mycket till det sämre fastän jag ej arbetat utan gått sjukskriven hela tiden. Innan olyckan var jag fullt arbetsför och pigg, jag var
aldrig still en sekund, jag ville alltid ha något att göra. Jag spelade golf, bowlade, åkte skidor och cyklade, promenerade mycket,
jag var alltid aktiv och sportade mycket.. Hur kunde jag genomgå avancerade utbildningar varvat med arbete under 97- tom år 99
om jag inte var frisk då. Jag har arbetat i 32 år.
Jag har till dags datum gjort 42 olika läkarbesök och utredningar under 4 års tid. Tror ni att jag gjort det om jag varit frisk?
Jag blev beviljad hel förtidspension med 117.000 brutto/år. Hur ska jag kunna leva på det då jag är ensamstående och har bara
den inkomsten. Hur kan jag beviljas detta om det inte fanns underlag som talar för whiplashskada genom krocken, så varför ska
inte försäkringsbolagen också inse detta.

Här slutar mina anteckningar som jag gjorde efterhand efter olyckan år 2000. Nedan har jag sammanfattat medicinska händelser i
tiden efter dessa anteckningar.
2004-02-09 Nybesök KS hos Överläkare Lars Wallstedt. Klart smärtpåverkad. Halsrygg kraftigt inskränkt rörlighet med
upphävd rotation åt höger. Skickar mig till Rehab KS. Journal finnes.
2004-05-28_06-21 Besök undersökning Rehab på KS Överläkare Karin Rudling. Journal finnes.
2004-07-20 Ny krock. Bil som kör rakt in i mig bakifrån. Han såg inte att det blev tvärstopp. Tappade känseln i fötter och fick
mer ont. Jag uppsökte City akuten för röntgen och därefter akuten på neurkir på KS. Journal finnes.
2004-08-02 Bedömning och sjukgymnastik hos leg sjukgymnast på Rehab KS.
2005-06-02 Bettfys St Eriks sjukhus Diagnos: Artralgi och Myalgi Tungpress tandpress muskulär hyperaktivitet, WAD relaterad
Temporomandibulär dysfunktion. Jag fick en bettskena utprovad. Journal finnes.
2005-08-05 Rehabilitetsutredningen är klar på KS och inv.intyg utfärdas av Överläkare Karin Rudling. Se bilaga nr 1 Nu återstår
att prova Halovästen för påsättning, något mer kan man ej göra säger Karin Rudling till mig.
2005-10-05 Inläggning på Neurokirurgen KS Lars Wallstedt för Haloväst fixation inför eventuell steloperation i halsryggen.
Efter 3 dygn avbrytes det hela eftersom jag tappade balansen och känseln i fötter
Diagnosen är Post whiplashskada
Jag får nu besked på att man inte kan göra mer för mig utan jag får leva med smärtorna och de kognitiva problemen.
Jag vägrar emellertid att godta detta så jag söker upp Åke Nyström i OMAHA USA.
2006-04-20 Vi planerar en operation till 27 april.
Jag tar lån och åker över den 20 april, genomgår undersökningar och labprover och tester.
Äntligen har jag fått en tro på framtiden.
2006-04-27 Operation i Omaha. Efter uppvaknandet kändes det som en total befrielse från allt. Jag kunde röra på mitt huvud och
lyfta mina armar och mycket smärta och värk var borta. Jag kunde se bättre och öppna ögonen utan att kisa för ljuset.
Väl hemma börjar en tid av rehabilitering.
Operationen har lyckats och det som nu restar är de kognitiva problemen, stresskänsligheten och tappa tråden och minnet.
Smärtorna är inte helt borta de återkommer vid belastning dvs. när jag bär eller lyfter, cyklar lite. Jag har minskat ner på
medicinerna.
Jag har fortfarande en bit kvar och skulle behöva åka över 1 gång till för operation för att rätta till det sista om det går, men enligt
Åke Nyström kan han inte fixa till mig till 100% så detta får jag leva med och se tiden an.

