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Landstinget betalar inte
Kristoffers smärtoperation
– Jag är fruktansvärt besviken. Hur kan man behandla mig på det här
sättet.
Det säger svårt ryggmärgsskadade Kristoffer
Olofsson som av landstingsledningen fått nej
till en operation i USA.
Det blir alltså inga pengar
till Kristoffer Olofssons
smärtoperation i USA. Den
blir för dyr och resultatet är
för osäkert, hävdar landstingsledningen.
– Jag hade aldrig räknat
med det här beslutet. Jag är
fruktansvärt besviken, säger en mycket upprörd Kristoffer Olofsson timmarna efter det att han fått det negativa beskedet.

Mc-olycka
I lördags berättade VK om
Kristoffer Olofsson som skadade ryggmärgen vid en mcolycka för elva år sedan och
är förlamad i den nedre delen av kroppen. För 2,5 år sedan fick han, från en dag till
en annan, svåra smärtor i

”Jag är fruktansvärt
besviken. Hur kan
man behandla mig
på det här sättet?”
Kristoffer Olofsson.

– Han är i en fruktansvärd
situation, säger landstingsdirektör Jonas Rastad.
– Och jag har förstått att
försäkringsbolagen inte vill
ersätta honom för operationen eftersom den inte kan
genomföras i Sverige.

4–6 sköterskor

den förlamade delen av
kroppen.
– Jag har inte haft någon
känsel i de kroppsdelarna tidigare. Nu har jag en extrem
överkänslighet.

Olidliga smärtor
Smärtorna beskriver han
som olidliga. Som om han
sitter i kokande vatten, som
om kroppen brinner. Han
har svårt att sova och kan inte få någon hjälp i Sverige.
– Jag är 34 år i dag och det
liv jag har är inte värt att leva. Operationen i USA är
min enda chans.
Hur går du vidare?
– Jag måste få i hop de 2,1
miljoner kronor som operationen kostar. Jag får sälja

allt jag äger och låna resten.
– Och vad är egentligen
samhällsekonomiskt – allt
låta mig vara sjukskriven i
30 år till?
Kristoffer har låtit en expert i USA undersöka sig
och där kan de göra en operation där de med stor precision bränner i några millimeter stora områden i ryggmärgen.

Enda chansen
– Vi bedömer att det är den
enda chansen för honom, säger Stefan Nilsson som är
överläkare på smärtrehab i
Umeå.
Varför
betalar
inte
landstinget operationen?

– Anledningen till att landstingets
tjänstemannaledningsgrupp sagt nej är att
han har en måttlig chans till
förbättring och vi måste ta
ställning till den totala kostnaden för landstinget.
Den operation som Kristoffer ska göra skulle motsvara landstingets kostnader för 4–6 undersköterskor
per år.
– Dessutom finns det en
risk för att det blir dyrare.
Jonas Rastad säger att det
finns en risk för att han
framstår som snål och hjärtlös. Men han menar att det
inte finns någon garanti för
att kostnaderna stannar vid
de 2,1 miljoner kronor som
operationen kostar. Tillstöter det komplikationer kan
prislappen bli betydligt högre.

Kristoffer Olofsson är förlamad efter en mc-olycka för elva år sedan. Sedan drygt två år är han extremt känslig i de skadade kroppsdelarna och plågas av svåra smärtor.

Svåra smärtor tvingar
honom till dyr operation
Kristoffer kan tvingas sälja sitt hus för att bli kvitt plågorna
I hans ögon syns smärtan
som han lidit av de senaste 2,5 åren. Men nu
har Kristoffer fått ett
hopp. Eller snarare ett
sista halmstrå. Han ska
göra en komplicerad
operation som innebär
att man bränner hål
i ryggmärgen. Men det
som oroar honom är hur
den drygt två miljoner
kronor dyra operationen
ska finansieras.
Det var elva år sedan nu 34-

– Det känns som om jag
hela tiden sitter i kokande
vatten, som om kroppen
brinner. Jag kan bara sova
någon timme per natt.
Bara en stråle vatten på
foten kan orsaka Kristoffer
fruktansvärda plågor.
– Jag har inte haft någon
känsel i de kroppsdelarna tidigare. Nu har jag extrem
överkänslighet.
Smärtorna kom från den
ena dagen till den andra.
Kristoffer lades in på intensivvårdsavdelningen i Umeå
och undersöktes. Specialister från Karolinska sjukhuset och Uppsala har också

”Det finns risker
med operationen
men blir jag frisk
kan jag börja jobba
igen efter några
månaders rehabilitering.”
KRISTOFFER OLOFSSON

enda chansen för honom, säger Stefan Nilsson som är
överläkare på smärtrehab
i Umeå.
Enligt Nilsson, som har
haft hand om Kristoffer, kan
man, som alltid vid smärtkirurgi, inte garantera att
han blir bra efter operationen. Men det finns inte någon annan utväg.

2,1 miljoner
Efter drygt ett år av försök
med olika mediciner fick
Kristoffer nog. Han ville ha
ett andra utlåtande och blev
tipsad om att vända sig till
världens främste expert på

Läkarna i Sverige har försökt operera Kristoffer men
operationerna har misslyckats och även orsakat honom andra problem. Vid en
operation som han genom-

Den läkare som kan utföra
operationen finns i USA.
Han har erbjudit sig att
komma till Sverige för att utföra operationen. Men trots
att operationen till och med

VK den 3 september.
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Ja, visst är det konstigt att lärare inte tjänar mer. De jobbar ju
med det finaste och viktigaste vi har, våra barn och ungdomar.
Känner du också att det räcker nu?
Var med oss och efterlys högre lärarlöner och modiga politiker!
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stora bekymret är dock
operationen ska beta
Trots att han har fått 20 p
cents rabatt från sjukhu
kostar operationen i USA
miljoner kronor.
Till veckan ska landsti
et ta upp frågan om de k
finansiera Kristoffers ope
tion. Om den lyckas kan h
fortsätta att arbeta och
sitt liv tillbaka, vilket v
det bästa både för Kristo
och rent samhällseko
miskt.
– Det finns risker m
operationen men blir
frisk kan jag börja jo
igen efter några månad

