Tio budord för nackskadade gällande deras återstående liv …
1. Du skall inte lita på svensk sjukvård av idag gällande nackskador,
myndigheter eller politiker. Acceptera aldrig frasen ”Du har för whiplash
(=nackskada) typiska besvär, men vi hittar inga skador. Några veckors
sjukskrivning, värktabletter och lite sjukgymnastik är allt Du behöver!” som drabbade slentrianmässigt brukar få höra efter att akutundersökning
genomförts. Du måste kräva bevis på att undersökningarna som
genomförts verkligen kan utesluta allvarliga, livshotande skador! Nöj
Dig inte med mindre! Du måste kräva kopior på Dina journaler! Ha
med bandspelare eller få med Dig någon som senare kan vittna om vad
som kom fram vid undersökningen! Utan korrekt genomförda
utredningar saknar Du senare det stöd som korrekt diagnos, behandling
och rehabilitering kan ge - för att svenskt domstolsväsende skall kunna
fungera rättssäkert.

2. Du skall inte lita på att Försäkringskassans (FK) handläggare eller
medicinska rådgivare (försäkringsläkare/"sakkunnigläkare”) kan något
om nackskador. Inga meritförteckningar Nackskadeförbundet erhållit
från FK påvisar minsta kunskap om nackskador eller deras
konsekvenser. De grundar sina utlåtanden endast på intyg och
journalanteckningar - utan egen undersökning. Om enligt Klas Berlin
och Jan Weibring (FKs ledande koordinatorer) korrekta uppgifter om
Dina skador saknas i pappersintygen – så ”har Du inga skador”. Då kan
Du friskskrivas fastän Du saknar varje möjlighet att förtjäna Ditt
dagliga bröd. Framöver skall FKs handläggare (vilka saknar medicinsk
kunskap) med hjälp av ett kryssformulär (som ortopedprofessorn Jorma Styf
utformat) avgöra om Dina skador förhindrar arbete. Professor Styf har ägnat
sin forskning åt de nedre extremiteterna – inte åt nackskador!

3. Medicinskt okunniga domare dömer inte enligt internationellt accepterad
vetenskap, utan som regel efter vad ”sakkunniga” åt FK eller Ditt
försäkringsbolag hävdar – hur mycket än deras påståenden har
förkastats med hjälp av senaste forskning använd runt om i världen. För
att bli försäkringsläkare måste en vanlig doktor genomgå kurser
anordnade av Försäkringsförbundet. Lärare är ”sakkunnigläkare” vilka
sedan länge arbetat för och blivit godkända av den ekonomiskt mäktiga
försäkringsindustrin (adress Karlavägen 108 i Stockholm. Dit går många
domare för att tjäna extra. Att det skulle kunna räknas som jäv tycks inte
staten/rättsväsendet bry sig om.

4. Försäkringsförbundet styr alla steg i den hantering Din ärende blir
handlagt. Det beror på att staten delegerat (överlämnat) hanteringen av
Din och alla andras trafikskador till försäkringsindustrin.

5. ”Sakkunnigläkare” fungerar också som rådgivare åt myndigheter, men
Du kan senare möta dem i domstol – om Du skulle bli missnöjd med att Din
skada blivit feldiagnostiserad, förnekad eller att metoderna som använts för
att fastställa Dina skador inte godkänns av myndigheternas ”experter”.

6. Trafikskadenämndens (TSN) beslut bygger inte på ren ”vetenskap”,
utan snarare på ren ”vetskap” om att trafikskador kostar pengar. Om
Din invaliditet har bedömts till över 9% måste Ditt ärende hamna hos TSN*.
Även där spelar ”sakkunnigläkares” bedömningar stor roll - då svenska
domare tycks tro att de skulle bygga på fakta och att titulär som professor
innebär att de skulle ha större kunskap än vad utredande specialister skulle
ha, vilket inte alltid är fallet.

7. Bland det som lärs ut på Försäkringsförbundets utbildningskurser är att
försäkringsläkare i domstol bör nämna att metoder använda i utlandet för
diagnos och behandling inte bygger på "svensk tolkning av vetenskap" (i
motsats till EU-domstolens beslut om att "internationellt accepterad
vetenskap" också skall gälla för svenska medborgare - något som skall gälla
sedan Lissabonavtalet godkändes den 1 december 2009). Ett sådant uttalande
brukar ofta räcka för att drabbade skall förlora mot FK eller sitt
försäkringsbolag i domstol, enär medicinskt okunniga domare avgör dessa
processer! Att svenskar i utlandet blivit betydligt bättre eller helt återställda
med de i utlandet använda metoderna står i klar kontrast till hur illa det brukar
gå för dem som fått svensk slentrianmässig utredning - där dessa saknas.

8. Fastän hundratals andra svenskar fått sina skador fastställda och blivit
botade i utlandet - tycks detta inte intressera vare sig Anders Borg eller
övriga regeringsledamöter – troligtvis för att deras expertis också tillhör
samma grupp "sakkunniga experter”, vilka både arbetar åt
försäkringsindustrin; är rådgivare åt myndigheterna; fungerar som lärare på
Försäkringsförbundets obligatoriska försäkringsläkarkurser för dem vilka
vill kunna tjäna extra hos FK som ”medicinska rådgivare”. Det gäller där att
lära sig att behärska alla regelverk, som behövs för att FK på rätt sätt skall
slippa betala ut sjukersättningar eller kunna friskskriva inte bara svårt
cancersjuka utan även dem med livhotande nackskador.

9. Betalade försäkringspremier eller avgifter via skattesedeln ger ingen
trygghet, ens för den som är allvarligt skadad! Enligt
Finansinspektionen skall betalda försäkringspremier betraktas som
skriftligt bindande avtal och varje försök att smita från sådana är
åtalbart!

10. Läs vidare på övriga artiklar om nackskador, ”sakkunnigläkare”,
myndigheters och sjukvårdspolitisk ignorans, mm som också finns på
vår hemsida. Då får Du inblick i hur illa vårt samhälle,
Försäkringskassan och försäkringsindustrin i praktiken sköter sina
åligganden, om eller när Du eller någon Du känner blivit drabbad!
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*organiserad och finansierad gemensamt av försäkringsindustrin, något som enligt EUkommissionens definitioner inget annat är en kartellbildning som ägnar sig åt
privatdomstolsverksamhet – som inte heller är tillåtet enligt EU-domstolens uppfattning

(enligt Carl-Michael von Quitzow, Jean-Monnet-professor i EU-rätt).

