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1. SYSTEMFEL
‐ Vem blir nästa offer?
Din insats kan vara
avgörande!
Är du medveten om hur låg
patientsäkerheten är när du skadas av vården?
Är du medveten om hur lite hjälp du får om det tragiska händer?
Visste du att det inte finns någon bra hjälp att få, när du skadas av
vården?
Visste du att om/när du blir vårdskadad så är dina privata försäkringar
är helt verkningslösa?
Jag heter Ulrika och trodde att jag var försäkrad när det tragiska inträffade och
jag blev skadad i vården, men jag bedrog mig. Jag trodde inte heller att det var
sant!! Detta kan röra 9 miljoner svenskar...
Det värsta är att försäkringen inte går att köpa själv på något sätt (som alla andra
försäkringar), utan ditt liv kan slås i helt i spillror hur ordentlig du än är! Du kan
stå oförsäkrad!!! Det händer mig just nu och jag sitter på unika bevis, ingen har
lyckats får fram sådana bevis tidigare. Nu har vi chansen!!

Mitt mål med detta är att väcka opinion för att en haverikommission ska
tillsättas och ta fram en ny modell för en bättre patientförsäkring, samt
att ge oss felaktigt drabbade upprättelse. Vi måste tillsammans påverka
så att lagen ändras!
Om du skadas i vården har du rätt till en objektiv bedömning av dina skador.
HELT KOSTNADSFRITT! Nu riskerar jag istället att få betala 2‐3 miljoner eller
avstå från att få en objektiv bedömning. Skulle du vilja hamna i en sådan sits?
Ta därför del av den mycket viktiga informationen och min historia med
Tvinslag med mera!
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2. Vem är jag?

Fotograf: Thomas Dahl, Uppsala.

Hej! Här kommer lite information om mig!
Jag heter Ulrika och är 46 år, jag bor med min man och vår 11 åriga dotter i Hästbo utanför Torsåker.
(Gästrikland, nära gränsen mot Dalarna) Vi bor på en gammal bondgård, en släktgård där jag också växt
upp. Vi har inga djur och arrenderar ut marken.
Vi är en helt vanlig familj, inga sociala eller andra problem ‐ vi sticker inte ut på något sätt. Jag har alltid
varit van att jobba, tjäna mina egna pengar och göra rätt för mig.
Som person är jag varm och bryr mig mycket om människor och månar om dem, jag vill att alla ska ha det
bra och bli reko bemötta. Älskar att laga mat och har nolltolerans mot mobbing och ogillar orättvisor.
Många uppfattar mig som en klippa. Jag har utvecklat mig mycket som person under dessa år när jag
tvingats gå igenom allt.
Min man jobbar med IT och jag är arbetslös, men i tankar på att starta eget då jag inte hittar något jobb
(jag har jordbruket som bisyssla) På jordbruket har jag drivit lite "bo på lantgård" men har inte de senaste
åren orkat hyra ut, det är lättare att komma ut på en arbetsplats än att göra saker hemma i ensamhet.
Under en period har jag kört eget som coach. Dessförinnan har jag utbildat mig inom flera olika områden
och jobbat inom hotell och restaurang, butik, IT, fastigheter med mera och har en stark entreprenörsanda.
På grund av mina vårdskador har jag också läst mycket medicin.
Som person gillar jag inte att älta saker utan vill framåt här och nu för att utveckla mig. Jag har ingen
prestige och hatar ingen utan vill bara framåt. Men oavsett så kommer ju min funktionsnedsättning att
bestå och jag ska ha samma ekonomiska situation som om jag hade varit oskadad.
Jag och min familj önskar oss en ljus framtid! Kan du hjälpa oss?
Varma kramar <3
Ulrika
Ps. Jag söker även jobb!
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3. Min historia om hanteringen hos
försäkringsbolaget
‐ Det ofattbara hände...
Vill du chansa att
inget händer?

Privata försäkringar är totalt ogiltiga vid vårdskador...
9 % eller ca 100 000 svenskar som söker vård varje år blir
vårdskadade enligt vårdförbundets hemsida. Prognosen pekar
på att en miljon svenskar eller fler kommer att får vårdskador
på 10 år. Sjukvården går på knäna och vårdskador och vi ser
ännu inte bakom krönen. Det kan vara du eller ditt barn som
skadas nästa gång! Försäkringsbolaget som utreder vårdskador
ägs av landstingen och sjukvårdsregionerna. Ingen insyn finns.
Drabbades av skador och fick ingen objektiv bedömning
När jag och min man sökte hjälp för ofrivillig barnlöshet så drabbades jag av omfattande
vårdskador med trauma, detta eftersom läkare missade att jag har två livmödrar och
ställde helt fel diagnos. Det har visat sig att jag inte fått en objektiv bedömning av mina
vårdskador hos försäkringsbolaget. På grund av detta gjorde jag en sammanställning
som Finansinspektionen (FI) använde som underlag i en granskning av
försäkringsbolaget. (FI har tillsyn över försäkringsbolag
Systemet är skyddat,
ingen kommer åt
dem!

Mönster i hantering hos försäkringsbolaget
Granskningen resulterade i skarp kritik mot försäkringsbolaget,
men finansinspektionen kan inte gå in i enskilda ärenden och
försäkringsbolaget vidtar ingen rättelse. På grund av detta har
jag hamnat i en hemsk situation och väljer därför att delge er
försäkringsbolagets fruktansvärda hantering. Det finns mönster i deras
hantering och det är långt många fler än jag som är drabbade. Det värsta är att det
kan vara du som drabbas i morgon, jag och min familj ber därför om ditt stöd! Styrande i
Sverige måste göra något åt detta, det ska inte kunna ske. Hjälp mig
att sprida denna information! Dela och hjälp till att skriva på
namninsamlingen! Vi skulle vara dig evigt tacksam!
Betalning för
utgivningsbevis

Jag har betalat avgift för ansökan om utgivningsbevis för att
kunna publicera mer detaljerad och ännu mer skrämmande
uppgifter. Det finns även information om olika styrelsekopplingar
med mera. Ni kommer att häpna, detta är riktigt skrämmande! Absolut,
är du journalist så får du gärna höra av dig! Bli gärna följare på min blogg!
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Överhörde juristens telefon, se inslagen från TV4
I TV4 inslagen (se länkar) kan du se och höra hur cheferna på försäkringsbolaget pratar
illa om mig. Jag tog dem på bar gärning när de pratade illa om mig och gjorde därför en
stor sammanställning med ca 25 ljudfiler och hundratals sidor dokument, som redovisar
mängder med brister.
Lite av det jag kommer att ta upp är: Ej påskrivna läkarutlåtanden som saknar original ‐ men som
ligger till grund för avslag, läkare som använder brevpapper från sjukhus och stoppar pengar i
egen ficka, jävsituationer, erkännanden av försäkringsbolaget om att de inte är schyssta,
argumentationsfel och knep de använt sig av som inte har bärighet i lagen och som ligger till grund
för avslag – det finns massor!

Riskerar att få betala kanske 2‐3 miljoner och kan få gå från hus och hem!
Försäkringsbolagets etiska riktlinjer går i direkt strid mot den hantering jag fått. På
grund av den fruktansvärda hanteringen som jag har fått har jag varit tvungen att
stämma försäkringsbolaget för att ens få rätten till en objektiv
bedömning av mina omfattande vårdskador.
Kommer vi att
tvingas bo så här?

Rättegången startar den 8:e februari och kan inte min advokat
framställa min situation rätt, så riskerar jag att få betala
uppskattningsvis 2‐3 miljoner och riskerar att få gå från hus och
hem! Dessutom så krossas hela min integritet på grund av att allt blir
offentligt i tingsrätten. Alla ska självklart ha rätt till en kostnadsfri objektiv bedömning
av sina vårdskador! Förstår du vilken katastrof allt detta innebär för mig och min familj?
Vi är maktlösa!
Finansinspektionen (FI) har fått in ännu fler anmälningar
Via tingsrätten hittade jag andra vårdskadade som inte heller hade fått en schysst
hantering av försäkringsbolaget och FI fick in 30 anmälningar. FI utredde
Försäkringsbolaget i 11 månader. Sedan TV4 sände har ytterligare över 60 anmälningar
kommit in till Finansinspektionen.
I TV4‐inslagen (se länk) medverkade även riksdagsledamöter som har lagt motioner om
ett förbättrat försäkringsskydd, men det är motioner som har röstats ned i år. Vi måste
göra något!
Finansinspektionens rapport utan sekretess
Finansinspektionens rapport är sekretessbelagd och bristerna hos försäkringsbolaget är
omfattande, men jag sitter på merparten av detta material. Inför förhandlingen i
tingsrätten har jag också gjort en begäran (hemställan) om att få ut finansinspektionens
rapport utan sekretess, då försäkringsbolaget bestridit de skador som de tidigare
godkänt (de godkände en del av skadorna men vi tvistade då om tidpunkt och
invaliditet). Allt för att jag ska få extra bevisbörda i tingsrätten, vilket också gör
rättegången dyrare.
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Samtidigt så anser kanske inte försäkringsbolaget heller att deras medicinska rådgivare
och handläggare varit tillförlitliga? Försäkringsbolaget ska svara tingsrätten senast den
31 juli.
Förstasidan på sammanställningen
jag gjorde till Finansinspektionen

Patientskadenämndens ledamöter blundade, regeringen
måste ta ansvar!
Finansinspektionen kan inte gå in i enskilda fall men det kan
Patientskadenämnden göra (de ska ge en second opinion till
försäkringsbolaget) I Patientskadenämnden sitter
riksdagsledamöter som ska tillvarata den skadades intressen, men
ordförande och ledamöter i patientskadenämnden vägrar säga om de fått se
dokumenten om bristerna hos försäkringsbolaget och kommenterar inte ens
försäkringsbolagets hantering, trots att de fick samma dokument och information som FI
använde som underlag när de gav skarp kritik!
Då riksdagsledamöter varit inblandade i Patientskadenämnden, anser jag att detta också
ligger på regeringens bord. Materialet som försäkringsbolaget skapade till
Patientskadenämnden var inte heller ett objektivt material.
Hur frisk är Patientskadenämnden?
Det finns starka kopplingar mellan styrelseledamöter i patientförsäkringsföreningen
(PFF) som sköter om patientskadenämndens kansli och försäkringsbolaget.
Patientskadenämnden och patientförsäkringsföreningen delar dessutom fikarum,
lunchrum, administratörer, vaktmästare och mailserver. Patientskadenämndens jurister
som föredrog mina vårdskador har också jobbat hos försäkringsbolaget. Den ena
föredragande juristen är också facebookvän (endast 80 vänner, så antagligen hyggligt
nära vänner) med en handläggare hos försäkringsbolaget som har gett flera avslag i
mina vårdskador. (Det fanns andra föredragande jurister att tillgå utan kopplingar till
försäkringsbolaget)
Mycket andra kränkningar vid överhörningen
Under samtalets gång försökte jag vid upprepade tillfällen få kontakt med juristen.
Samtalet varade i två timmar! TV4 har bara sänt en bråkdel. Vid överhörningen så lät det
ibland som att de pratade med mig och ibland som de pratade om mig, vilket gjorde mig
mycket förvirrad.
Förutom juristen så var det personer i ledande position hos försäkringsbolaget och de
genomsyrar också hela företagets attityd. De snackade om alla möjliga kränkande saker
och bröt också sekretessen. De småpratade om mig i mängder av omgångar där de
namngav mig och hade även en egenbetygskala gällande mina arbetsgivarintyg. Juristen
sa att han trodde att jag spelade att jag mår dåligt. Men överhörningen är långt ifrån allt.
Det blir tyvärr ännu värre….du kommer inte att förstå att detta händer i Sverige år 2015!
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Vill du bemötas så här om du blir vårdskadad?
Arvodet var på 900
kr per timme!

Juristen som jag överhörde är inblandad i fler saker
Juristen och flera av de som snackade skit om mig har deltagit i
att skriva på mina avslag. Juristen beställde även utlåtanden som
låg till grund för mina avslag. En av försäkringsbolagets
medicinska rådgivare har tre gånger undertecknat utlåtande med sin
befattning som överläkare på ett universitetssjukhus, samt även använt sin
arbetsgivares adress, brevpapper och logotype. Det gör att utlåtandena ser ut att komma
från sjukhuset, men överläkaren/den medicinska rådgivaren har istället fått pengar för
utlåtandena till eget bankkonto. Jag råkade hitta arvodesunderlaget i papper från
försäkringsbolaget när jag gjorde ett utdrag enligt PUL. (personuppgiftslagen) och där
framgår att försäkringsbolaget betalat lön och skatt. Hur är då etiken och moralen i
övrigt hos denna läkare kan man undra? Arvodet var på 900 kr per timme.
Bekräftar
Universitetssjukhuset har bekräftat i både ljud och skrift att inte är tillåtet att använda
deras brevpapper och logotype, det kommer då också in andra aspekter, då man som
läkare på ett sjukhus, inte får skriva utlåtande om en patient som man inte har träffat,
samt också aspekter med journalföring.
Avslaget från försäkringsbolaget var baserat på denna medicinska rådgivares
bedömning och som hänvisade till att mina livmödrar sågs dåligt vid ett tillfälle efter
graviditeten. Vid det tillfället, 8 veckor efter min förlossning, så ammade jag var tredje
timme och just då är synlighetens som absolut sämst på grund av hormoner.
Förväntningarna att kunna se de båda livmödrarna då, var därför oerhört låga, vilket en
professor som är lärare på en läkarutbildning, till min fördel påtalar i ett utlåtande.
Kompetensen att känna till detta ska även försäkringsbolagets medicinska rådgivare ha.
Utlåtandet professorn skrev åt mig är inte ens bedömt av försäkringsbolaget.
Ej påskrivna utlåtanden som saknar original
Försäkringsbolaget har vid sex tillfällen bifoga medicinska utlåtanden som ligger till
grund för avslag, de är skrivna i deras egna dokumentmallar och saknar påskrift från
medicinska rådgivare men som de hävdar att har skrivit dem och dokumenten har ingen
digital signatur, inget original finns heller. Frågan är om handläggare själv skrivit dessa?
Orimlig bevisbörda
Försäkringsbolaget har under åren ignorerat de flesta utlåtanden och material som jag
har skickat in. De har struntat i att svara på en del brev som jag och advokaten skickat.
Detta utmynnade i att jag till slut hade jag över 20 läkare bakom mig, varav 11 är landets
bästa professorer inom gynekologi och psykiatri. Till och med det sjukhus där skadorna
inträffade har skrivit ett utlåtande om att mina båda livmödrar skulle ha upptäckts.
Läkare säger att det är solklart att jag ska ha ersättning, för de menade att detta tillhör
grundläggande kunskaper inom gynekologin.
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Sveriges elit har hjälpt mig – om inte deras
kunskap räknas, vems gör då?
Några av professorerna och läkarna som jag har haft till hjälp är
dessutom lärare på ultraljuds‐ och läkarutbildningar. Alla har
granskat förutsättningslöst. En professor har varit med och byggt
upp kunskapsbanken om vetenskap och
Ett stort
tack till de som
har etik och moral
i ryggen!

beprövad erfarenhet inom gynekologin i Sverige, en har varit expert åt
riksdagen och sitter i socialstyrelsen och liknade.
Professorerna inom psykiatri har jag fått remisser till, övriga har ställt upp ideellt då de
sagt att de inte har vett att betalt och någon har sagt att den skäms för sin yrkeskår – så
pass illa tycker de att jag har hanterats. Jag har en grav missbildning av min livmoder
som är tydlig och lätt att se skriver de. Man räknar att sannolikt några fall per 1000
kvinnor har en livmodermissbildning. Det är ovanligt men inte extremt. Antalet kvinnor
som söker för ofrivillig barnlöshet har större frekvens av missbildad livmoder.
Bevisningen är övervägande sannolikt – 51 % ska räcka, alltså mer troligt. Gällande
inkomstförlust räcker det med enbart styrkt. Vid vårdskador har man lägre bevisbörda än
vid vanliga skadestånd. Har exempelvis grannen sågat ned träd på din tomt har du större
bevisbörda.
Jag kompletterade också med dokument om vetenskap och beprövad erfarenhet,
manualer till ultraljudsundersökningar av livmoder, checklistor
för operationer med mera. Men inget hjälpte. Ingenting! Klart att
jag blev frustrerad när dessutom både försäkringsbolaget och
jag vet hur jag mår.
Självklart kommer det i en tingsrätt inte att finnas samma
utredningsmöjlighet som försäkringsbolaget har vid en
skadereglering, dessutom missar jag att få en objektiv second
opinion av patientskadenämnden.
Tagit tillbaks godkännandet av skadorna
Försäkringbolaget menar att mina livmödrar inte skulle ha setts före det datum
skadorna godkänts ifrån (030217), detta trots att mina båda livmödrar är medfödda och
alltid har existerat. Enligt försäkringsbolaget så skulle det inte ens ha varit möjligt enligt
att se de två livmödrarna före 030217. Eftersom de båda livmödrarna finns är det ju
självklart att det, när som helst hade varit möjligt att upptäcka dem, förutsatt att man
använt rätt utrustning och gjort rätt undersökningar och så skedde ju. Nu i tingsrätten
menar försäkringsbolaget att inte ens hade de varit möjligt att upptäcka mina båda
livmödrar 030217 och försäkringsbolaget förnekar nu de tidigare godkända skadorna,
allt för att försvåra för mig.
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Försäkringsbolaget erkänner att de inte är objektiva!
Efter överhörningen skriver min advokat skriver brev till försäkringsbolaget om det jag
överhört under samtalet. Försäkringsbolagets dåvarande chef svarar i brev och beklagar
det inträffade, men hävdar i princip är ingen skada har skett, då ärendet ska gå till
patientskadenämnden, men eftersom jag kompletterat med handlingar (ca 130 sidor)
samt flera läkarutlåtanden så stämde inte detta.
Dessutom har jag sedan 2008 påtalat den bristande objektiviteten, vilket i och med
överhörningen också får en helt annan substans. Efter överhörningen spelar jag in varje
samtal med försäkringsbolaget. Att de faktiskt brutit sekretess, kränkt och förtalat mig
verkar alla skita i och har inte fått någon som helst upprättelse för detta.
Försäkringsbolaget tänker ta in en tredje part
Efter överhörningen säger försäkringsbolaget både muntligt och
skriftligt, att de ska ta in en tredje part som ska göra en objektiv
bedömning och att jag och min advokat ska få godkänna den tredje
parten. Vi får brev om detta och man hänvisar till ett företag som ska
göra en bedömning. Inför detta ska jag och advokaten godkänna den
tredje parten som förslagits. När jag googlade runt hittade jag
mängder med kopplingar mellan försäkringsbolaget och den tredje
parten. Jag och advokaten ställde då frågor om hur de skulle kunna säkra upp
att det blev en objektiv bedömning, för att vi slutligen skulle kunna godkänna den
tredje parten och känna oss trygga med att det verkligen blev en objektiv bedömning.
Försäkringsbolaget kovänder
Försäkringsbolaget fick en ny chef och plötsligt så kovände försäkringsbolaget, istället
för att vi fick svar på våra frågor, så fick vi ett brev där de ansåg att den tredje parten
inte heller skulle kunna göra en odiskutabelt objektiv bedömning. Försäkringsbolaget
föreslog då istället att jag skulle använda mitt rättskydd till domstol. Min advokat
påtalade då att det var deras problem att lösa, då det är försäkringsbolagets
huvuduppdrag att göra objektiva skaderegleringar. Trots detta tog försäkringsbolagets
nya chef ett beslut om att strunta i den tredje partens bedömning och istället skickades
ärendet till patientskadenämnden, trots mina och advokatens protester om att
materialet inte var objektivt. På det sättet missade jag ju att både får en objektiv
bedömning hos en skadereglerare och en objektiv bedömning hos
patientskadenämnden.
Ingen uppdaterad promemoria
Jag och advokaten fick heller ingen ny och uppdaterad promemoria så vi vet inte vilka av
mina tillkommande handlingar som försäkringsbolaget kompletterade med. Eftersom
jag inte hade fått en objektiv bedömning hos försäkringsbolaget så var ju inte heller
Patientskadenämndensnämndens promemoria objektivt vinklad.
Normalt brukar väntetiden i patientskadenämnden ta flera månader men då helt
plötsligt gick det på drygt en månad. I sista stund innan ärendena skulle föredras fick jag
reda på det och skickade i förtvivlan in de sistkommande handlingarna igen, så jag
säkert visste att de skulle komma med, dessutom bifogade jag en 21 sidig
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sammanställning om bristerna i skaderegleringen (försäkringsbolagets hantering) och
de hänvisande dokumenten som bekräftade det hela. Jag erbjöd även
patientskadenämnden att ta del av ljudfilerna.
Några exempel på hur försäkringsbolaget agerat
När jag slutligen tog försäkringsbolaget på bar gärning och
spelade in dem (överhörningen i TV4 inslagen) så hade jag redan
före i nästan 6 års tid sagt att de inte varit objektiva. Under 2008
studerade försäkringsbolaget min hemsida, trots att man på
skyllde på tidsbrist som gjorde att ärendet inte gick framåt. Jag
hittade deras IP‐adress i min loggfiler för min domän och
kontaktade deras IT‐avdelning som bekräftade.
En intressant incident före överhörningen
I ett telefonsamtal ca 3 månader före överhörningen frågade jag vad som skulle
hjälpa för jag de skulle godkänna mina skador eftersom jag verkligen inte förstod vad de
ville ha för bevis, när jag och advokaten skickat in allt vi kunde komma på och hade så
många läkare bakom oss.
Jag sa: – oavsett vad jag skickar in för papper så kommer ni ju inte att ge mig rätt verkar
det som?
Till svar fick jag: ‐ uppenbarligen inte, varför fortsätter du då skicka in papper för? Tur nog
så spelade jag in samtalet, det var som de redan bestämt sig. Inget skulle hjälpa!
Samma person var 3 månader senare med vid överhörningen och kallade incidenten när
de snackade skit om mig för ”den olycksaliga överhörningen” och sa i samma samtal att
han hoppades att försäkringsbolaget ska sluta vara taskiga och fortsättningsvis vara
schysst mot mig. Till och med försäkringsbolagets personal säger det. Det är
fruktansvärt att ingen rättelse har skett på det underlag jag har. Vad hjälper då? Ska man
få behandla människor som är i en försvarslös ställning och skadade med
funktionsnedsättning på ett sådant här sätt?
Försök att matta ut mig
De har försökt att matta ut mig på olika sätt då de vet att jag har funktionsnedsättning
och är känslig för stress, press och har sömnsvårigheter. Framförallt så har de kränkt,
förhalat och utsatt mig för en enorm väntan och tystnad för att jag ska knäckas. Jag
tvingades begära prövning i patientskadenämnden 5 gånger i stället för en gång som
normalt som ska räcka.
Försäkringsbolaget skickade ut papper som var så luddigt formulerade att till och med
advokaten hade svårt att tyda dem. I dessa papper framgår det väldigt otydligt, att vi ska
tvingas begära ny prövning i patientskadenämnden, fastän vi redan begärt prövning.
Detta upprepades gång på gång.
Antagligen så hoppades de att jag skulle missa att begära prövning igen och därför
tvingades vi begära det så många gånger.
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Övrigt jag mötts av under åren är bland annat:








Försäkringsbolaget har försökt att preskribera mitt ärende
De tvingade mig att framställa ekonomiska krav innan de ens ville bedöma inkomna
invaliditetsintyg
Försäkringsbolaget har bett mig att producera omfattande handlingar som de inte ens
kollat på
Jag tvingades att uppge personnummer i telefonväxeln när jag ville fråga allmänna frågor
Försäkringsbolagets handläggare var arroganta och otrevliga, telefonlurar slängdes på i
örat
Ovanligt långa väntetider i telefonen
Efter överhörningen bokstaverade de objektivt för mig när jag sa att
jag ville ha en objektiv bedömning
Hur mycket ska vi slängas runt?
Tills vi ramlar ur och knäcks av
systemfel?










Jag försökte flera gånger skriva brev till försäkringsbolagets
chefer om hanteringen och tidsaspekterna
Jag försökte prata med styrelsen utan att få gehör
Försäkringsbolaget delade upp mina skador i fyra olika ärenden, trots mina protester.
Ofta skickat ut negativa papper till storhelger eller begärt att jag skulle inkomma med
handlingar då
JÄV med en medicinska rådgivare
Rådgivares utlåtanden bygger på fel scenario och faktafel, vilket skapar en felaktig
bedömning
De förvillar och blandar ihop orsakssamband och handlingsnorm
De har ställt frågor på fel sätt till medicinska rådgivare som inte har bärighet i lagen,
vilket egentligen gör att de inte skickat ut giltiga avslag.

Förändringar hos försäkringsbolaget efter Finansinspektionens granskning
Jag har dokumenterat en del förändringar som försäkringsbolaget har tvingats att göra
på grund av finansinspektionens kritik. De har omplacerat folk och rekryterat en del nya,
de har också ändrat kring operativa risker, går att se i årsredovisningarna. Berättar mer
i bloggen.
Falsk ursäkt efter att TV4 sände, dokument och ljudfiler styrker
Jag fick ett brev från försäkringsbolagets ena chef som beklagande att de inte visste
något om vad juristen sagt vid överhörningen (det som sändes på TV4) men jag har mail
och ljudfiler som bekräftar att chefen visst kände till det då jag ett halvår före TV4‐
inslaget skickade chefen en avskrift av just det som sades i överhörningen som TV4
spelade upp. Dessutom hade jag också ett år före TV4 sände, erbjudit chefen att få lyssna
på materialet.
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Vi är många, tillsammans
kan vi påverka!

Landstinget försöker mörka
Jag har försökt att få mitt landsting som är köpare av
försäkringen att ta dusten med försäkringsbolaget om
objektiviteten, men de svarar inte ens på meddelanden eller
telefonen, de säger bara att jag stämt försäkringsbolaget och
därför inte kan hjälpa mig. Men jag påkallade hjälp från dem
långt tidigare och ett halvår före min stämning så fick de ta del av
samma material som finansinspektionen, men landstinget har inte ens
diariefört detta. En person i landstingsledningen bekräftade av misstag i ett mail att de
visste om allt. Dessutom har jag enbart stämt i ett ärende och har ju tre till som de kan
agera i, men ingen agerar.
I avtalet mellan Landstinget och försäkringsbolagets och finns en utredning som är
beställd av försäkringsbolaget. Utredningen handlar om att eftersom de ägs av
landstingen ska de slippa lagen om offentlig upphandling (LOU). Försäkringsbolaget
anser att de ska undantas från att lämna ut offentliga handlingar. De gör precis som de
vill. Allt är uppbyggt för att ingen ska ha insyn och vi patienter ska kunna behandlas hur
som helst.
IVO ignorerar
Jag har också kontaktat IVO, då alla som bedriver sjukvård måste ha försäkring och i mitt
fall så fungerar den ju inte, så man kan säga att det inte finns någon. Men IVO agerar inte,
de nöjde sig med att ringa försäkringsbolaget och fråga om det fanns försäkring, vilket
försäkringsbolaget sa att det fanns.
Ingen kan heller kan någon säga om vad som händer om jag eller min familj blir mer
skadade, var händer om vår dotter skadas? Hela hennes framtid kan ju stå på spel. Jag är
hennes förmyndare. Får vi en objektiv bedömning då? Ingen vill svara på detta. Jag möts
bara av tystnad överallt. Just detta faller mellan ALLA stolar och ingen vill ta i detta trots
att alla vet hur jag behandlas. Klart att jag är förtvivlad, vad skulle du vara? <3
Att stampa på en person med funktionsnedsättning
Allt detta har jag utsatts för trots att försäkringsbolaget vet att jag har 50 % invaliditet
och den kommer jag ju att ha oavsett. Försäkringsbolaget har ju haft trumf på hand
eftersom de vet hur dåligt jag mått och mår. Jag har fått remisser till Akademiska
Sjukhuset och träffat professorer i psykiatri som gjort tester och utredningar på mig. Jag
har inga konkurrerande orsaker eller grundsjukdomar, det står i
klartext att det är sjukvården som orsakat mig detta. Det
utlåtandet har försäkringsbolaget inte ens bedömt
Alla kan påverka efter sin förmåga!
Din påskrift på namninsamlingen är värdefull!

Försäkringsbolagets hantering och hur jag bemöts läggs
ovanpå mina skador. Ja, de är mer än förfärligt, det är en tragedi.
Hur många skadade skulle orka detta? Jag hoppas att ni vill stödja mig i
syftet att påverka så vi får en förändring!
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4. Mina vårdskador, hur det

började...
När barnlöshetsutredningen startade så sövde läkare mig på
sjukhuset och gjorde en titthåls operation (000510). Läkaren
sa att jag hade stopp i en äggledare och en cysta på
livmodern. En del av operationsberättelsen fattas tyvärr då
diktamen var otydlig. Om diktamen funnits så hade vi kanske
sluppit detta? Det var stor personalbrist på sjukhuset vid den tidpunkten.
Vi fick göra provrörsbefruktningar men jag fick missfall på missfall. En utredning av
livmodern skulle då göras och jag sövdes (030217). Läkare försökte via slidan gå in i min
livmoder med ett operationsinstrument som var på 8 millimeter i diameter (ungefär
som en blyertspenna) Läkare kom inte in i min livmoder och sa att min livmoder var
sammanväxt och skadad så jag inte skulle kunna få barn. En månad senare gjordes en
annan undersökning och läkare sa då att min livmoder var normal (030321). Jag
kastades fram och tillbaks om vart annat, jag visste inte vad jag skulle tro. Jag mådde
också så dåligt att jag blev uppsagd på jobbet.
Två misslyckade operationer och diagnosfel skapade dödsångest
Läkare sövde mig på nytt (030602) och försökte komma in i livmodern med det 8
millimeter stora instrumentet men kom inte in då heller. Jag fick brev om att min
livmoder var så trång, sammanväxt och skadad och att min livmoder överhuvudtaget
inte skulle kunna klara en graviditet. Tre läkare sa detta och det var ställt utom allt tvivel
och det var inget som var behandlingsbart! Två operationer bekräftade ju även detta!
Hur skulle jag kunna förstå att de hade fel?
Därför var detta min verklighet när jag en månad senare på naturlig väg blev gravid.
Trodde varje sekund i 8 månader att jag skulle spricka och förblöda
Jag kunde inte vara lycklig åt min graviditet för jag visste ju att det redan var utdömt och
det skulle ju gå åt skogen! När skulle det gå åt skogen?
De tre läkarna hade sagt att det var ställt utom allt tvivel och
operationerna visade ju samma sak. Ju längre tiden gick ju
räddare blev jag, jag hade sådan dödsångest! Det gjorde ont i
magen och trodde jag varje sekund att NU skulle det gå åt
skogen. Det som gjorde mig så fruktansvärt rädd var att
läkare ju inte kommit in i min livmoder! Hur skulle då allt
komma ut? Hur skulle det komma ut utan att jag skulle
skadas?
Varje sekund i 8 månader trodde jag att jag skulle spricka invändigt när det skulle gå åt
skogen med ett barn i magen! För det skulle ju gå åt skogen hade läkarna sagt! Det var
utom allt tvivel!
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På den tiden visste jag inget om sådant här, jag litade fullt ut på läkarna. Jag hade knappt
aldrig varit sjuk tidigare. Jag målade upp ett skräckscenario om att jag skulle spricka,
förblöda och dö både jag och barnet när jag sprack invändigt. Detta också 6 mil från
sjukhuset! Jag hade sådan fruktansvärd ångest, jag vågade knappt sova för jag var
tvungen att vara beredd att ringa efter hjälp när det hemska skedde! Det var min
verklighet, varje sekund i 8 månader!
Totalt utmattad av dödsångest
Jag var så totalt utmattad av skräck och av att inte våga sova och trots att jag redan från
början bönat och bett dem om kejsarsnitt om det nu skulle gå så långt innan jag dog, så
var jag annars övertygad om att jag skulle dö vid förlossningen! Förstå hur rädd jag var,
det var min verklighet!!!
Ingen kunde stötta mig, jag var totalt ensam i detta! Om någon riktat en pistol mot
skallen och tryckt av hade det ändå gått fort, men att plågas till döds och med ett barn i
magen! Tror ingen kan förstå vad jag genomled i åtta månader! Jag var paralyserad av
skräck! Vi, jag och barnet skulle dö, plågas ihjäl!!! Jag kunde höra mig själv snarka innan
jag somnade, jag höll på att köra av vägen för jag var så trött och kunde höra mig själv
snarka till när jag körde bil, jag var så totalt utmattad! Jag var livrädd och ingen gjorde
något! Kan ni förstå att jag mådde dåligt? Och med ett barn i magen!
Hotade till slut med att hoppa genom fönstret
Tillslut beviljade läkarna kejsarsnitt av humanitära skäl för jag mådde så fruktansvärt
dåligt och hotade att hoppa genom fönstret. Strax efter gick vattnet, fem veckor för
tidigt. Vi åkte in, jag körde själv halva vägen med 2‐3 min mellan värkarna och plockade
halvvägs till sjukhuset upp maken vid hans jobb.Under kejsarsnittet upptäckte de att jag
har två livmödrar. Då hade det gått 4 år från det vi sökte för ofrivillig barnlöshet. Hade
jag bara vetat om det så hade jag ju vetat att det var normalt att det töjde extra i
livmodern under en graviditet. Hur sjutton hade de kunnat missa att jag hade två
livmödrar? Det syns hur bra som helst på vanligt ultraljud! Men de missade! De missade
trots att kunskaperna ska finnas! Det är grundläggande kunskaper inom gynekologin!
Upptäckten och bedövningen släpper!
Under kejsarsnittet höll läkare på så länge att bedövningen släppte och sa i efterhand att
det var tur att jag stod på mig om kejsarsnittet för inget annat hade kommit på fråga!!
Läkare vet inte heller var de placerade embryona vid provrörsbefruktningarna, för den
ena livmodern är så liten att den inte fungerar så hade graviditeten tagit sig där hade det
varit frågan om NÄR livmodern hade spruckit och inte OM. Likaså om jag blivit gravid
med tvillingar, det hade kunnat vara livshotande!
Jag blev efter förlossningen jättesjuk och fick ligga kvar på
sjukhuset i 10 dagar. Högt blodtryck, blodvärdet halverades
snabbt, kramper med mera. Man fick inte heller ur mig vätska.
Jag är glad att jag lever idag. Man missade även att ta om mitt
protein som visade på äggvita i urinen. Går inte in på det mer
nu. Jag mår så fruktansvärt dåligt av att dra upp allt. Därför
blir det oerhört tufft att tingas dra upp detta i tingsrätten.
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Bad om mer utredning
I mina journaler står det att jag så många gånger bad om mer utredning. Den cysta de
såg från början var egentligen min andra livmoder och till den finns bara en fungerande
äggledare, eftersom den andra äggledaren går till livmodern som inte fungerar. Läkare
har skrivit att vi överhuvudtaget inte skulle ha behövt provrörsbefruktning eftersom jag
ju kunde bli gravid på naturlig väg. Under provrörsbefruktningarna fick jag inte heller
bli naturligt gravid på naturlig väg utan vi var tvungna att skydda oss. Jag medicinerades
sammanlagt i 15 månader och var mer fertil då, så hade vi då vetat att jag hade två
livmödrar hade vi kunnat göra insemination i stället eller försökt på vanligt sätt.
Starka reaktioner efter graviditeten
Jag mår fortfarande fruktansvärt av detta och har fått en invaliditet
på 50 %, men försäkringsbolaget menar att jag mått dåligt i 3
månader! Det står omtalat i journaler hur jag mådde och mår och
människor runtikring mig vet. Läkare som bedömt och utrett mig
vet, men som sagt, försäkringsbolaget har inte ens bedömt allt.

Alltihopa har satt i akut i flera år efteråt och jag fick sådana stressreaktioner
med domningar i ansikte, tappade talförmågan i perioder, glömde namn på
nära vänner, trodde en massa konstiga saker, tappade tidsuppfattning, fick
aggressionsutbrott med mera. Det var fruktansvärt!

Hemma ser ingen
När jag suttit hemma och skrivit har jag varit ensam så ingen har ju då behövt se att jag
grinar och mår dåligt. I de perioder jag mått dåligt har jag inte ens orkat sköta om mig
själv och har maken fått ta allt praktiskt vilket resulterat i att även han blivit totalt
slutkörd och varit sjukskriven. Hela familjen har fått ta så mycket stryk.
Jag har fått mycket större behov av sömn och återhämtning och blir jag stressad så får
jag svårt och sova och då är karusellen igång och jag kommer ned i en svacka. Därför är
det extra viktig för mig att inte utsätta mig för alltför stor belastning
och blir pressad. Det är just några av dessa bitar som är min
invaliditet.
Min arbetssituation efter skadorna
De första åren efter skadorna var jag sjukskriven. Den
traumatiska graviditeten har fört med sig massor av
konsekvenser. De sista 12 åren efter skadorna har jag i snitt jobbat
27 % och tillsammans med föräldraledighet har jag kommit upp i ca 40
%. Före skadorna jobbade jag heltid och hade utbildat mig inom IT‐branschen,
hade jättebra löneökningar, gått ledarskapsutbildning med mera.
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Det är många gånger svårare för människor att förstå när man har
en psykisk funktionsnedsättning. Oftast ser ju inte andra människor
mig när jag mår som sämst. Sedan jag var liten har jag alltid varit
otroligt glad och positiv, det är min personlighet varför det ibland
kan vara ännu svårare för människor att förstå hur jag
egentligen mår inombords då det inte alltid syns på mig förrän det
är för sent så jag kommer ned i en svacka.
Ibland kan svackan hålla i sig länge, ibland går det över fort. Det handlar
mycket om att förtränga, men jag kämpar och kämpar. För att orka måste jag se till att
vila både före och efter de saker jag gör.

Bättre av att komma ut
Jag mår bättre om jag får komma ut och träffa människor för då glömmer jag
lite, men det är svårare för mig att få jobb på grund av den
funktionsnedsättning jag fått, då jag ibland när det krisar extra, inte klarar
att dölja mitt mående helt och omgivningen blir lidande, men jag kämpar och
kämpar, självklart påverkar inte tvisten med försäkringsbolaget positivt, jag
vill vidare och försöka att enbart fokusera positivt. Jag är tvungen för att
överleva.
Jag är arbetslös och letar jobb, men har inte lyckats hitta något varför jag just nu håller
på med en affärsplan och funderar på att starta eget. Kanske lära vården saker? Jag har
lärt mig enormt under dessa år.
Som person gillar jag inte att älta saker, utan vill framåt här och nu för att utveckla mig.
Jag har ingen prestige och hatar ingen, utan vill bara framåt. Men oavsett så kommer ju
min funktionsnedsättning att bestå och jag ska ha samma ekonomiska situation som om
jag hade varit oskadad.
Vi älskar vår dotter <3, hon är 11 år nu. Det bästa som hänt oss, det är hon som har fått
mig att överleva detta. Det är bara så ledsamt att hon ska behöva gå igenom allt detta,
hon är bara ett barn och hon har fått levt med detta helvete hela livet. Det är en
tragedi för hela familjen, vi drabbas katastrofalt av det som sker, just på grund av
systemfel! Vi önskade ju oss bara barn...<3

Ska man stampa så här på en människa? Skulle du vilja drabbas av detta Om
inte, sprid gärna detta! Jag och min familj är dig evigt tacksam! KRAM <3
Ps. Jag har säkert glömt att ta med massor, men bloggar om det.
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5. Länkar till Tv‐inslag
Måndagen den 17/11
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/vårdskadad‐kämpade‐för‐ersättning‐hånades‐av‐
jurist‐3015340
Extra ljudklipp från överhörningen
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/här‐hör‐hon‐hur‐juristen‐driver‐med‐henne‐
3015940
Tisdagen den 18/11
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/politiker‐vill‐underlätta‐för‐vårdskadade‐att‐få‐
hjälp‐3016203
Onsdagen den 19/11
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/fler‐vårdskadade‐anmälerörsäkringsbolag‐
3017180
Fredagen den 21/11
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/löfs‐chef‐ber‐om‐ursäkt‐3017920
Torsdagen den 11/12, kritik från Finansinspektionen
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/hård‐kritik‐mot‐patientförsäkringen‐löf‐3028603

6. Namninsamling
Det finns två möjligheter att skriva på.
Antingen kan du skriva på digitalt på denna sida
http://www.skrivunder.com/systemfel eller så kan du
skriva ut papperslistorna i slutet på detta
dokument på din skrivare och be din familj,
vänkrets, du kanske också är med i någon förening
eller känner någon som har butik där du kan få lägga en
namninsamlingslista?
Det finns en berättelse bifogad om vad namninsamlingen åsyftar samt adress dit
listor ska skickas när de är påskrivna.

Stort tack för ditt stöd! <3
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7. Samverkan tar oss till mål! <3


Hjälp behövs med:








Att sprida information, delningar på nätet
Hänvisa människor till denna sida
Berätta om mitt fall
Namnpåskrifter på nätet eller via lista som du kan
skriva ut
Hjälpa till att sprida budskapet på olika sätt, är du
med i föreningar, organisationer och liknade eller
kanske du har åkeri, taxirörelse, helikopter eller
annat företag som kan hjälpa till att
uppmärksamma detta?
Har du själv skador och kan skriva ihop en kort
redogörelse på max en A4 sida om hur
försäkringsbolaget behandlat dig? (jag kan lägga
upp den på min sida, men inga namn får nämnas i
innehållet, du får även vara anonym)

Har du bra kontakter eller själv kan engagera dig? Alla behövs i detta, allt
från vanliga människor till kända personer, utredare, olika typer av
granskare, statsvetare, statistiker, specialister, läkare, författare, politiker,
poliser, advokater, jurister, skribent, journalist, konflikthanerare,
kommunikatör, marknadsförare, författare, föreläsare med flera. Alla behövs!
Det är tillsammans vi kan åstadkomma något!
Jag planerar också olika aktiviteter för att sprida denna information och du
kanske kan hjälpa mig då med att dela ut flyers, har sovplats eller annat? Hojta
gärna!

Har du tips eller idéer på olika sätt som kan
föra detta framåt? Hör av dig!
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8. Sponsorer ‐ finansiärer ‐ kunniga
personer!
Finns änglar? ‐ Du behövs! <3
Finansiärer sökes:
Finansiärer behövs till stämningen i tingsrätten.
För svenska folkets skull är detta ett principiellt
viktigt fall där det finns sådana oerhörda bevis
som aldrig tidigare funnits.
Dock kan utgången i en domstol aldrig
garanteras, varför det finns har 50% risk att få
bära kostnaden för en rättegång. Önskar därför
finansiärer (exempelvis genom att skriva avtal
om att betala rättegången) om jag förlorar. Hör
av er för mer information eller om det finns
andra förslag. Kostnaden beräknas till ca 2‐3
miljoner.
Sponsorer sökes:
Jag har för avsikt att ut och träffa människor för att sprida detta budskap om hur
man kan drabbas, (läs mer under "planerade aktiviteter") Det jag behöver
sponsring med kan vara allt i från att sponsra med reklamartiklar, tröjor och
trycksaker (gärna flyers), jätteballonger, helium, flygreklam/helikopterreklam,
kostnader för tillstånd, utrustning som mikrofoner och högtalare,
annonsering, sprida via personlig medverkan. Du kanske är känd, artist eller har
andra kunskaper? Har du blogg och kan blogga om detta? Alla idéer är välkomna!
Du kanske har åkeri och kan hjälpa till med reklam på bilar och kortege? Ja, allt är
välkommet som kan sprida detta budskap på lagligt sätt.
Kunniga personer:
Det behövs även hjälp med att marknadsföra och skriva bra texter. Ja, du vet vad
du sitter på för resurser och kunskap. ALLT som kan gynna är välkommet! Kika
även under länken "kan du hjälpa till?" <3
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9. Aktiviteter som
planeras
Lite idéer!
Jag planerar att åka och besöka lite
olika städer för att berätta om detta
på torg och liknade. Vill du hänga på?
Jag tänkte även kolla upp när det är olika
arrangemang såsom marknader, mässor med mera
och är mycket folk i rörelse. Tipsa gärna!
Det kommer att skickas in ansökningar om tillstånd för att få tala på offentlig
plats. Så fort det finns datum så läggs informationen upp här på sidan. Inför
detta behövs sponsring och personlig hjälp på olika sätt. Läs gärna under
rubriken "Kan du hjälpa till" och under rubriken "sponsring och finansiering".
Planen är att marknadsföra detta som när man marknadsför vilket företag som
helst. Du får gärna tipsa om du känner till om det är några stora arrangemang
som går av stapeln med mycket besökare eller om det är något event där detta
går att berätta om.
‐
PS. Jag söker även jobb! Hojta gärna om du har något du tror att jag skulle passa
för! Du kan lägga till mig på Facebook och Linkedin om du vill! Googla mitt namn
så hittar du mig!

För att nå mig kan du ringa mig på 0739‐919468 eller kan maila mig på
ulrika@systemfel.se
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10. Detta vill jag lära vården!

(riktat mot vården, politiker och liknade)

Finns intresse?
Det jag vill, är att lära ut och delge er kunskap som inte finns sammanställd
idag, en unik sammansättning av material och erfarenheter som är både
spännande och oerhört värdefulla!
Dessa kunskaper kan minska stora kostnader och samtidigt ge en mer
optimal vård!
I nuläget är det två helt olika delar. Den ena inriktad på livmödrar och den
andra på organisatoriska delar. Bjuder på några smakprov av innehållet!

Kurs 1. Unicornislivmoder
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Kurs 2. Mot Organisation

Tacksam för konstruktiv feedback på detta!
Det som har varit har varit, och jag har noll prestige, jag vill utnyttja det jag lärt
mig och vända det till något positivt! Då jag inte fått jobb så håller jag just nu på
att utveckla en affärsplan i samarbete med arbetsförmedlingen. Som bakgrund
har jag bland annat jobbat inom IT, vilket är en klar fördel.
I första hand så har jag enorma kunskaper om den livmodermissbildning som jag
själv har. I andra skede så har jag skapat kontakter med läkare, politiker,
tjänstemän och många, många andra och har lärt mig ofantligt om samhället och
organisationer, landsting, läst medicin, juridik, har koll på arbetssätt, vet hur det
är att vara vårdskadad och hur man kan må och bemötas då, men framför allt har
jag sett brister inom vården. Förutom två livmödrar också EDS, Ehlers Danlos
Syndrom och dubbla organ på minst 5 olika ställen, men kan inte donera på grund
av annan anatomi. Min dotter med har också dubbleringar, det är genetiskt –
varför jag läst oerhört med medicin.
Mina nyförvärvade kunskaper i kombination med mina gamla kunskaper samt
min förmåga att
strukturera, analysera, se förbättringar också med
ekonomiska
perspektiv, gör att jag vågar sticka fram hakan!
Jag kommer att
erbjuda kurspaket och föreläsningar och håller
just nu också
på med att utveckla material inför detta

Väl mött!
Ulrika
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DETTA BREV KAN BIFOGAS TILL NAMNINSAMLINGEN
Hej! Jag heter Ulrika Holmgren och bor med min man och 11 åriga dotter i Gästrikland,
nära Dalarna. När jag och min man sökte hjälp för ofrivillig barnlöshet så drabbades jag
av omfattande vårdskador med trauma, detta eftersom läkare missade att jag har två
livmödrar och i stället ställde helt fel diagnos.
Ca 9 % eller ungefär 100 000 svenskar som söker vård varje år blir vårdskadade enligt
vårdförbundets hemsida. Prognosen pekar på att en miljon svenskar eller fler kommer
att får vårdskador på 10 år. Sjukvården går på knäna och vårdskador ökar lavinartat. Det
kan vara du eller ditt barn som skadas nästa gång! Försäkringsbolaget som utreder
vårdskador ägs av landstingen och sjukvårdsregionerna. Ingen insyn finns.
Det har visat sig att jag inte fått en objektiv bedömning av mina vårdskador hos
försäkringsbolaget. Jag tog chefer på försäkringsbolaget på bar gärning när de pratade
illa om mig. Detta sändes på TV4 nyheterna i november och december 2014. På min
hemsida www.systemfel.se kan du se tv4‐inslagen och läsa mer om mitt fall.
Det har också uppdagats många andra oegentligheter, men trots att försäkringsbolaget
har erkänt att de inte är objektiva vidtar de ingen rättelse. Försäkringsbolagets etiska
riktlinjer går i direkt strid mot den hantering jag fått. Alla ska ha rätt till en gratis
objektiv bedömning av sina vårdskador.
På grund av detta så gjorde jag en sammanställning med hänvisning till ca 25 ljudfiler
och hundratals sidor dokument som Finansinspektionen (FI) använde som underlag i en
granskning av försäkringsbolaget. (FI har tillsyn över försäkringsbolag) Granskningen
resulterade i skarp kritik mot försäkringsbolaget, men finansinspektionen kan inte gå in
i enskilda ärenden och försäkringsbolaget vidtar ingen rättelse.
Jag har varit tvungen att stämma försäkringsbolaget för att ens få rätten till en objektiv
bedömning av mina vårdskador. Rättegången startar 8 februari och kan inte min
advokat framställa detta rätt så riskerar jag att få betala uppskattningsvis 2‐3 miljoner
och gå från hus och hem! Dessutom så krossas hela min integritet på grund av att allt blir
offentligt i tingsrätten.
Det finns mönster i försäkringsbolagets hantering och långt många fler än jag är
drabbade. I TV4‐inslagen medverkade även riksdagsledamöter som har lagt motioner
om ett förbättrat försäkringsskydd, men det är motioner som har röstats ned i år. Vi
måste göra något!
Det kan vara du som drabbas i morgon, jag och min familj ber därför om ditt stöd! Hjälp
mig att sprida denna information! Dela och hjälp till att skriva på namninsamlingen! Vi
skulle vara dig evigt tacksam!
Jag vill ha en kostnadsfri rättelse av försäkringsbolagets oskickliga hantering. Jag vill
också att det tillsätts en haverigrupp som tar fram ett mer rättssäkert system för
vårdskadade. Jag, min familj och hela svenska folket behöver ditt stöd! Det kan vara du
eller din familj som drabbas i morgon och jag vill inte att det ska få ske! Jag ber dig
därför skriva på min namnlista.
Tack på förhand
Varma hälsningar
Ulrika Holmgren, Spjutängsvägen 1, 813 95 Torsåker, 0739‐919468
(Skicka namninsamlingslistor till ovanstående adress)
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NAMNINSAMLING:
Detta är en protest mot den patientförsäkring som finns idag, gällande människor som
skadas i vården och som i likhet med Ulrika Holmgren, inte får en objektiv bedömning
sina vårdskador. Försäkringsbolaget ska göra om och göra rätt.
Detta ska vara en självklarhet i Sverige att alla ska få en kostnadsfri objektiv bedömning
av sina vårdskador, varför jag med min underskrift vill visa min protest mot en sådan
oacceptabel och oskicklig hantering som i Ulrika Holmgrens fall. Jag vill att en
kostnadsfri utredning görs av både Ulrika Holmgrens fall och av systemet med
försäkringen för människor som skadas i vården.
Listan kommer att lämnas till Regeringen och till försäkringsbolaget som utreder
vårdskador.
Datum

Namn:

Ort
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