren Bengt H Johansson en svidande
kritik av hur handläggningen av skadedrabbades ärenden blev genomförda då oavsett vem som gjort bedömningen.
Idag tycks läget till och med vara värre än vid den tidpunkten.
För att kunna få önskad ändring till stånd har Nackskadeförbundet på sin
hemsida lagt ut information om hur man kan skicka en beskrivning av sitt
felhanterade ärende till EU-kommissionen.
Nackskadeförbundet vill gärna påpeka att somliga medlemmar ännu inte
skickat en kopia av det ifyllda formuläret även till oss i styrelsen. Vi behöver
nämligen veta vilket datum klagomålen skickats till Demetris Vryonides,
representant för EU-kommissionen, samt en kopia av klagomålen Du skickade
dit.
För att vi på bästa sätt skall kunna hjälpa våra medlemmar behöver vi även Din
medverkan för att vi skall kunna presentera en så fullständig statistik som
möjligt!
Nackskadeförbundet kommer inte att lämna ut Ditt namn eller personnummer
till någon myndighet, men för att statistiken skall bli så trovärdig att vår
regering till sist tvingas att se till att alla som blivit drabbade inte bara får
utlovad gränsöverskridande vård, utan att samhället även ser till att
rättsväsendet framöver kommer att fungera på ett bättre sätt än som det ser ut
idag - när så många förlorar trots att de blivit svårt lidande efter de olyckor de
drabbats av.
Eftersom svensk sjukvård i dagens läge inte behärskar att fastställa våra skador,
då där saknas nödvändiga resurser och kunskap. När drabbade inte fått
nödvändiga utredningar och behandlingar genomförda, finns inte uppgifterna
om skadorna med i journaler och intyg.

Utan korrekt diagnos fastställd redan i samband med när en olycka inträffat
hamnar nackskadade i ett svårt underläge både när det gäller att få nödvändig
vård eller de ersättningar som alla försäkringsbrev generöst utlovar, men som i
verkligheten så sällan betalas ut.
Hör därför av Dig snarast med önskade uppgifter!
Styrelsen

