Nackskadeförbundet
För de nackskadades villkor i samhället - individin står i centrum

Syftet
Att vara en fristående, partipolitiskt obunden riksorganisation. som bygger på en ideell basis, där
individen står i centrum. Vars syfte är att förbättra de nackskadades villkor i samhället. Genom att
verka som en påtryckarorganisation gentemot sjukvården, myndigheter och andra intressenter.
(Det är vi skadadedrabbade som tvingas visa er vad ert ansvar innebär enligt lag)

Vår målsättning är att arbeta för
• en ökad sakkunskap om nackskador.
• Idag finns möjligheten att få ta del av moderna undersökningsmetoder genom
Nackskadeförbundet, som verkligen visar vilka skador patienten har, därmed få en rättvisande
medicinsk bedömning, med efterföljande adekvat vård.
• en sjukvård som hjälper, och inte stjälper patienten.
• ett ur patientens synvinkel fungerande försäkringsläkarsystem, ställd under socialstyrelsens kontroll.
• en opartisk myndighet, dit patienterna kan vända sig med sina klagomål.
• att stödja enskilda i sjukvårdsprocessen samt i kontakter med myndigheter och rättsväsendet.
• lagstadgade patienträttigheter.

Några rekommendationer från Nackskadeförbundet
Om ni har varit med om en olycka (bil, ramlat, cyklat omkull mm) och kommer till en sjukinrättning
rehabilitering eller någon annan behandling gällande nacken och inte detta lett fram till någon
diagnos eller hjälp efter tre månader, kontakta oss då gärna på Nackskadeförbundet.
Vid alla läkarbesök akuta som planerade tala om utförligt alla dina besvär och symptom så att detta
kommer in i din journal. Journalerna läses och används mot dig av försäkringsbolagen om du
utelämnat symptom i journalen.
Var beredd på att besvären/symptomen kan komma smygande efter mycket lång tid.
Vid anlitande av juridisk hjälp ex. Advokater, kräv att alltid få attestera fakturorna som skickas
till ditt rättsskydd. I Redogörelserna skall det innehålla vad som utförts samt debiterad tid i
minuter och timmar, ej sådana texter som ”mycket långt telefonsamtal”.
• Kontakta oss på www.nackskadeforbundet.se för information och hjälp med kontakter. •

