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Året 2020 har i sandhed været et mærkeligt år. Med coronaen kom hele og delvise nedlukninger, der 
også havde betydning for Whiplashforeningens aktiviteter. Således har nedlukningerne betydet, at vi fx 
ikke kunne mødes fysisk til vores årlige generalforsamling, eller at Whiplashcaféer ikke i samme omfang 
kunne byde medlemmer velkomne til en snak om løst og fast. Vi glæder os til, at vi igen kan hilse på 
hinanden.  

 
Det hele er dog ikke skidt; vi fik således øjnene op for, at generalforsamling, arrangementer m.v. kunne 
afholdes digitalt, og vi ved, at flere medlemmer også tidligere har efterspurgt denne mulighed. Det er 
derfor noget, vi i bestyrelsen vil arbejde videre med.  
 
Vi fik også – mellem to nedlukninger – taget hul på et af de foredrag, vi længe havde ønsket afholdt. En 

novemberdag havde Whiplashforeningen således arrangeret et foredrag med afdelingslæge Morten Rune 

Blichfeldt-Eckhardt, der er ansat på SmertecenterSyd på Odense Universitetshospital, og som er 

ansvarlig for det såkaldte BioSign-forsøg. Et forsøg, der skal gøre os klogere på, hvorfor og hvordan man 

udvikler en kronisk smertetilstand. Til trods for corona-restriktioner synes vi i bestyrelsen, at foredraget 

var en succes, og vi glæder os til at kunne afsløre det næste foredrag, der efter planen finder sted i 

september 2021, når samfundet er åbnet op igen.  

I 2020 har vi i foreningen fortsat arbejdet med at formidle viden og erfaringer om whiplash til 
whiplashskadede, pårørende, fagpersoner, politikere og andre interesserede, samt at yde støtte og 
rådgivning til whiplashskadede. Vi har bl.a. deltaget i et dialogforum med andre patientforsikringer under 
Forsikring & Pension, der skal styrke forsikringsbranchens forhold til patientforeningerne og sætte fokus 
på nogle af de problemstillinger, vores medlemmer oplever. Vi deltog også i et dialogmøde med 
Erhvervsministeriet omkring indhentelse af speciallægeerklæringer – et møde, der har resulteret i nye 
retningslinjer på området.  

 
Whiplashguiden, der blev lanceret i 2019, er nået ud til mange, og vi oplever fortsat en glæde over og 
interesse for filmene, der er produceret med støtte fra Offerfonden. I relation til Whiplashguiden 
bemærkes, at der i 2020 er anvendt midler fra Offerfonden, der er udbetalt i 2019 og som har været 
hensat til formålet. Det er også grunden til, at der i årets resultat er et regnskabsmæssigt underskud.  
 

2020 var også året, hvor vi fik en ny rådgiver i fold – Helle Krogh Jørgensen, der yder social-juridisk 

rådgivning til vores medlemmer om fx fleksjob, førtidspension mv. 
 
På Facebook er aktiviteten fortsat stor, hvilket vi er rigtig glade for, og foreningens blad, WhiplashNyt, er 
kvartalsvis blevet udsendt til foreningens medlemmer med artikler, der forhåbentligt fortsat bidrager med 
aktuelle nyheder og oplysninger om vores aktiviteter.  
 

 

 

 


