Til opstiller til EU valget 2019
EU valget står for døren. I Whiplashforeningen er vi interesserede i, om vi kan forvente at få din støtte til
den alvorlige problematik, de danske whiplashskadede (ca. 46 000 mennesker) står i, og som betyder, at de
ikke får den hjælp, de har brug for. De koster årligt samfundet 14 mia. kr.
Mange interessenter har siden forsikringsselskaberne inviterede til konference om emnet i Quebec 1995,
påvirket behandlingen af de whiplashskadede ud fra en devise om, at når skaderne ikke kan ses med de
undersøgelser, der bruges i dag, eksisterer de ikke. Ved forskning er der dog påvist mange og forskellige
skader. Mange skader kan desuden ses ved fx skanning af den skadedes nakke under funktion og i oprejst
stilling. Men den undersøgelsesmetode har Sundhedsstyrelsen fravalgt. I stedet har de valgt, at
psykiatrisere whiplashskadede under de såkaldte ”funktionelle lidelser”, som er samlebetegnelsen for ca.
25 fysiske, komplekse og kroniske sygdomme, heriblandt som nævnt whiplash.
I praksis betyder det, at de skadede betragtes som psykiatriske patienter, at undersøgelser forværrer de
skadedes psykiske tilstand og at behandlingen er psykiatrisk. Mange har derfor oplevet, at de har fået
overset fysiske skader, der både kunne ses og behandles, hvis de var blevet tilstrækkeligt undersøgt. Det
betyder også, at ingen med skader har oplevet at blive raske af psykiatrisk behandling.
Whiplash har kode S13.4 i WHO´s internationale diagnoseklassifikationssystem, som Danmark er tilsluttet,
men Sundhedsstyrelsen vælger i stedet at anvende en ikke anerkendt forskningsdiagnose for ”funktionel
lidelse”.
Da behandlingen af de whiplashskadede er ringe pga. forskellige holdninger, har Whiplashforeningen lavet
en Whiplashguide, som giver viden om whiplash, praktiske værktøjer til selvhjælp og inspiration til at få et
godt liv trods kroniske smerter og invaliderende symptomer. Guiden kan ses her: www.whiplashguiden.dk
Der er dog hårdt brug for, at de whiplashskadede tages alvorligt, da vi mener, mange kan hjælpes med den
rette hjælp og forebyggelse af, at tilstanden bliver kronisk. Der lyttes dog desværre ikke til de skadede, som
ønsker behandling i tværlige centre, hvilket der også er evidens for effekten af.
I anledning af valget vil vi gerne stille dig et par spørgsmål og håber, du vil bruge et par minutter til at svare.
Til gengæld vil vi offentliggøre dine svar på Whiplashforeningens åbne facebookside samt på foreningens
hjemmeside www.whiplashforeningen.dk
1.
Hvad mener du om, at Danmark ikke anerkender WHO´s diagnosesystem og i stedet psykiatriserer
fysiske sygdomme?
2.
Hvad vil du gøre for at skabe bedre forhold for de whiplashskadede?

