
Hej Bo,

 
Visst får ni använda mitt meddelande. Om du vill, kan jag och/eller Lena nog också delta per video (Skype är 
bra).

 
I USA ligger nog insikterna om whiplash skador ca 10 till 20 år före Sverige. Lenas kirurg, Noel Goldthwaite, 
har gjort steloperationer och dylikt i över 20 år. Lena hade första  besöket med Goldthwaite år 2000. Det var 
som var mest förbluffande för Lena var attityden. Noel gick genast igenom en sorts beslutsträd – vi ska börja 
med neurotomier – om det inte ger resultat, så gör vi xyz – om det inte er resultat, så försöker vi 
med...Goldthwaite hade aldrig en tanke på att man inte skulle försöka allt för att Lena skulle bli bättre.

 
Efter ett antal neurotomier och de visade sig ha mindre effekt, föreslog Goldthwaite en steloperation, C5 till 
C7. Innan det, gjorde de ett diskogram, dvs de sövde Lena lätt ooch väckte henne och ’petade’ på diskarna i 
nacken, för att se vilka som var skadade. Detta ledde till bedömingen att C5 till C7 borde stelopereras. Lena 
nämnde att en steloperation hade läkarna i Sverige föreslagit. Goldthwaite frågade om de hade gjort ett 
diskogram. När Lena svarade nej, blev han mycket upprörd – utan ett diskogram, har man ingen aning om 
vilka diskar som är skadade och skulle ha gjort mer skada.

 
Goldthwaite är en del av Spine Care Institute – ett av de mest kunniga ställen i världen om nackskador. När 
Lena har möten med Goldthwaite, gör han ett antal enkla experiment för att se var och hur ont Lena har. Han 
kombinerar denna information med magnetröntgen och går igenom vad problemen äroch vad som kan 
göras. Det vi förlitar oss på är att han har gjort så mycket mer av detta än få andra i världen.

 
Goldthwaite har också skrivit ofta till Försäkringskassan om Lenas skador och besvär. Försäkringskassan 
förstår inte hur stor skillnaden är i erfarenhet och insikt. Att jämställa Goldthwaite med Klas Berlin är absurt. 
Goldthwaite har säkert 10000 gånger mer erfarenhet.

 
Jag kan också lägga till att Lena här får betydande mer smärtstillande mediciner än hon någonsin fick i 
Sverige. Hon går till en ’pain management’ specialist, som är MD, och han förstår hur mycket hon behöver. 
 Han har varit mycket behjälplig vid Lenas operationer, där även läkarna här inte riktigt begripit hur att 
hantera någon som tar stora doser smärtstillande kontinuerligt.

 
Lena har gått ifrån ett starkt lidande i Sverige till ett läge där hon har konstant smärta, men där den regleras 
bättre av pain management och där kirurgerna fortsätter att försöka hitta lösningar.

 
Jag kan också nämna att Lena har upplevt att den vård hon har fått här är helt annorlunda än den hon fått i 
Sverige.

 
Jag kan gärna berätta mer, om du vill. Eller ring mig, så kan vi diskutera.

 
Hälsningar,

 
Janne

 



From: Bo Sonnsjö [mailto:bosonnsjo@gmail.com] 
Sent: Wednesday, February 02, 2011 1:03 AM
To: Jan Samzelius
Subject: Du skickade en mycket intressant epost till Bert Magnusson

 

Hej Jan!

Tack för Din hälsning i form av ett email till Bert!

Ditt meddelande var mycket intressant! Får vi använda Ditt meddelande i de utskick som vi just nu 
ägnar oss åt för att få så många besökare på det seminarium som vi skall ha på Chalmers den 18 
mars? Vi i Nackskadeförbundets styrelse försöker på alla vis att få folk så intresserade så att vi inte 
riskerar ställa in mötet p g a att vi inte har någon ekonomi som kan garantera alla kostnaderna.

Dina upplysningar om hur verksamheten ser ut i USA när det gäller hanteringen av skadades 
bedömningar var ytterligt intressant. Samtidigt blev vi intresserade att få veta vilka utredningar och 
behandlingar som Din hustru fått gå igenom, men även var det skedde.

Vi ser tacksamt fram mot ytterligare information.

Bo Sonnsjö
vice ordförande
Medicine doktor
Själv nackskadad
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