Vilken hjälp har skadade och sjuka av Försäkringskassans och Försäkringsförbundets
(numera Svensk Försäkring) välbetalda försäkringsläkare.
Bo Sonnsjö skriver:
03 Maj 2011 kl 22:00
Nackskadeförbundet har uppmärksammat Socialdepartementet om att det förekommer många
brister hos Försäkringskassan. Man skyller på att handläggarna är inkompetenta, men måste då
fråga sig till vilken nytta Försäkringskassan har ett antal försäkringsmedicinska rådgivare? Är det
inte dessa som skall hjälpa handläggarna att fatta rätt beslut?
Sedan många av Nackskadeförbundets medlemmar informerat om att doktorer med fel kompetens
och specialitet har bedömt deras ärenden begärde och fick Nackskadeförbundet ut omkring hälften
av dessa doktorers meritförteckningar. Där fanns ingenting som tydde på att det förelåg någon
kompetens hos dessa, när det gällde nackskador.
Resten av meritförteckningarna har vi förhindrats att få ta del av.
Vem skulle söka en gynekolog om nackskadebesvär efter en allvarlig trafikolycka? Det räcker inte
att ha gått en utbildning på någon av Försäkringsförbundets kurser i försäkringsmedicin för att klara
av att bedöma nackskador.
I meritförteckningarna fanns alla typer av specialiteter. Hur skall dessa utan att själva undersöka
skadade egentligen klara av att göra korrekta bedömningar?
Vid samtal på Försäkringskassans huvudkontor fick Nackskadeförbundet träffa 2 av dess
koordinatorer, som skall hjälpa dem som är okunniga om nackskador så att bedömningarna skall bli
korrekta - när inte koordinatorerna själva behärskar området.
Mycket mer finns att kritisera Försäkringskassan för! Den som vill fördjupa sig i ämnet kan läsa
många artiklar på http://www.nackskadeforbundet.se
Visserligen har Nackskadeförbundet försökt att inte bara informera regeringen - inte minst
Socialdepartementets ministrar - men även dagstidningar och granskande TV-program, men ämnet
tycks vara ointressant?
Kanske följande diarienummer (diarienummer S2011/4524/Sr) kan leda till ett antal andra
diarienummer som visar på vilka problem som döljer sig bakom friskskrivning av nackskadade
vilka ännu varken fått allvarliga, många gånger livshotande skador korrekt fastställda, behandlade
och rehabiliterade innan de kan återgå i arbete.
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