Det koster kassen ikke at tage whiplash alvorligt
- det er både dyrt for staten og for de skadede
Valget står for døren. I Whiplashforeningen er vi interesserede i, om vi kan forvente at få din
støtte til den alvorlige problematik, ca. 46.000 danske whiplashskadede mennesker står i uden, at
de får den hjælp, de har brug for. De koster årligt samfundet 14 mia. kr. Medtages fremtidige
omkostninger, stiger beløbet til 76 mia. kr. - ifølge et speciale med økonom Kjeld Møller Pedersen
som vejleder. Forbruget af sundhedsydelser er stort, også mange år efter ulykken. Der er desværre
ikke udsigt til væsentlige ændringer pga. fraværet af effektive undersøgelses- og
behandlingsformer, fremgår det af specialets konklusion.
Pga. det specialeopdelte sygehusvæsen falder whiplashskadede ned mellem flere stole. Intet
speciale har påtaget sig ansvaret før psykiatrien med de ”funktionelle lidelser”. De
whiplashskadede ønsker dog ikke en psykiatrisk diagnose. Psykiatrisk behandling er alene
symptombehandling og gør ikke folk raske. I dag er der kun få andre tilbud. Det er op til den
skadede selv at finde mulig behandling og betale for at få det bedre. Derfor har
Whiplashforeningen skabt Whiplashguiden, en hjemmeside med en lang række informationsfilm
og tekster til gavn for både de skadede, deres pårørende, arbejdsgivere, læger og behandlere.
Med Whiplashguiden får de skadede bedre mulighed for råd og vejledning. Men der skal langt
mere til. Whiplashforeningen kan ikke løfte opgaven alene.
Mange interessenter har nemlig 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, ligesom de også har fravalgt at anvende WHO´s diagnosekode S13.4
for whiplash og i stedet accepterer ikke anerkendt psykiatrisering.
Whiplashforeningen ønsker, at der rettes op på lægers og Sundhedsstyrelsens mangeårige
forsømmelser med udarbejdelse af undersøgelses- og behandlingsplaner for whiplash.
Behandlingstilbud på et Center for Whiplashskadede på lige fod med Center for Hjernerystelse er
vores bedste bud, fordi der er evidens for effekten af tværfaglig behandling. De gør det i Australien
og har også gjort det i Region Skåne i Sverige. Kort og godt mener vi, at det danske samfund kan få
langt mere for pengene vha. en målrettet indsats.
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 Sundhedsstyrelsen ikke anerkender WHO´s diagnosesystem og i
stedet psykiatriserer whiplashskadede?
2.
Hvad vil du gøre for at skabe bedre forhold for de whiplashskadede i Danmark?
Du finder Whiplashguiden her: www.whiplashguiden.dk
Whiplashforeningen har 20års jubilæum i år. Derfor har vi lavet en særlig udgave af vores
medlemsblad, hvor du kan læse meget mere om Whiplashforeningens arbejde og hvilke
problemer whiplashskadede står overfor.
Venlig hilsen
Sara Maria Grau, formand for Whiplashforeningen

