
Till alla dem, detta berör!
Nackskadade i Sverige har genom åren drabbats på samma sätt som 
barnhemsbarnen. Ingen har brytt sig om dem och ingen vill lyssna!
Vill eller vågar inte svenska folkets valda representanter ta tag i frågan om 
vad som sker hos Försäkringskassan och de ekonomiskt mäktiga 
försäkringsbolagen?

Bland alla dem som kontaktats och blivit informerade hör Reinfeldt, 
Husmark-Pehrsson, Ulf Kristersson, Göran Hägglund, Socialstyrelsen, 
Socialförsäkringsutskottet, Justitiedepartementet, Försäkringskassan, alla 
domstolar, men ingen tycks bry sig när den mäktiga försäkringsindustrin är 
involverad.

För detta kan man inte finna något annat ord än ett bedrägeri mot 
grundläggande rättigheter och rättssäkerhet

Av någon anledning tycks inte någon av  våra ledande politiker, oavsett 
partifärg, vilja svara på konkreta frågor när det gäller hur trafikskadade med 
nackskador blir hanterade.

Detta oavsett om det gäller försök till möten eller att få svar på frågor skickade 
med brev eller epost, blir vi med allvarliga skador hänvisade till myndigheter 
och deras regelverk - trots att Sverige numera tillhör EUs inre krets. 
Statsminister Reinfeldt och socialminister Hägglund t o m lyckades få 
Lissabonavtalet godkänt den 1 december 2009. Den är juridiskt bindande för 
alla EU-länder och övergår alla svenska lagar, men det tycks inte de som 
undertecknade fördraget antingen ha förstått eller brytt sig om att ta till sig 
och följa!

Vi har inte trots allvarliga, många gånger livshotande skador  upplevt någon 
förbättring - snarare tvärtom. Allt tycks vara precis som kortspelet "Svarte 
Petter". Ingen vill till slut sitta med det kortet, eftersom man då är en given 
förlorare.

Är det av okunskap eller feghet som nuvarande hantering från sjukvård, 
Försäkringskassan och försäkringsindustrin tillåts att få fortsätta att 
"misshandla" oss. Vi som inget hellre vill än att åter kunna få leva normala liv 
och klara oss själva.

Vet egentligen våra ledande politiker – oavsett vilket parti de tillhör – något 
om oss, som är nackskadade? Bryr de sig ens om detta?

Trots många misslyckade försök att under 2006 försöka nå förre statsministern 
Ingvar Carlsson med ett personligt brev, eftersom han hade fungerat som 



portalfigur för den av försäkringsindustrin organiserade och finansierade s k 
Whiplashkommissionen. Den tillskapades för att den skulle slippa betala ut 
ersättningar till oss. som blivit handikappade och ekonomiskt lidande.

Föredömet var ett stort kanadensiskt bilförsäkringsbolag i Quebec. Med hjälp 
av sina välbetalda försäkringsläkare hade verklighetens fakta gravt 
manipulerats. De hade lyckats framställa allvarliga neurologiska konsekvenser 
som om de inte vore värre än en hand- eller fotledsstukning.

Genomgång av alla de 166 meritförteckningar som Försäkringskassans 
generaldirektör låtit Nackskadeförbundet ta del av kan inte påvisa att dess 
medicinska rådgivare besitter någon kunskap alls gällande skador i den 
översta delen av halsryggen eller i hjärnan efter trafik-, fall-, idrotts- eller 
arbetsolyckor.

Runt om i världen kan våra skador diagnostiseras och behandla - t o m i 
fjärran länder som Thailand, Singapore - men inte i Sverige. För lånade 
pengar har många skadedrabbade kunnat åka till främmande länder och 
dagen efter korrekt genomförda operationer har de besvär de lidit av under 
många år försvunnit.

Till och med Uppdrag Granskning, som lyckats påvisa många fel i det svenska 
skrytbygget, misslyckades att reda ut problemen med sjukvård och byråkrati. 
De lyckades däremot att få förre statsministern Ingvar Carlsson att uttala sin 
sympati för oss nackskadade. Tyvärr stämde hans berättelse inte särskilt väl 
med den verklighet han förmodligen saknade all kunskap om!

Försök att nå honom i detta kontroversiella ärende har totalt misslyckats.

Under rubriken "Brevet som aldrig nådde Invar Carlsson", kan Du här på 
Nackskadeförbundets hemsida läsa hur verkligheten såg ut år 2006.

Dagligen får förbundet brev och telefonmeddelanden från alla delar av 
Sverige, som tyder på att det är ännu svårare idag år 2012 att få nödvändig 
och rättssäker hantering om man drabbats av nackskada. Detta trots att 
metoderna att diagnostisera våra skador har förfinats mycket de senaste åren

Bert Magnusson
Ordförande

Bo Sonnsjö
medicine doktor
vice ordförande



"Brevet som aldrig nådde Ingvar Carlsson"
Det tycks som att ledande politiker – oavsett parti – inte vet något alls om oss, 
som är nackskadade. Trots många försök misslyckades att under 2006 nå förre 
statsministern Ingvar Carlsson med ett personligt brev. Anledningen var att 
han fungerat som portalfigur för den av försäkringsindustrin organiserade och 
finansierade s k Whiplashkommissionen.

Slutligen skickades nedanstående brev till Socialdemokratiska partistyrelsen, 
105 60 Stockholm, med förhoppningen att komma i kontakt med honom. 
Telefonkontakt togs även med växeln, som lovade att vidarebefodra brevet till 
honom!
______________________________

Bäste Ingvar Carlsson!

Som f.d. Statsminister och med den stora internationella erfarenhet Du har, vet 
Du säkert att samma ämne kan beskrivas på mångahanda vis! Du har som 
ordförande i Whiplashkommissionen nog i betydande utsträckning fått den 
bild som försäkringsindustrins företrädare har beskrivit för Dig när det gäller 
whiplashskador och deras konsekvenser.

Jag kan tänka mig att Du haft många tankar om hur drabbade människor har 
det! Hur man skall hjälpa den lilla och svaga människan! Hur mycket arbete 
som borde läggas ner på att minska riskerna att bli drabbad när olyckan ändå 
är framme!

Den bild ur verkligheten, som jag här kortfattat vill beskriva, är byggd på 
olika källor, inte bara på de många whiplashskadades egna berättelser, vilka 
jag fått ta del av både före och efter det att jag själv drabbades av whiplash för 
6 år sedan. De grundar sig även på de kunskaper som olika 
rehabiliteringsdoktorer förmedlat, samt mina egna upplevelser.

Själv har jag arbetat som läkare sedan slutet av 50-talet. Vid den tidpunkten 
visste man praktiskt taget inte vad whiplash var. Fortfarande finns det stora 
luckor i kunskapsbasen, även bland de läkare, vilka arbetar som konsulter åt 
Försäkringskassa och Försäkringsbolag.

Min sammanfattning är kanske väl mycket beskriven i medicinska termer, 
men presenteras ändock på följande vis:

Uppskattningsvis 30.000 svenskar skadas årligen av whiplashvåld. Därav får 
ca 3.000 långvariga besvär, som på olika sätt förpestar tillvaron. 
Röntgenundersökning av nacken är inte av något värde då de skador som blir 
kroniska inte syns på vanlig röntgen.  Tills för några år sedan kunde många 
drabbade därför inte få en riktig diagnos fastställd trots att de vid första 



undersökningen efter olyckan fått veta att röntgen av halsryggen var normal. 
Kortvarig sjukskrivning, värktabletter och sjukgymnastik var som regel den 
enda behandling man kunde erbjuda de drabbade.

Dessbättre har inte utvecklingen stått stilla utanför Sverige. Med ny under-
sökningsteknik  kan idag slitskador fastställas på mjukdelar där vanlig 
röntgen inget visar. När förbindelser mellan olika halskotor slits av uppstår 
onormala rörelser i halskotpelaren, vilka framkallar påverkan på bland annat 
nerver och blodkärl, inte minst när man vrider på sitt huvud. Beroende på 
vilka strukturer som skadats kan olika symptom uppstå. Somliga drabbas av 
sömnproblem, eftersom de väcks när de under sömnen ändrar kroppsläge. 
Andra får huvudvärk, yrsel, domningar i armar och händer, synproblem mm. 
Kronisk värk medför även minnes- och koncentrationsproblem, vilka i sig kan 
vara helt invalidiserande. Besvären kan variera i hög grad och även från dag 
till dag.

Sjukdomsbilden kan lätt bli helt oförståerlig för den läkare, som inte har vare 
sig kunskap om dessa förhållanden eller tillgång till den nyare teknik, som 
krävs för att fastställa vilka strukturer som skadats.

Tyvärr måste en drabbad idag åka till utlandet för att få sådana special-
undersökningar gjorda. I Myyrmäki i Finland har sedan 2002 ett större antal 
whiplashskadade fått olika slitskador diagnosticerade, vilka gett upphov till 
ovan nämnda varierande problem, där sedvanlig slätröntgen inte uppvisat 
annat än för åldern normala förhållanden.

Sannolikheten för att en halsryggsskada  med ökad instabilitet skall läka av sig 
själv är troligtvis minimal och behandling i form av sjukgymnastik, 
sjukskrivning och/eller värkmediciner botar ej  bakomliggande skador. 
Sjukgymnastik kanske till och med kan försämra tillståndet, som det t ex också 
gjorde för min egen del.

Vad kan då erbjudas för att livet skall bli drägligare? I Tyskland finns det 
möjlighet att med operation fixera de kotor vilka medför ökad rörlighet i 
halskotpelaren. Det stora flertalet som opererats med en sådan metod har fått 
en väsentligt förbättrad livskvalitet. En del anser sig ha blivit praktiskt taget 
återställda. Få rapporter finns om att operationen inte gjort någon nytta.

Det är beklagligt att svensk sjukvård halkat efter på detta område och att 
många skadade därför inte får den vård, som i dag är möjlig att ge.

Jag har genom åren hört att Du är för att rättvisa skall gälla på alla områden. 
Detta borde också gälla de i trafiken drabbade. Då bör Du också veta att vårt 
juridiska systemet i Sverige genom sitt agerande idag i betydande utsträckning 
drabbar redan skadade rätt illa. Vid Stockholms Tingsrätt vinner 



Försäkringsbolagen i 93% av domsluten enligt den senaste genomgångna 
undersökningen av ett par års domslut. I Hovrätt vinner för det mesta 
Försäkringsbolagen och någon möjlighet att få upp sina fall till Högsta 
Domstolen är omöjligt då trafikskador, oavsett om de orsakas av alkohol eller 
narkotika, räknas som ”grov vårdslöshet”, som inte räknas som principiellt 
viktigt, fastän droger eller alkohol också funnits med i bilden.

Värt att observera är att idag vägrar försäkringsbolag (t ex Trygg-Hansa) att 
betala för sådana åtgärder som gör diagnos och operation möjlig. De är inte 
ens villiga att ompröva tidigare försäkringsbeslut, som grundats på 
undersökningar där slätröntgen inte kunde dokumentera de skador som 
faktiskt förelåg!

Hur kan det då gå annat än illa för den lilla människan när det stora bolaget 
med sina stora ekonomiska resurser, de skickliga advokaterna och 
konsultdoktorerna, ofta med titulär som professor, docent eller klinikchef i 
domstolens ögon står för den senaste vetenskapen och ingen hänsyn tages till 
resultaten av det diagnosarbete, som utförts i t ex Myyrmäki eller till 
operationsresultaten i Tyskland.

Därför borde en ny utredning, med oberoende specialister få göra en 
genomgång av vad som hitintills skett på området, för att rättvisa skall kunna 
ske även i den juridiska processen, då det kan knappast vara rättvist att den 
fysiskt drabbade personen efter förlust i domstol även skall behöva riskera att 
gå från hus och hem genom att behöva betala alla kostnaderna i domstol.

Du som har så stort förtroende i allmänhetens ögon skulle även i detta 
hänseende kunna agera för den lilla människans rättvisa som få andra!

Med bästa hälsningar

Bo Sonnsjö
Medicine doktor
Ögonspecialist, whiplashdrabbad, som först efter 6 år av lidande fått en 
förklaring till både egna och andras besvär! 
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