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Till 

Lena Hallengren, Socialminister 

Telefon (växel) 08-405 10 00 

E-post till Lena Hallengren, via registrator: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

 

Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister 

Telefon (växel) 08-405 10 00 

E-post till Annika Strandhäll, via registrator: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

 

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 

Telefon (växel) 08-405 10 00 

Mobiltelefon 070-293 69 35 

E-post: infrastrukturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

 

 

Hej, 

 

Tack för svar!  

Vår förening har god kunskap gällande SKR och SoS pågående gemensamma arbetet med NPO och 

om SoS pågående arbete gällande uppdateringar av Nationella riktlinjer för rörelseorganens 

sjukdomar och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar, Del 1, slutversion. 

Uppdatering av resterande diagnoser inom rörelseorganens sjukdomar, Del 2, påbörjas 2021. Vi har 

haft möte med SoS och kan konstatera att patientgruppen vi företräder exkluderas i SoS 

uppdateringsarbete under Del 1. Vår förhoppning är att inkluderas i det fortsatta 

uppdateringsarbetet i Del 2. Anmärkningsvärt att SoS i sitt arbete inte utgår från de med störst behov 

av hälso- och sjukvård. Vi planerar att kontakta SBU gällande Vetenskapliga kunskapsluckor – 

otillräckligt utvärderade åtgärder och metoder. 

Vi vill vidare informera om aktuellt patientfall som presenterades i vårt brev till Lena Hallengren, 

Socialminister, Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, 

Infrastrukturminister, 30 augusti 2020: 

Karin Larsson, 48 år, gift, två barn 15 och 16 år. Arbetade som systemutvecklare på 

Transportstyrelsen då hon oförskyllt drabbades av ett färdolycksfall. Som förare blev Karin påkörd 

bakifrån av annan bil i hög hastighet på motorväg på väg hem ifrån arbetet. 
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Karin Larsson skrev torsdag 15 oktober till dr Marek Holy, Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i 

Örebro: 

Oacceptabelt bemötande inom specialistvården i Sverige och avsaknad av 

patientansvarig läkare (PAL) 
 

När jag nyligen, i desperation kontaktar den senaste operatören Peter Nyberg, Sahlgrenska, som 

utfört fusionsoperation av hela halsryggen förutom de övre nacklederna C0-C2/CCJ (som hela tiden 

utgjort huvudproblemet), upprepar dr Nyberg sin återremiss till VC och avslutar samtalet med 

repliken: "De kanske är trötta på dig (på vårdcentralen)".  

 

VC har tidigare bedömt att mitt fall är för komplicerat för att handläggas av primärvården.   

Vem är min patientansvarige läkare?  

Är det du som remissansvarig eller någon annan? 

Ska mitt fall handläggas av specialist vården eller primärvården? 

Jag förstår att den åtgärd som gjorts av dr Nyberg nu är avslutad och bedöms vara korrekt utförd.  

Det är nödvändigtvis inte det som har åtgärdats som är orsak till mina svårt ökade besvär.  

Efter upprepade, missriktade försök till kirurgisk åtgärd av symptomgivande instabilitet i CCJ lämnas 

jag i min mammas och mans vård med så svåra kramper i bland annat vagus- (10:e hjärnnerven) 

innerverade muskler att jag inte får behålla någon fast föda och knappt ens flytande. Jag har stadigt 

förlorat vikt sedan det senaste ingreppet till under 40 kg. 

Jag behöver hjälp med fortsatt utredning och ny bedömning av mina nuvarande besvär. 

 

Karin Larsson är en av många svårt drabbade patienter som inte fått/får adekvat vård, vilket 

föranleder vårt upprepade krav på er folkvalda som har mandat att genomföra förbättringar, att 

skyndsamt agera. 

NRH Trauma Riks har i flera år vid upprepade kontakter och i flertalet brev beskrivit aktuell situation 

och frågat Vem bär ansvar för att skadade människor tvingas bli vårdflyktingar? 

SKR och SoS pågående arbete hjälper föga vår hårt drabbade patientgrupp där många är i akut behov 

av vård nu. Den aktiva ignoransen för denna patientgrupp är mycket svår att förstå! 

Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vård ska bedrivas efter behov och på lika villkor. 

I ert svar uttrycker sig regeringen värdesätta att få ta del av synpunkter, åsikter och erfarenheter från 

medborgare och profession och att det hjälper regeringen att utforma sin framtida politik på 
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området.  Vår patientorganisation kommer fortsättningsvis uthålligt att informera om vår aktuella 

situation med förhoppningar om att bli lyssnade på. 

NRH Trauma Riks begär audiens med statsrådet Lena Hallengren, Socialminister, Ardalan Shekarabi, 

Socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, i grupp. 

 

Med vänliga hälsningar 

NRH Trauma Riks – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt 

 

 

NRH (Nack- Rygg- och Hjärnskada) 

Syftar på skador som uppstår efter direkt eller indirekt trauma mot huvud och/eller kotpelare. I 
Sverige drabbas varje år omkring 100 000 individer av olyckor med risk för skada på kotpelare 
och/eller hjärna och därifrån utgående nervbanor. Ungefär 30 000 får nackbesvär och ett okänt antal 
får också besvär från andra delar av ryggen och/eller hjärnskada. Trafikolyckor orsakar en stor del, 
men andra olyckor kan ge liknande besvär, t.ex. fall- och dykolyckor eller idrott.  

Diagnossättningen beror på vilken läkare man träffar och vad denne fokuserar på. Detsamma gäller 
för behandlingen. Patienterna riskerar fruktlösa åtgärder, åtgärder som kan pågå under flera år och 
medföra stora samhällskostnader. Kostnader som istället borde användas till att ge de drabbade den 
vård de behöver – oavsett om det är i Sverige eller utomlands. Ett nationellt kunskapscenter borde 
därtill snarast inrättas med resurser för effektiv och säker diagnostik, behandling, forskning och 
utveckling.  

Symtomfloran är ofta bred: Nackvärk, Migränliknande huvudvärk, Ländryggssmärta, Yrsel, Svindel, 
Falltendens, Fumlighet, Minnesstörning, Svårighet med inlärning, Koncentrationsstörning, Konstant 
trötthetskänsla, Nedsatt stresstolerans, Överkänslighet för ljud och ljus, Sömnstörning, Svettning, 
Hjärtrytmrubbning, Tarmmotorikstörning, Inkontinens, Stört temperatursinne, Svårighet att tala och 
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svälja, Svårighet att gapa och tugga, Bettstörning, Luktbortfall och smakförändring, Domningar, 
Svimningar, Illamående, kräkning, Dimsyn, Tinnitus, svåra kramper, m.m.  

NRH Trauma Riks är en rikstäckande ideell patientförening där skadade som orkar och efter bästa 
förmåga ger stöd och försöker hjälpa andra skadade med liknande erfarenheter och upplevelser som 
de själva. NRH startade 2015, har idag ca 3 600 nätmedlemmar. 

Sändlista:  

Till: 

Lena Hallengren, Socialminister, Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, 
Infrastrukturminister 

E-post: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, 
infrastrukturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

 
Kopia: 

Riksdagsledamöter NRH träffat: 

Pyry Niemi (S), Hillevi Larsson (S), Johanna Haraldsson (S), Jessika Roswall (M), Karin Rågsjö (V), Ola 
Johansson (C), Bengt Eliasson (L)   

E-post: pyry.niemi@riksdagen.se, hillevi.larsson@riksdagen.se,  johanna.haraldsson@riksdagen.se, 
jessika.roswall@riksdagen.se, karin.ragsjo@riksdagen.se, ola.johansson@riksdagen.se, 
bengt.eliasson@riksdagen.se,   

17 Riksdagsledamöter i Socialutskottet: 

Acko Ankarberg Johansson (KD), Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ann-Christin 
Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Karin 
Rågsjö (V), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Yasmine Bladelius (S), Dag Larsson (S), 
Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Michael Anefur (KD)     

E-post: acko.ankarberg.johansson@riksdagen.se, kristina.nilsson@riksdagen.se, 
camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.se, ann-christin.ahlberg@riksdagen.se, 
johan.hultberg@riksdagen.se, per.ramhorn@riksdagen.se, mikael.dahlqvist@riksdagen.se, 
sofia.nilsson@riksdagen.se, karin.ragsjo@riksdagen.se, ulrika.heindorff@riksdagen.se, 
carina.stahl@riksdagen.se, yasmine.bladelius@riksdagen.se, dag.larsson@riksdagen.se, 
lina.nordquist@riksdagen.se, christina.ostberg@riksdagen.se, pernilla.stalhammar@riksdagen.se, 
michael.anefur@riksdagen.se 

17 Riksdagsledamöter i Trafikutskottet: 

Jens Holm (V), Anders Åkesson (C), Magnus Jacobsson (KD), Anna-Caren Sätherberg (S), Maria 
Stockhaus (M), Jasenko Omanovic (S), Sten Bergheden (M), Jimmy Ståhl (SD), Teres Lindberg (S), 
Anders Hansson (M), Thomas Morell (SD), Johan Büser (S), Elin Gustafsson (S), Helena Gellerman (L), 
Patrik Jönsson (SD), Emma Berginger (MP), Åsa Coenraads (M)            
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E-post: jens.holm@riksdagen.se, anders.akesson@riksdagen.se, magnus.jacobsson@riksdagen.se, 
anna-caren.satherberg@riksdagen.se, maria.stockhaus@riksdagen.se, 
jasenko.omanovic@riksdagen.se, sten.bergheden@riksdagen.se, jimmy.stahl@riksdagen.se, 
teres.lindberg@riksdagen.se, anders.hansson@riksdagen.se, thomas.morell@riksdagen.se, 
johan.buser@riksdagen.se, elin.a.gustafsson@riksdagen.se, helena.gellerman@riksdagen.se, 
patrik.jonsson@riksdagen.se, emma.berginger@riksdagen.se, asa.coenraads@riksdagen.se 

Eleonor Johansson, Brevhandläggare, Socialdepartementet 

E-post: eleonor.johansson@regeringskansliet.se 
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