
Bifogat videoklipp visar på det som ofta sker i samband med en trafikolycka –

 inte bara i 

USA, utan även i Sverige. På många sjukhus kan man inte diagnostisera allvarliga ska

dor 

i samband med nackskador. Inte ens Karolinska eller Sahlgrenska kan undgå kritik för 

att 

skador missas. Kvinnan i denna filmsnutt kan inte få sin diagnos fastställd med sedvan

lig 

slätröntgen, utan har genomgått DMX (Digital Motion X-rays). 

 

Det är först när man vrider på huvudet medan undersökning sker i DMX  eller med 

funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) som nackskadades allvarlig – många 

gånger livshotande skador – kan fastställas. 

 

Det är först när skadan är upptäckt, som den drabbade får en chans att med hjälp av 

neurokirurgiska metoder kan bli hjälpt. Det är inte bara i Sverige, som försäkringsläkar

e 

försöker att hävda att nackskador inte finns hos drabbade, med hänvisning till 

undersökningsmetoder som inte kan fastställa faktiska skador. 

 

Detta sker i många länder, men i Sverige har försäkringsindustrin lyckats mycket väl at

t 

indoktrinera ansvariga inom sjukvård, hos myndigheter, samt våra medicinskt okunnig

a 

politiker och domarkår med hjälp av den s k ”Whiplashkommissionens” rapport. 

 

Skillnaden är att metoderna DMX och fMRI bygger på internationellt accepterad 

vetenskap, som publicerats i många facktidskrifter. På senare tid har Nackskadeförbun

det 

hjälpt nackskadade att få DMX-

undersökning genomförd hos dr Trond Stokke i Oslo och 

fMRI hos dr Raija Mikkonen i Vantaan. Bägge har oberoende av varandra kunnat med 

sina två skilda metoder fastställa samma skador – vilket bevisar att skadorna existerar 

trots att försäkringsläkarskrået i Sverige gör allt för att skadedrabbade skall förlora i 

domstol mot sina försäkringsbolag. 

 

I denna filmsekvens framgår att fösäkringsindustrin med alla medel försöker att förhin

dra 

att drabbade skall få rätt diagnos, behandling och rehabilitering  -

 men också mista sin rätt 

till ersättning till följd av ekonomiska och fysiska konsekvenser av sina olyckor. 

 

Kvinnan blir i slutändan hjälpt och vinner mot sitt försäkringsbolag med hjälp av D

MX, som är certifierad teknik använd inom många skilda 

medicinska specialiteter, men ännu 

inte i Sverige på de kliniker där nackskadade brukar utredas. 



 

På samma sätt kommer det till slut också att gå också här i Sverige. 

 

Läs gärna mera om nackskador i den mängd med dokument som finns på 

Nackskadeförbundets hemsida  -  www.nackskadeforbundet.se -  

 

Dit hör t ex docent Olli 

Tenovuos utmärkta beskrivning av hjärnskador, som är en mycket vanlig orsak till 

symtom som av försäkringsläkarna brukar klassificeras som ”psykisksomatiska besvär

” - varefter skadedrabbade brukar förlora sina processer mot försäkringsbolagen i 

domstol. 
 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=bgSQjt03ssI 

  

  

Med vänlig hälsning Bosse 
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