
Försäkringskassans bedrägeri mot sjuka och skadade

I SvD den 11 januari 2008 finns uppgiften att en ny myndighet skall tillskapas för att 
kontrollera Försäkringskassan (FK) med tanke på att 20 av 435 miljarder utbetalas p g a 
felaktiga utbetalningar och bedrägerier. Det framkom i en utredning som Christina 
Husmark- Pehrson stod bakom.

Enligt ISF (Inspektionen för Socialförsäkring) sker åtskilliga felaktigheter i  FK. Det 
framkommer en hel del förvånansvärda uppgifter i TV-programmet ”De Oförsäkrade”. T 
ex visar det sig - trots att ett regelverk från 1993 ersatts av ett nytt regelverk 2002, så har 
FK fortsatt att arbeta efter det 9 år äldre. Det har blivit en rutin enligt dess ansvarige 
försäkringsdirektör.

Till följd av detta hanteras många kvinnor, vilka arbetar inom vården mycket illa, genom 
att deras arbetsskador skylls på deras privata livsförhållanden trots att besvären startat i 
arbetet.

Det hela sker genom att s k ”konkurrerande” orsaker framförs som alternativ, med ytterst 
krystade motiveringar, som högst osannolikt beror verklighetens händelser på deras 
arbetsplatser.

Om inte detta är ett oerhört bedrägeri mot skadedrabbade från samhällets sida? Man 
stiftar trygghetslagar, som man sedan låter sina myndigheter skjuta i sank, med hjälp av 
juridiska klurigheter!

Detta sker bl a med hjälp av FKs processjuridiska enhet, som även genomför en likartad 
hantering när det t ex har med drabbade av nackskador att göra.

I det fallet sker det med hänvisning till vad medicinska rådgivare framför om ”vetenskap 
och beprövad erfarenhet” – ett uttryck som enligt SBU det inte ens finns någon 
förteckning över när det gäller vilka metoder som uppfyller sådana krav. En tom fras utan 
faktiskt innehåll används på ett bedrägligt sätt.

Enligt Socialstyrelsen har ingen delegation skett till någon enskild eller grupp av läkare 
att avgöra vad som är att betrakta som vetenskap. Trots det används sagda uttryck 
regelbundet av medicinska rådgivare åt både FK och de stora försäkringsbolagen. 

Ett sådant agerande innebär ett rent bedrägeri, med syfte att slippa göra utbetalningar till 
skadedrabbade oavsett om det gäller olyckshändelser i arbetslivet eller i samband med 
trafikolyckshändelser.

Hur det kan vara tillåtet av en yrkesgrupp, som skall fungera etiskt i förhållande till ofta 
svårt drabbade medborgare är minst sagt förvånande – inte minst när det gäller något 
som har med trygghet och rättssäkerhet att göra.

Denna typ av agerande kan inte på något sätt motiveras av det politiska 
systemet. Ett bedrägeri är ett bedrägeri oavsett om det sker av medborgare 
som försöker lura våra samhällsorgan eller om det är våra myndigheter som 
lurar drabbade medborgare!



När skall svenska medborgare äntligen våga tala klarspråk med sina politiker, 
istället för att vid köksbordet gräla på hur eländigt makten styr ...

Minns ordspråket "Ge och ta igen är tjuvens bästa vän".
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