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Efter GP:s artikel: Sjukhuset betalar
notan för Matildas operation i
Barcelona
Efter att GP och andra medier berättat
att nackskadade Matilda Nordling, 26 år, nekats
operation i Barcelona av Försäkringskassan går nu
Skaraborgs sjukhus in och betalar ingreppet istället.
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– Ni har räddat mitt liv!
Matilda är så lättad att hon gråter när hon kontaktar GP efter
beskedet.
När hon var 13 år skadade hon nacken på gymnastiken i skolan
då hon ﬁck en tjockmadrass över sig, något som ledde till en
nackskada med förskjutningar på nackkotorna. Sedan dess har
hon levt med svåra smärtor och genomgått ﬂera operationer i
Sverige utan resultat.
Nu har hon och familjen hittat en läkare och operation i
Barcelona som kan hjälpa henne. Prislappen är en miljon kronor
men i slutet av förra veckan kom chockbeskedet att
Försäkringskassan vägrar betala operationen.

"Huvudet sitter löst"
– Jag har skador på hela halsryggen, huvudet sitter i princip löst
och i Sverige kan jag inte få någon hjälp. Jag har legat inlagd på
Skaraborgs sjukhus i Lidköping i snart nio veckor och blir bara
Dela
Nekades
av F-kassan
– sjukhuset
räddar
Mati 41 grader. Jag
sämre.
Min vård
temperatur
pendlar
mellan
35 och

bajsar och kissar på mig och högerbenet är förlamat. Jag
räknade kallt med att Försäkringskassan skulle säga ja och
situationen känns helt absurd, säger hon.
När Försäkringskassans besked kom i slutet av förra veckan
hade familjen redan tömt sina konton för att betala den avgift på
200 000 kronor som krävdes för att boka operationen.
Efteråt startade hon en insamling på Facebook och hade på
måndagen fått ihop 320 000 kronor till den eftervård som krävs
efter operationen.
På måndagsförmiddagen fattas bara pengarna till själva
operationen och på eftermiddagen kom glädjebeskedet att
Skaraborgs sjukhus går in och betalar operationen.
Sjukhusets cheﬂäkare Christer Printz motiverar beslutet så här:
– Hennes instabilitet i nacken måste åtgärdas och den samlade
bilden är att operationen i Barcelona kan hjälpa till med detta och
utan den riskerar hon bestående skador. Operationen är
komplicerad men patienten är informerad om riskerna, säger
han.
Matilda Norling ska nu använda de insamlade pengarna till att
betala tillbaka lånet till familjen.
– Resten ska jag skänka till Nackskadeförbundet för att hjälpa
andra som jag, säger hon.
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Försäkringskassan motivering är att kassan bara bekostar vård
inom EU så länge det ﬁnns likvärdig vård i Sverige. Detta efter en
dom i Högsta förvaltningsdomstolen i november förra året.
Som GP tidigare har berättat ﬁnns dock inget som hindrar att
enskilda sjukhus betalar vård för patienter både inom och
utanför EU:s gränser, vilket Karolinska sjukhuset gjort i ett fall.
Försäkringskassan hänvisade till Västra Götalandsregionen för
fortsatt prövning av frågan. Så här kommenterade
sjukvårdsdirektör Ann Söderström fallet i ett mejl på
måndagsförmiddagen:
”Vi kommenterar inte enskilda fall men vi kan uttala oss
generellt. Vård som vi rekommenderar, alltså vård som en läkare
remitterar en patient till, betalar vi för. Vill en patient gå utanför
de riktlinjer som gäller och söka vård på egen hand, får patienten
bekosta den vården själv inklusive transport som till exempel
ﬂyg".
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LÄS MER: Nackskadade Cecilia Ohlsson efter operationen i USA:
Jag har fått mitt liv tillbaka
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Som GP också tidigare har berättat är Nackskadeförbundet
mycket kritisk till den svenska vården på området. Bert
Magnusson, är ordförande i förbundet sedan många år.
– Det är skandal att det inte ﬁnns mer kompetens och utrustning
inom den svenska vården, säger han bland annat.
LÄS MER: Nackskadeförbundet dömer ut svensk vård

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra
etiska regler här.
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