PÅMINNELSE till FÖRSÄKRINGSKASSANs generaldirektör Adriana Lender.
NACKSKADEFÖRBUNDET har ännu inte erhållit alla försäkringsläkarnas
meritförteckningar, som tidigare utlovats.
Denna skrivelse skall diarieföras av registrator, dnr emotses från registrator
med vändande e-post till bert.magnusson@nackskadeforbundet.se som
bekräftelse på att skrivelsen är emottagen av Generaldirektör Adriana Lender,
Insynsrådets ordförande.
Sedan ett år tillbaka väntar Nackskadeförbundet på att få ut resterande
meritförtecknar och/eller CV på de försäkringsmedicinska rådgivarna hos
Försäkringskassans alla kontor. Vi fick primärt ut hälften, men förvägrades på
grumliga motiveringar och hänvisning av våra önskemål först till
kammarrätten, som meddelade att detta var Försäkringskassans sak att ordna
upp. Förnyad påminnelse från Nackskadeförbundet ledde bara till hänvisning nu till lägre juridisk instans.
Nu kräver vi att med det snaraste våra önskemål blir uppfyllda. Anledningen är
att de meritförteckningar som vi redan erhållit inte kan påvisa någon kompetens
om nackskador. Vid ett möte med koordinatorerna Jan Weibring och Klas
Berlin medgav dessa att de inte hade kompetens nog att bedöma den här typen
av skadefall.
Är det inte Insynsrådets ordförande Adriana Lender, som skall se till att den här
typen av information tillgodoses allmänheten på ett korrekt sätt och ser till att vi
erhåller resterande meritförteckningar och CV med det snaraste från den
berörda myndigheten som har hand om dessa dokument.
Dessa kan i rekommenderat brev sändas till Nackskadeförbundets ordförande
Bert Magnusson under adress Närsjövägen 86, 78053 Nås
Med styrelsens godkännande.
Bert Magnusson
Nackskadeförbundets ordförande
Bo Sonnsjö
vice ordförande
Medicine doktor
Styrelsen

P.S. Observera att en kopia av detta dokument kommer att som information till
medlemmar och allmänhet läggas ut på hemsidan, samt skickas till
Registrator@Social.ministry.se
D.S.
......................................................................................................................................
KOMPLETTERANDE INFORMATION:
NACKSKADEFÖRBUNDET fick den 17 mars 2011 ett diarienummer från
Försäkringskassans Registratorskontor (019285-2011), och väntar nu på de
meritförteckningar och CV på FÖRSÄKRINGSKASSANs medicinska
rådgivare som tidigare utlovats.
FÖRSÄKRINGSKASSAN har inte längre har någon styrelse. Plötsligt hade dess
styrelse blivit ersatt av ett Insynsråd.
Varför bytte Försäkringskassan ledningsform till insynsråd den 1 januari 2011?
Regeringen hade bedömt att en enrådighetsmyndighet med insynsråd stärker
den operativa ledningens ansvar i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Generaldirektören tar därmed det yttersta ansvaret för verksamheten och
ansvarar för dialogen med regeringen.

