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Aktindsigt i Whiplashprojekt 

 
Hermed ønsker whiplashforeningen aktsindsigt i forskningsprojekt nr. 2000 0268 med titlen ’Whiplash- 
en undersøgelse af behandling og prognose efter akut piskesmældskade.’ 
 
Dette er et stort forskningsprojekt, der kan få vidtrækkende følger – ikke blot for den enkelte deltager, hvis 
de f.eks. fejlbehandles ved en for aktiv metode, men for kommende whiplashramte, hvis der er skader som 
overses, og problemerne derfor bagatelliseres. Det må ikke glemmes at det er Forsikring & Pension der 
betaler for forskningsprojektet. 
 
Derfor er det meget vigtigt at der er tilstrækkelig viden bagved det forskningsdesign, der også inkluderer de 
ca. 1000 mennesker der kun skal hjemmeundersøges og hjemmeinterviewes. 
Om hvad ?  Der er endnu ikke offentliggjort et vejledende spørge eller undersøgelsesskema. 
 
Fysioterapeut Inger Skjærbæk, Rønnebæralle 2, 3000 Helsingør tlf. nr. 4922 2652 har stor ekspertise på 
området, og hun ved hvad man skal kigge efter vedrørende f.eks prognostiske overvejelser, og hun har en 
stor viden om hvilke somatiske (sanse/nerve/muskel) forværringer der er typiske i perioden fra ½ til 1 år 
efter whiplashtraumet. 
 
I vedlagte artikel af Henry K. George: Nonimpact Brain Injury.. fra Applied Neuropsychology, 2000, vol 7, no 
2, 65-75 omtales både langtidsskader samtidig med at der er en kritisk vinkel på udvælgelsen af 
neuropsykologiske tests. Det er kritisabelt at der slet ikke medtages cognitive skader eller deficits i dette 
forskningsprojekt. Se bilag 1. 
 
Vi er dybt bekymret for, at forskellige signaler om mulige langtidsskader overses. 
 
Whiplashforeningen skrev til Forsikring & Pension af 9. oktober 2000, hvor vi mere deteljeret gjorde rede 
for vore holdninger. Professor Troels Staehelin Jensens besvarelse inkluderede desværre ikke svar på alle 
vore spørgsmål. Vi bad den 9.oktober 2000 Den Videnskabsetiske Komité for Århus Amt om aktindsigt i 
projektet og fik svar. Se vedlagte bilag 2 – 4.   
 
Projektet er nu flyttet til godkendelse i Vejle/fyn Komitéen  - af hvilken grund ? 
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