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n När vi skrev vår artikel 
 rörande Försäkringskassans 
omprövningar i arbetsskade-
mål i Läkartidningen 35/ 
2009 (sidorna 2151-2) var det 
inte beslutat om den nya till-
synsmyndigheten, Inspektio-
nen för socialförsäkring, ISF.

Konstateras kan dock att 
denna myndighet är i upp-
byggnadsskedet och inte ska 
ta ställning i enskilda ären-
den. För övrigt motsatte sig 
Försäkringskassan att en så-
dan myndighet tillskapades.

När det gäller vår formule-
ring »omprövning« avser det 
prövningen av det initiala 
sambandet mellan nackrela-
terade besvär och exempelvis 

en olycka eller skadlig inver-
kan som Försäkringskassan 
en gång godkänt. Inte om-
prövning av rätten till livrän-
ta enligt lagen om arbetsska-
deförsäkring, LAF, för en be-
gränsad period.

De facto är dock kassans 
förnyade prövning vid fort-
satt prövning i realiteten att 
jämställa med en ompröv-
ning. Det är Försäkringskas-
san, och ett antal domstolar, 
som angett att Rättsliga rådet 
yttrat sig generellt vad avser 
pisksnärtsskador.

Under våren kontaktade vi 
Rättsliga rådet och fick då be-
sked om att Rättsliga rådet 
inte kan yttra sig generellt, 

och att synpunkterna var de 
enskilda läkarnas uppfatt-
ning. Det föreligger således 
inte något ställningstagande 
från Rättsliga rådet, något 
som vi förletts att tro av För-
säkringskassan. Föreligger 
det därmed alltjämt ett nytt 
kunskapsläge?
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n debatt och brev

tat. Många patienter försäm-
ras av behandlingen [9]. Den 
fokusrapport om kroniskt 
trötthetssyndrom som Stock-
holms läns landsting nyligen 
publicerat har utgått från de 
starkt kritiserade studierna 
av kroniskt trötta patienter 
som uppfyller Oxfordkriteri-
erna. Detta är orsaken till att 
patientföreningen RME 
skarpt kritiserade rapporten i 
en omfattande inlaga [10]. 

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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replik till försäkringskassan:

Förnyad prövning vid fortsatt prövning 
– i realiteten en omprövning

Diagnossystem  
gratis i iPhone
 n Diagnossystemet ICD-10 
(International Classification 
of Diseases) innehåller ett 
stort antal diagnoser.

De  flesta läkare ställer 
många dia gnoser varje dag.
För att underlätta arbetet   
med att få fram rätt ICD-kod/
har jag och programmerare 
Mikael Mannberg tagit fram 
en webbplats för Apples mo-
biltelefon iPhone som söker 
igenom över 11 000 koder   
och som låter dig spara bok-
märken så att du kan enkelt 
hitta  tidigare sökningar. Att 
använda webbplatsen är gra-
tis. Utvecklingen har skett i 
samarbete med representan-
ter för Socialstyrelsen. Mer 
information: ‹http:// 
mannberg.co.uk/ICD10›.

n Potentiella bindningar eller 
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Jonas F Ludvigsson
docent, barnkliniken, 

 Universitetssjukhuset, Örebro; 
enheten för klinisk epidemi-
ologi,  Karolinska institutet, 

Stockholm
jonasludvigsson@yahoo.com


