Reser utomlands för att få smärtlindring
Svårt få operation för nackskada efter olycka
BURLÖV
Bjarne Petersen i Burlöv har så ont i rygg, nacke och axel efter en trafikolycka 2009 att han söker
smärthjälp utomlands.
– Här i Sverige får jag varken operation eller den smärtlindring jag behöver, hävdar han.
Inte heller får han sen en tid mer ersättning från försäkringskassan trots att han fått rätt i
förvaltningsdomstolen.
– Jag har levt på sparade pengar men nu är de slut. Återstår för mig bara att sälja lägenheten, säger
Bjarne Petersen som efter trafikolyckan inte kunnat arbeta. Han har tankar om att sälja sin bostad, resa
utomlands och där försöka bli opererad i axel och nyckelben i första hand.
– Det skulle i så fall ge mig en smärtpunkt mindre och en chans att kanske kunna göra någonting.
Bjarne Petersen råkade ut för en trafikolycka. Sen dess har han inte kunnat arbeta mer. Olyckan inträffade i
Göteborg 2008 där Bjarne Petersen då arbetade som anläggare. Han körde hem i sin bil efter jobbet och
blev påkörd av en lastbil. Hans egen bil fick skrotas direkt, själv åkte han i ambulans till sjukhuset med
fruktansvärt ont i ryggen. Goda vänner hämtade sedan hem honom till Burlöv där han haft sin lägenhet i
många år och härifrån sökte han vård i Lund. Bjarne Petersen har en konstaterad pisksnärtskada och äter
smärtstillande tabletter.
– Jag har varit sjukskriven fram till mars i år och fick sjukersättning från december 2008 till juni 2009 men
sen dess har jag inte fått några pengar och har inte rätt till någonting. Jag hade lite sparade pengar och
dem har jag klarat mig hjälpligt på och även fått hjälp av goda vänner, men nu går det inte längre. Han har
också sökt hjälp utomlands.
– Jag har åkt till Karibien där jag har vänner och de har hjälpt mig mycket. Där kan jag få operation men
det kostar. Då måste jag sälja min lägenhet. Läkare har konstaterat att Bjarne Petersen har en
pisksnärtskada och ett kroniskt smärttillstånd men någon operation har det inte blivit.
– Jag har ifrågasatt läkarnas beslut och då har de inte ansett mig vara i balans för en operation. Jag
frågade hur jag ska klara mig om jag inte får hjälp när jag inte kan använda ena armen efter en operation
men då ansågs jag besvärlig. En bra dag tar det cirka en halvtimme för Bjarne Petersen att ta sig ur sängen
på morgonen.
– Sen tar det allt från en halvtimme till en och en halv timme att göra morgonhygien och sen försöker jag
gå ut en stund. Jag måste försöka röra mig lite varje dag. När värken blir för svår är det starka
smärtlindrande tabletter som gäller. Att kyla ner nacken hjälper också. Bjarne Petersen säger att han nästan
gett upp tanken på att få hjälp i Sverige.
– Ändå har jag nyligen skickat in en självremiss till Lund där jag åberopar ett tidigare intyg om att
operation behövs i mitt fall, men jag räknar inte med det.
“Svårt att få rätt diagnos i Sverige"
BURLÖV-NÅS
Det kan vara svårt att få rätt diagnos och behandling i Sverige om man drabbas av nack- skador.
Det menar Bert Magnusson, ordförande i Nackskadeförbundet med säte i Nås i Dalarna, ett förbund som han
själv grundat.
– Personer med skador hör av sig till mig dagligen och jag hjälper dem vidare, i första hand till våra
grannländer Norge och Finland men även till andra länder där de har bättre kunskap. I Sverige finns inte
tillräcklig kunskap för att ställa rätt diagnos, hävdar Bert Magnusson. Dock är en studie på gång just nu
säger han, en studie som Nackskadeförbundet varit pådrivande för.
Enligt Bert Magnusson finns det många olika typer av nack- och ryggskador och därför är rätt diagnos så
viktig för att man sen också ska kunna ge rätt behandling alternativt smärtlindring.
– Operation är sista steget. Själv blev jag opererad för min nackskada i Tyskland för nio år sedan och det
gick bra. I samma veva startade jag Nackskadeförbundet när jag insåg hur många det var som var i samma
situation som jag och behövde stöd, inte minst i ersättningsfrågor.
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