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V1201-00217-44
Otrevligt bemötande, nekad behandling
En kvinna uppsöker akutmottagning på grund av hjärtproblem. Läkaren uppträdde
bryskt och tillkallade väktare för att avhysa henne. Det EKG som tagits på
husläkarmottagningen bedömde läkaren inte behövde beaktas. Då anmälaren ville
ha sin journalkopia blev hon nekad detta.
Åtgärd: Yttrande gavs av enhetschef på akutkliniken. Denna beklagade upplevelsen
på akutmottagningen då anmälaren kände sig diskriminerad, alla patienter skall
bemötas på ett värdigt sätt. Vårdens organisation förklarades: då akutvården
uteslutit akut sjukdom skall fortsatt utredning ske via primärvården. Anmälaren
hade enligt journalanteckningarna remitterats till sin vårdcentral. Anmälaren ville
enligt telefonsamtal ge genmäle. Kompletterande yttrande gavs av tf vch som gått
igenom journalanteckningarna. Han kunde inte finna att någon vård var medicinskt
betingad vid tillfället och beklagade anmälarens upplevelse. Anmälaren väljer att
avsluta ärendet efter att ha tagit del av yttrandet. Hon vill dock tillföra i
slutskrivelsen att hon inte är ense med de yttranden som givits och att väktare
aldrig skulle ha tillkallats. Ärendet avslutas.
V1205-01900-44
Otillräcklig information och behandling
En man och hans familj fick inte klara besked från sjukhuset om sjukdomens art,
diskussionen fördes mellan två sjukhus. Först då mannen kom till en geriatrisk klinik
fick mannen och hans familj klara besked om den tumörsjukdom som förelåg.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig överläkare. Denna konstaterade att
informationen som givits familjen inte var tillfredställande då så många frågor
återstod. Läkaren förklarade bakgrunden till utredningen som inleddes för att få
fram en entydig diagnos. Den förändring som hade hittats krävde att man fann den
troliga orsaken på annan plats i kroppen innan man kunde ge en entydig diagnos,
under tiden gavs underlättande behandling för symptom. Förklaring gavs också hur
vården specialistmässigt var uppdelad på olika kliniker på olika sjukhus som sedan
samarbetade kring patienten. Anmälarnas slutkommentar tillfogas slutskrivelsen till
vården. Ärendet avslutas av handläggaren då ytterligare skriftväxling inte förväntas
tillför något nytt i ärendet.
V1205-01905-58
Brister i bemötande och intygshantering
En man framför klagomål på läkarens bemötande på en privat psykiatrisk
mottagning. Vid första läkarbesöket framförde läkaren att han inte läst mannens
journal men gav ändå mannen ett flertal diagnoser samt erbjöd mannen behandling
för dessa diagnoser. Vid andra läkarbesöket skrämde läkaren upp mannen med olika
behandlingsalternativ. Anmälaren ifrågasätter även hur läkaren skrivit intyg.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare som beklagar patientens
upplevelse. Av yttrandet framgår att läkaren och patienten har olika bild av
händelseförloppet vid besök och intygshantering. Läkaren står dock fast vid sin
bedömning, men menar även att han borde skickat intyget till patienten först istället
för till Försäkringskassan direkt, något som läkaren brukar göra men missat i detta
fall. Detta hade möjliggjort för honom att ändra formuleringar som patienten
uppfattat som felaktiga. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av
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och meddelat att han inte är nöjd och önskar att läkaren prickas för detta. Hänvisar
till Socialstyrelsen. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1205-02190-44
Inget besked om diagnos
En man utreddes på flera sjukhus för sin tumörsjukdom. Han fick inte klart besked
om sin diagnos förrän i ett sent skede och då kunde inget göras för att hejda
sjukdomen.
Åtgärd: Yttrande samt kompletterande yttrande gavs av ST-läkare, biträdande
överläkare samt överläkare. Yttrandena gav en sammanfattning av de utredningar,
bedömningar och beslut som togs då diagnos skulle meddelas i det snabba
sjukdomsförloppet. Patienten hade en stor och inoperabel hjärntumör med risk för
påverkan på vitala funktioner samt en tumör i en lunga. Med anledning av den
snabba försämringen och att ingen botande behandling fanns att ge överfördes
patienten till palliativ vårdenhet. Anhöriga informerades efter en månads
undersökningar och provtagningar om diagnos och prognos. Anhöriga skriver en
slutkommentar som tillfogas slutskrivelsen till vården. Ärendet avslutas av
handläggaren då ytterligare skriftväxling inte förväntas tillföra något nytt i ärendet.
V1206-02411-53
Komplikationer efter fotoperation
En kvinna opererades två gånger för hammartå. Efter operationerna har hon
drabbats av komplikationer. En tå är fortfarande mycket svullen och ger smärtor när
hon har skor på sig. Kvinnan undrar varför hon har bestående problem och vad man
kan göra åt saken.
Åtgärd: Av yttrande som har inhämtats framgår det att yttrande är baserat på
journalhandlingar som är kortfattade. Utlåtande är att tån efter reoperation blivit
kortare jämfört med primäroperationen. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att hon önskar ersättning för de besvär som hon har efter
operationerna. Överenskommer att information om LÖF skickas att ärendet
avslutas.
V1206-02548-53
Barn fick syrebrist vid förlossning
En kvinna som födde barn för två månader sedanskriver till PaN. Förlossningen blev
komplicerad och utdragen och flickan som föddes drabbades av syrebrist och fick
vårdas vid neonatal intensivvård under två veckor. Kvinnan och hennes man har
haft ett uppföljande samtal med en läkare från specialistmödravården. Trots detta
har kvinnan flera obesvarade frågor till vården.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från t.f. områdeschef. Denne har bevarat de frågor
kvinnan haft. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon
eventuellt skulle inkomma med genmäle. Då hon senare inte avhörts inom angiven
tid avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
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V1207-03076-58
Fel information, ej lyssnad till
En kvinna framför synpunkter på fel information och att hon inte blivit lyssnad till på
ett sjukhus i samband med en olycka. Kvinnan påtalade ett flertal gånger under
sjukhusvistelsen att hon hade huvudvärk och hon kräktes upprepade gånger, hon
fick till svar att hon inte hade några huvudskador och blev hemskickad på grund av
platsbrist. En vecka efter hemkomsten ringde en läkare hem till anmälaren och
undrade hur hon mådde, det hade visat sig att hon hade en spricka i skallbenet.
Anmälaren har nu fått tillgång till sin patientjournal där det framkommer att hon
hade ett flertal skador som hon inte fått information om.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken. Av yttrandet framkommer
händelseförloppet, de undersökningar och behandling som gavs samt de
bedömningar som gjordes. Patienten har behandlats enligt gängse traumarutiner
och att man från sjukhusets sida inte missat någon skada som skulle behövt
annorlunda vård än den patienten fick. Anmälaren inkom med genmäle där hon
påpekade att även om skadorna inte förändrade behandlingen så var det väl
vårdgivarens ansvar att informera henne som patient om de skador hon hade.
Överläkaren svarade att kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal
inte varit perfekt, och att patienten uppenbarligen inte fått den kompletta
information som varit önskvärd. Han beklagar detta och kommer att informera
kollegor inom traumavården om vikten att vara tydlig i sin kommunikation. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1207-03087-44
Fördröjd diagnos och behandling
En kvinna hostade kraftigt och gick på kort tid ner 20 kilo. I december
konstaterades förstorade lymfkörtlar. Kvinnans allmäntillstånd försämrades. Först i
april fick kvinnan diagnos cancer och cellgiftsbehandling påbörjades. Anhörig undrar
varför man inte kunde ställa diagnos och påbörja behandling tidigare. Kvinnan hade
då haft mer ork att ta sig igenom behandlingen med bättre resultat.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denne redogjorde för behandlingen av
lymfomet som gavs med viss försiktighet då patienten var svag efter en
genomgången stroke. Patienten drabbades dessutom av en blodpropp under
behandlingen. Efter tre behandlingar gjordes en utvärdering och patienten tackade
nej till fortsatt behandling då de upplevdes för påfrestande. Anmälaren har inte haft
synpunkter på yttrandet och ärendet avslutas.
V1207-03143-44
Bristande samverkan
En make beskriver sin nu avlidna hustrus sista tid i livet. Hustrun diagnostiserades
med en inoperabel cancer i buken och tiden på sjukhus, och flytt mellan sjukhus,
blev osammanhängande och arbetsamt och med långdragen väntan på en MRundersökning. Makarna hänvisades till akuten vid inskrivningen på det andra
sjukhuset, med nya undersökningar och prover. I samband med dödsfallet blev
omhändertagandet oprofessionellt, både av den avlidna och av anhöriga.
Åtgärder: Yttrande gavs av verksamhetschef för akutklinik, överläkare vid
gastrocentrum kirurgi samt specialistläkare och biträdande överläkare vid
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gastrocentrum medicin. Yttrandet visade att rutinerna på akutkliniken ibland vid
remisshantering försvårades av att vården inte har ett gemensamt elektroniskt
system för detta. Olika lokala lösningar fanns för att lösa den situationen. Då man
konstaterat den sannolika diagnosen försökte man så snart det gick att överföra
patienten till kirurg. I det skedet ansågs omvårdnadsbehovet det primära och
patienten överfördes till annan vårdinstans i avvaktan på kirurbedömning.
Synpunkterna på hustruns och de anhörigas omhändertagande i samband med att
hon avled beklagades. Som en delförklaring angavs att det var helgtid och en
pressad situation för läkare vars närvaro krävdes på operationsavdelningen. Anhörig
valde efter att ha tagit del av yttrandet att avsluta ärendet.
V1208-03343-57
Brister i bemötande, sekretessförseelse
En kvinna framför synpunkter och klagomål på den vård hon fick under en längre
tids vistelse på akutsjukhuset då hon flyttades mellan flera olika enheter. Hennes
önskemål blev nonchalant bemötta och personalen uppträdde respektlöst. Hon
menar att sjukhusets patientenkäter inte visar på riktiga resultat eftersom hon
träffat så många medpatienter som är ytterst missnöjda med sjukhusets vård.
Orimligt långa väntetider fanns till vissa behandlingar vilket var oerhört stressande
med en svår sjukdom. Dessutom menar hon att personal som inte var behöriga att
läsa hennes journal gjorde det vid ett flertal tillfällen.
Åtgärd: Yttranden inkom från flera enhets- och verksamhetschefer på sjukhuset. De
beklagade kvinnans negativa upplevelser av vården på sjukhuset. För att klarlägga
och förtydliga rutiner kring enkäter som regelbundet genomförs på sjukhuset erbjöd
verksamhetschefen ett personligt möte. Vad gällde de långa väntetiderna pågår för
närvarande ett utvecklingsarbete dels för att säkerställa rätt behandling, men också
försöka få ner väntetiderna till kortast tänkbara. Rutinerna kring spärr av journaltext
har ändrats utifrån kvinnans synpunkter - numera går det att spärra journaltext
direkt i kassan. Anmälaren önskar avsluta ärendet trots att hon inte fått alla de
yttranden hon önskat.
V1208-03486-44
Vård i livets slutskede
En dotter framför synpunkter på sin avlidna mammas sista tid i livet på geriatrisk
klinik. Mamman hade dåligt hjärta och var beroende av syrgas. Hon flyttades över
till ett korttidsboende efter att ha varit utan syrgas ett dygn. Dagen efter flytten blir
mamman stadigt sämre men förflyttas inte till sjukhus, vården ville avvakta till
måndagen och ordinarie läkare. På den tredje dagen avlider hon.
Åtgärd: Yttrande ges av verksamhetschef. Denne svarade ingående på frågorna i
skrivelsen och motiverade de bedömningar och beslut som tagits. Han konstaterade
att informationen till anhöriga hade brustit och skulle ta upp detta för att undvika
liknande situationer. Familjen gav genmäle som besvarades utförligt av
verksamhetschefen med klargöranden i de enskilda frågeställningarna. Familjen
väljer därefter att skriva egen kommentar att tillföra slutskrivelsen och avslutar
därmed ärendet.
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V1209-03732-34
Får inte terapeutisk behandling
En man som har synpunkter på att han inte får terapeutisk behandling och en
kompletterande neuropsykiatrisk utredning. Mannen har en psykiater som han är
mycket nöjd med. Läkaren skickar remisser till olika verksamheter men ingen tar
emot mannen. Hans sjukskrivning går snart ut och han kan inte börja arbeta om
han inte får någon behandling.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef och överläkare. Mannen har haft
kontakt med mottagningen under ett flertal år och han uppvisar en permanent
arbetsförmågenedsättning på 50 %. Han har remitterats till DBT-behandlingar men
inte blivit antagen. Han har även remitterats för gruppbehandling med DBT mot
bakgrund av diagnosen ADHD men inte blivit beviljad den åtgärden. Utvidgad,
kompletterande diagnostik pågår. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1209-03789-34
Felaktig behandling
Kvinnan har en myndig dotter som hon anser har fått fel behandling inom BUP och
även inom vuxenpsykiatrin. Denna felbehandling har medfört att dottern nu behöver
beroendevård istället.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från enhetschef. Dottern
och modern har haft kontinuerlig behandlingskontakt med psykolog och överläkare
på BUB under många år. Psykologen har också i samråd med modern varit aktiv i
kontakt med den socialtjänst som haft insatser i familjen. Efter depressionsskattning
bedömdes dottern vara i behov av antidepressiv medicinering. Regelbunden
samtalskontakt planerades men dottern uteblev från flera tider vilket ledde till
svårigheter i behandlingsarbetet. Då flickan fyllt 18 år inkom vårdbegäran till
vuxenpsykiatrin. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1209-03850-58
Brister i remisshantering och tillgänglighet
En dotter framför synpunkter för pappans räkning. Pappan blev remitterad från
vårdcentralen till specialistmottagning på ett sjukhus, patienten blev inte informerad
att remissen återsänts på grund av att sjukhuset inte längre behandlar den typen av
besvär. Dottern har försökt att nå läkaren på vårdcentralen via telefon utan att
lyckas.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen som beklagar
att telefonfunktionen inte fungerat som den ska. Gällande remisshanteringen
framgår att elektronisk remiss skickats till ortopedmottagningen, i samband med
detta sattes remissen på elektronisk bevakning enligt gängse rutiner.
Ortopedmottagningen avslutade ärendet och bevakningen släcktes då elektroniskt.
Det medicinska ansvaret övergår från remitterande instans till mottagande instans
när den mottagande instansen kvitterat ärendet. Anmälaren har, efter att ha tagit
del av yttrandena, hörts av och meddelat att hon accepterat svaret. Ärendet
avslutas hos förvaltningen.
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V1209-03871-34
Ovänligt bemött
En kvinna har synpunkter på att en läkare vid en beroendemottagning talar om
hennes och sambons relation på ett obehagligt sätt. Sambon var med under
samtalet och kvinnan upplevde att läkaren inbjöd till att våld är okey i relationen.
Läkaren skrev även ut en medicin som gav biverkningar, som försvann då kvinnan
slutade medicinera.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschef. Berörd läkare arbetar inte kvar
och kan därför inte bemöta det kvinnan säger att läkaren sagt. Ansvarig beklagar
djupt att en medarbetare uttryckt sig på det sätt som hon gjort och de besvär som
detta orsakat kvinnan. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1209-03909-42
Brister i bemötandet, information och omvårdnaden
Anhöriga till avliden kvinna framför synpunkter och frågor om den omvårdnad,
bemötande och brister i informationen kvinnan och anhöriga upplevde på ett
akutsjukhus. Kvinnan ramlade på toaletten och slog sig i ansiktet. Sköterskorna
talade och informerade om kvinnans hälsotillstånd på ett o empatiskt sätt när
kvinnan lyssnade. Upplevda brister i informationen från läkaren vid livets slut.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt vårdenhetschefen. Här
framkommer det att händelsen lett till att frågor gällande fallprevention, bemötande
samt information och omhändertagande av anhöriga kommer att vara teman för
kommande avdelnings konferens. Samtliga personalgrupper kommer att närvara.
Händelseanalysen kommer att följas upp av verksamhetschefen. Anhöriga har även
haft ett möte med ansvariga. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter
framfört att de är nöjda med vidtagna åtgärder. Ärendet avslutas.
V1209-03921-57
Behandlad för fel diagnos
En kvinna opererades för grå starr vid en ögonspecialistmottagning. Synen
försämrades efter operationen och då kvinnan akut sökte annan vårdgivare
informerades hon om att hon hade grön starr. Hon opererades mycket snabbt efter
beskedet, men tyvärr hade hennes syn hunnit försämras.
Åtgärd: Yttranden inkom från kvinnans ögonläkare som beskrev handläggningen.
Läkaren menade att kvinnans gröna starr också förbättrades vid operationen av grå
starr. Anmälaren är inte helt nöjd med svaret, men vill inte inkomma med genmäle
utan avser att boka ett direkt besök med läkaren. Ärendet avslutas.
V1209-03993-44
Ingen information till anhöriga
En äldre kvinna förflyttades från en akutklinik utan att anhöriga meddelades. Hon
hade vårdats för hjärtsjukdom och dubbelsidig lunginflammation och
allmäntillståndet var starkt nedsatt. Hon påverkades mycket negativt av den hastiga
flytten och blev i det närmaste apatisk.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef vid medicinklinik. Patientens tillstånd
hade förbättrats med ökad medicinering och en överföring till geriatrisk klinik hade
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diskuterats med anhöriga. Tyvärr kunde man inte nå maken då överföringen blev
bestämd och av okänd anleding söktes inte andra anhöriga och kvinnan flyttades
utan anhörigas vetskap. Avdelningen hade informerats om skrivelsen för att undvika
liknande händelser i framtiden. Familjen ansåg att överföringen hade kunnat ske på
ett humanare sätt men väljer att avsluta ärendet efter att ha tagit del av yttrandet.
V1209-03994-44
Brist på behandling
En nu avliden, äldre kvinna fördes över till korttidsboende från en geriatrisk klinik
efter att där ha behandlats med bland annat syrgas. Då hon temporärt klarade sig
utan syrgas ett dygn flyttades hon till korttidsboendet. Då syrgasbehovet återkom
kunde boendet inte hjälpa henne med det och man ville över helgen vänta in att
ordinarie läkare återkom och bedömde om överflyttning till akutvården skulle ske.
Kvinnan blev snabbt sämre och avled.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denne gjorde efter granskning av
journal och samtal med omvårdnadsansvarig sjuksköterska bedömningen att all
inblandad personal följt rutiner och praxis i vården av den boende. Man hade
uppfattat den boendes sköra situation och gjorde täta bedömningar, hade
läkarkontakt och utförde ordinationer. Verksamhetschefen konstaterar att
kommunikationen mellan anhöriga och de olika vårdinstanserna kan ha sviktat och
därmed bidragit till närståendes upplevelser att inte optimal vård gavs. Ärendet
skulle diskuteras i personalgruppen för analys och framtida förbättrad
kommunikation med anhöriga. Anhöriga valde därefter att skriva en egen
kommentar att tillföra avslutsskrivelsen och därmed avslutas ärendet.
V1209-04064-58
Otrevligt bemötande vid larmsamtal
En kvinna framför synpunkter för anhörigs räkning på otrevligt bemötande av
larmpersonal vid samtal. Sambon hade precis blivit utskriven från ett sjukhus och
började kräkas och må dåligt hemma. Kvinnan ringer larmnummer 112 och berättar
vad som hänt och att sambon behöver en ambulans. Larmpersonalen frågade
kvinnan vad sambon hade i blodtryck, när kvinnan svarade att hon inte visste detta
utan önskade en ambulans påtalade personalen att kvinnan inte behövde vara
otrevlig och lade på luren. Anmälaren ifrågasätter personalens bemötande.
Åtgärd: Svar har inkommit från gruppchef på larmbolaget. Av yttrandet framgår att
det i larmpersonalens uppgift ingår att intervjua den som larmar för att göra rätt
bedömning, dessa frågor kan oavsiktligt upplevas som ifrågasättande. Vid utredning
och genomlyssning av larmsamtalen framgår att ett missförstånd uppstått mellan
inringare och operatör. Operatören lade inte på luren utan isolerade samtalet under
överkopplingen till sjuksköterska. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
hörts av och meddelat att hon accepterar svaret. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1210-04119-44
Behandlingsfråga
En nu avliden kvinna överfördes till kommunal vård med mycket påverkat
allmäntillstånd. Anhöriga ifrågasätter den medicinska bedömningen av mammans
tillstånd.
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Åtgärd: Yttrande gavs av medicinskt ledningsansvarig överläkare, geriatriker samt
av överläkare på ansvarig läkarjour. Yttrandet redogjorde för det avtal man hade
med boendet samt vilka rutiner som fanns. Enligt yttrandet hade läkarjouren
behandlat patienten optimalt enligt de behov som fanns. Man hade fört samtal med
anhöriga i samband med försämringen och efter att patienten avlidit. Anhöriga valde
att skriva en kommentar att tillföra slutskrivelsen till vården. Därmed avslutades
ärendet.
V1210-04146-42
Medicinering vid livets slut
Anhöriga till avliden kvinna boende på ett demensboende har frågor om
medicineringen som orsakade förvirringen och oro hos kvinnan vid livets slut.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt kvalitetschefen. I svaret
framgår det att kvinnan inte tålde starka mediciner och att målet var at tprova sig
fram samt göra läkemedelsbyte vid behov. Vid uppkomna biverkningar kan valet av
preparat ändras alternativt ge medicin mot biverkningar. Verksamheten har
jourberedskap för läkarna som kan nås dygnet runt. Ansvarig sköterska har
ansvaret för den kontakten. Trots möten och telefonkontakt med anhöriga har den
medicinska vården inte upplevts god. Händelsen kommer att tas upp i läkargruppen
för att beslysa problematiken kring kontakt och kommunikation med närstående och
vikten av att dokumentera tydligt. Anhöriga har tagit del av svaren och framfört att
de är nöjda med de svar de fått. Ärendet avslutas.
V1210-04169-54
Synpunkter på en psykiatrikers tillgänglighet
En kvinna är stark kritisk till en psykiatrikers tillgänglighet. Vid de besök kvinnan
hade var psykiatrikern antingen försenad eller uteblev helt. Hon har förgäves lämnat
meddelande på psykiatrikerns telefon samt skickat e-post. När hon till slut kom i
kontakt med henne bad hon varken om ursäkt eller förklarade varför hon uteblev
från besöket.
Åtgärd: Yttrande har inhämtas från berörd läkare/psykoterapeut som träffat kvinnan
vid två tillfällen. Vid senaste besöket önskade hon hjälp med sjukersättning och
lämnade över ett tidigare utfärdat intyg som inte hade resulterat i att sjukersättning
beviljats. Berörd läkare förklarade att hon behövde träffa kvinnan flera gånger för
att kunna göra en bedömning. Kvinnan fick återbesökstid som hon senare lämnade
återbud till. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med
skriftliga kommentarer som enligt hennes önskemål bifogas avslutsskrivelsen.
Ärendet avslutat.
V1210-04223-44
Sent inledd behandling
En kvinna insjuknade med hosta och magont under hösten. Vårdcentralen skrev en
remiss till specialistklinik. Anhörig undrar om vården hade kunnat påskyndas
ytterligare.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig primärvårdsläkare. Denna redogjorde för de
undersökningar vårdcentralen vidtagit vid patientens besök. Läkaren skrev remisser
för det tillstånd som skulle undersökas vid besökstillfället och ansåg att diagnosen
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inte hade kunnat fastställas snabbare i vårdcentralens regi. Anhörig gav inte
genmäle på yttrandet och ärendet avslutas.
V1210-04261-49
Inställd operation
Anmälaren var inbokad för operation, anpassade både arbetsliv och familjeliv inför
operationen. Så gjorde även anmälarens äkta hälft. Vid sjukhuset visade det sig att
sjukhuset inte planerat omvårdnaden i samband med operationen som fick ställas
in.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefläkare och överläkare. De beklagar att
mannen drabbats av att operationen blev inställd på grund av stor tillströmning av
akuta fall under natten. I vissa situationer är man tvungen att ställa in planerade
operationer om detta inte medför fara för livet eller livslång invaliditet. Enligt
tillgängliga handlingar har denna typ av prioritering behövt genomföras i mannens
fall. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1210-04268-53
Dödsfall till följd av komplikationer
En bröstcanceropererad kvinna (avliden) drabbades av komplikationer i samband
med att hon opererades. Hon fick infektion i såret och behandlades med penicillin
men avled av inre blödningar. Anhöriga har inte fått någon förklaring till varför hon
drabbades av komplikationer och dog.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från sektionschef och från överläkare på berörda
enheter. Sårrevision av det infekterade bröstet var planerat. Tidigare hälsotillstånd
med kärlsjukdom, diabetes och övervikt är faktorer som ökar risken att drabbas av
infektion men exat varifrån bakterierna kom går inte att härleda. Kvinnan hade
kräkts rikligt och hon trodde själv att det berodde på att hon fick medicin via
munnen istället för dropp. Hon försämrades och överfördes till
intensivvårdsavdelning. Dessvärre drabbades hon av hjärtstillestånd vilket inte gick
att häva. Obduktion visar en diffus blödning i mag-tarmkanalen vilket är sällsynt
men kan ses i samband med svårt sjuka som haft allmän blodförgiftning. Rutinen
att inhämta och notera kontaktuppgifter kommer att ses över och poängteras för
berörd personal, då det tycks ha brustit i detta fall. Efter det att yttrandena har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1210-04306-58
Brister i telefontillgänglighet för döva
En kvinna framför synpunkter på brister i telefontillgängligheten på sin vårdcentral.
Kvinnan är döv, när hon ringer och önskar kontakt med vårdcentralen via
texttelefoni ringer personalen inte upp henne när de lovat. De gånger de ringer upp,
så ringer de på hennes vanliga telefon vilken hon inte kan kommunicera i.
Åtgärd: Då problemställningen varit ett principärende på förvaltningen har yttrande
inhämtats från både den berörda vårdcentralen och från Stockholms läns
sjukvårdsområde. Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen
samt chefläkare på SLSO. Av yttrandet från vårdcentralen framgår en redogörelse
för händelseförloppet samt en beklagan över patientens upplevelse och ett tack till
patienten för att hon uppmärksammat verksamheten på problemet. Detta har
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föranlett en översyn över riktlinjer och rutiner på mottagningen. Ärendet har även
diskuterats på arbetsplatsmöten, i samverkan samt enskilt med den medarbetare
det berör. Det framkommer även att mottagningen överväger att införa
kommunikation via bildtelefon för patienter. Av yttrandet från SLSO framgår att
upphandling av nytt telefonisystem (för förbättrad funktionalitet av texttelefoni) har
inletts, ny riktlinje för kommunikation med patienter med
hörselfunktionsnedsättning har tagits fram och implementerats. Anmälaren inkom
med ny skrivelse några månader senare där det framkom att problematiken
kvarstod gällande svårigheter att få kontakt med vårdcentralen. Nytt yttrande
inhämtades från verksamhetschefen på vårdcentralen. Av yttrandet framgick att
patienten kontaktas via texttelefonitjänst samt att personal på vårdcentralen kunnat
kontakta patienten utan problem. Anmälaren inkom, efter att ha tagit del av
yttrandet, med synpunkten att väntetiden för att bli uppringd var längre än på
annan vårdcentral. Då ytterligare skriftväxling inte ansågs tillföra något i ärendet,
avslutades ärendet i befintligt skick.
V1210-04325-58
Remisshantering
En dotter framför synpunkter för pappans räkning på remisshanteringen på en
specialistklinik på ett sjukhus. Pappan remitterades från vårdcentralen till
specialistkliniken, han fick vid annat besök på sjukhuset reda på att remissen
skickats tillbaka till vårdcentralen på grund av att mottagningen inte längre
behandlar patientens problematik. Vårdcentralen å sin sida hävdar att de inte fått
något besked av mottagningen gällande remissen. Anmälaren önskar veta hur
remissen hanterats på sjukhuset.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på ortopedkliniken som beklagar hur det
blivit. Av yttrandena framgår att remisshanteringen varit undermålig och att
anteckningar i patientjournalen inte gjorts. Det framkommer också att uppdraget för
ortopedkliniken ändrats under senare år och att den frågeställning och diagnos som
remissen handlade om inte längre tillhör den typ av kirurgi som räknas in i
ortopedklinikens uppdrag. Remissen skickades därför sannolikt tillbaka till
vårdcentralen med uppmaning att skicka den till annan enhet. Anmälaren har, efter
att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon inte önskar gå vidare i
ärendet. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1210-04421-34
Kränkande bemött från läkare
En anhörig har synpunkter på hur hon och dotter blev bemötta av en barnpsykiater
vid ett besök på en privat ätstörningsenhet. Både dotter och mor kände sig kränkta
under besöket. Modern upplevde att läkaren skuldbelade henne för de svårigheter
som dottern hade och hon visade heller ingen förståelse och respekt för dem.
Modern anser att läkaren borde ha lyssnat och skapat en god relation med barn och
förälder. Hon anser även det borde framgå på klinikens hemsida att de inte tar emot
vegetarianer.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från ansvarig och från överläkare. Vid besöket
försökte man skapa en god relation med dottern och hennes mor utifrån de
förutsättningar som flickan har. Svårigheterna medför begränsningar i hennes
förmåga till socialt samspel och kommunikation. Hon har också problem med den
verbala kommunikationen. På enheten uppmanas patienter som äter enbart
vegetarisk kost att variera sin kost bättre. Erfarenheten som man har är att barn
som inte äter enbart vegetarisk kost förbättrar sitt hälsotillstånd och får färre
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återfall. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren
meddelat att hon önskar få ärendet översänt för kännedom till HSF då hon anser att
det ska stå på enhetens hemsida att de inte tillhandahåller vegetarisk kost. Ärendet
avslutat.
V1210-04478-34
Synpunkter på behandling
En anhörig till ung vuxen med en neuropsykiatrisk diagnos har synpunkter på att
rutinerna för förskrivning av läkemedel inte fungerar och att det inte är någon
uppföljning. Om dottern uteblir från ett läkarbesök är det ingen som hör av sig trots
att det kan bli besvärliga konsekvenser om hon avbryter medicineringen abrupt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef som beklagar att anmälaren och
dottern upplevt omhändertagandet som bristfälligt. Enligt journal har kallelse
skickats men den har tydligen förkommit någon stans på vägen. För att förhindra
att sådant misstag sker igen har man planer på att föra en så kallad journal för
inkommande post och utgående post för att på så sätt effektivisera arbetet. Av
yttrandet framgår även att dottern nu har etablerat kontakt med annan enhet. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1210-04492-58
Brister i information och behandling
En pappa framför synpunkter för sonens räkning gällande läkarbesöket vid
akutmottagningen på ett sjukhus. Sonen hade slagit upp en sårskada i huvudet och
pappan sökte akut vård. Vid besöket blev det diskussion kring vaccination och
anmälaren anser inte att han fick rätt råd av läkaren.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och från behandlande läkare som
beklagar pappans upplevelse. Av yttrandena framgår att då sjukhuset saknar
barnmedicinsk kompetens på akutmottagningen så har handläggningen baserats på
råd och rekommendationer från annat sjukhus, detta finns väl dokumenterat i
patientens journal. Bedömningen är att vården i sin helhet skett i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet, följaktligen har ärendet inte hanterats i
sjukhusets avvikelsehanteringssystem. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandena, hörts av och meddelat att han önskar att ärendet avslutas.
V1210-04515-34
Fick inte information
En anhörig skriver om en vuxen dotters upplevelser i samband med ett besök vid en
psykiatrisk mottagning. Dottern hör en kvinna som talar med en person bakom en
stängd dörr säga med hög röst att hon inte vill leva längre. Kvinnan kommer ut ur
rummet, hyperventilerar, tappar ut medicinen hon fått och faller sedan ned på
golvet. Ingen personal reagerar så dottern och senare en annan kvinna får tar hand
om kvinnan. Dottern uppmanas så småningom att lämna kvinnan men hon är
fortfarande mycket orolig och önskar få en förklaring på personalens handlande.
Varken då eller i efterhand har dottern fått någon förklaring. Hon har nu tappat
förtroende för mottagningen och dess personal.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ledningsansvarig överläkare. Ärendet har
diskuterats genomgående med all inblandad personal och mottagningens ledning.
Detta har lett till förbättring av rutiner gällande hantering av alkoholpåverkade
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utåtagerande patienter. Sådana fall förekommer sällan på allmänpsykiatrisk
öppenvårdsmottagning men man ska arbeta vidare aktivt för att kunna hantera
detta på ett optimalt sätt i framtiden. Det är självklart att ingen annan patient ska
drabbas på något sätt vid liknande situation. På grund av sekretess kan man inte
lämna mer information om den andra patientens tillstånd. Kvinnan är välkommen till
mottagningen för en allmän diskussion om incidensen och fortsatt vård. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1210-04519-34
Missnöjd med behandling
En anhörig, med fullmakt, har synpunkter på att dotter inte får diagnos och
behandling vid en psykiatrisk enhet. Anhörig anser att dotterns behandlare är
ointresserad av att hjälpa. När dottern lämnat meddelande för att få kontakt har
denne dröjt flera veckor innan hon ringt tillbaka. Dottern önskar byta behandlare
men har inte fått någon respons.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från medicinskt ansvarig överläkare
och från behandlingsansvarig sjuksköterska. Det har varit svårt att etablera en
allians då merparten av kvinnans besök varit jourbesök där kontinuiteten inte
upprätthålls. Kvinnan har uteblivit från bokade besök och det hade varit bra om man
tidigare uppmärksammat den beroendeproblematik som framkom mer tydligt vid ett
återbesök. Då beskrev hon en regelbunden droganvändning vilket föranledde att
besökstid arrangeraders vid en beroendemottagning två dagar senare. Man anser
att en kontakt där är en rimlig planering då man där också kan göra ADHDutredning. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1210-04529-58
Brister i utredning och information
En kvinna framför att hon blivit nekad provtagning på ett sjukhus. Kvinnan önskade
kontrollera om hon var smittad med resistenta bakterier då en anhörig till henne var
smittad och hon var orolig för detta. Hon fick träffa en läkare som tittade på ett sår
hon hade sedan fick hon gå hem. Ingen information eller uppföljning gavs.
Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från tillförordnad verksamhetschef samt överläkare på
Infektionskliniken som beklagar patientens upplevelse. I yttrandet framkommer att
patienten sökte vård på grund av ett svårläkt sår i näsan samt oro för smitta med
resistenta bakterier, att tillståndet i sig inte krävde akutmottagningens resurser
utan kunde handlagts på en vårdcentral. Det framgår även att bedömningen är att
den medicinska utredningen var adekvat men att ansvarig läkare borde kontaktat
patienten per brev då han inte lyckades få tag på henne per telefon för att meddela
provsvaret. Ansvarig läkare kommer att meddelas detta. Då anmälaren inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar
ärendet.
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V1210-04530-58
Fel diagnos, brister i bemötandet
En kvinna framför synpunkter på felaktig diagnos samt brister i bemötandet efter
besök på akutmottagningen på ett sjukhus. Kvinnan blev hemskickad, återkom
dagen efter med en kraftig infektion. Kvinnan har också synpunkter på felaktigheter
i patientjournalen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen. Av yttrandet framgår att
akutbesöket var fokuserat på att utesluta en blodpropp i armen samt eventuella
effekter av falltrauma. Det framkommer ingenstans i patientjournalen att det
föreligger någon misstanke eller anamnestisk uppgift om en begynnande infektion,
och inga fakta eller andra uppgifter som tyder på att man kunnat upptäcka
infektionen i samband med det aktuella vårdtillfället. Avseende formuleringar och
sjukhistoria i patientjournalen försäkrar verksamhetschefen att dessa inte påverkat
den medicinska bedömningen vid besöket på akutmottagningen. Då anmälaren efter
att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från
att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1210-04569-53
Uppkomst av trycksår under sjukhusvistelse
Anhörig till en man som vårdades vid ett akutsjukhus kontaktar PaNf. Mannen
drabbades av trycksår efter att ha vårdats i tre dagar och trots att anhöriga påtalat
för flera sköterskor att det såg ut som att ett trycksår höll på att bildas. Anmälaren
vill veta vilka rutiner angående trycksårsprofylax kliniken har.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef som beklagar att anmälaren
upplever att faderns trycksår inte blivit väl omhändertagna. Man arbetar aktivt med
att öka följsamheten till det regionala vårdprogramet "Trycksår, Prevention och
behandling" som finns i SLL. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren
inkommit med kommentarer som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1211-04669-53
Komplikationer efter en operation
En kvinna opererade ett navelbråck vid en specialistmottagning. Resultatet blev inte
bra. Hon hade ont och såret blev infekterat och resultatet mycket fult. Kvinnan
valde att söka annan vårdgivare för omoperation.
Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. I yttrande från behandlande läkare
framkommer att operationen utfördes utifrån sedvanlig teknik men att anmälaren
tyvärr drabbades av en infektion i operationssåret. Infektionen behandlades med
antibiotika och därefter skulle det missprydande ärret kunnat åtgärdas. Vården
beklagar att anmälaren upplevt att hon blivit felbehandlad. Yttrandet är översänt till
anmälaren som inkommit med ett genmäle som hon önskar ska bifogas
avslutsbrevet till vården. Ärendet avslutas enligt anmälarens önskemål.
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V1211-04675-44
Lång väntan på smärtlindring
En kvinna fick efter ett benbrott vänta i flera timmar på adekvat smärtlindring på
akutmottagningen. De givna läkemedlen förmådde inte dämpa smärtan. Kvinnan
var svårstucken och i väntan på att infart kunde sättas valdes inget annat
administrationssätt.
Åtgärd: Yttrande gavs av biträdande överläkare, akutkliniken samt
verksamhetschef, ortopedkliniken. Av yttrandet framkommer att flera försök att
smärtlindra med läkemedel gjordes utan framgång. Man var hela tiden tvungen att
balansera givna läkemedel mot den andningsdepression det kunde medföra. Först
när en blockad kunde läggas och benet läggas i sträck efter mer än två timmar blev
anmälaren smärtlindrad. Ärendet kommer att behandlas lokalt i akutmottagningens
omvårdnadsgrupp. Anmälaren har inte hört av sig angående synpunkter på
yttrandet och ärendet avslutas härmed.
V1211-04747-34
Brister i sekretessen
En kvinna har synpunkter på att det finns brister i sekretessen på en
ätstörningsenhet. Kvinnan anser att man i receptionen, av sekretesskäl, inte borde
be om namn, utan istället be om legitimation och att man vid en dagenhet saknar
muntliga eller skriftliga överenskommelser om sekretess i gruppen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvariga som delar anmälarens synpunkter att
det av sekretesskäl är bättre att be om legitimation. Man kommer att se över sina
rutiner för att förbättra mottagandet. Sekretess i patientgruppen är mer
komplicerat. Skriftliga överenskommelser för patienter är inte odelat enkla, då
dessa sannolikt skulle ogiltigförklaras rent juridiskt. Ett sätt är att poängtera för nya
patienter att man av respekt för medpatienter inte berättar för andra vilka man
träffat på enheten. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1211-04762-34
Osann information
En man har synpunkter på att BUP har lämnat felaktig information i en orosanmälan
som skickats till socialtjänsten. Oriktigheterna sträcker sig från kränkningar, förtal
till rena felaktigheter. Mannen har försökt att påpeka detta i möten med
socialtjänsten och i mail konversation med barnpsykolog men bara mött tystnad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från leg psykoterapeut.
De vill betona att det inte funnits någon avsikt att exkludera fadern ur behandlingen
när det gäller döttrarna och de beklagar om han uppfattat det så. Det är en
komplicerad familjesituation som det inte finns något givet sätt att hantera, men
fokus för allt arbete/behandling på BUP är barnen och att de ska få den hjälp de är i
behov av. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
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V1211-04764-58
Brister i utredning, otrevligt bemötande
En kvinna framför synpunkter på att läkare på hennes vårdcentral nonchalerat
hennes hudbesvär samt ordinerat behandling som inte hjälper. Hon anser att hon
inte blivit tagen på allvar och inte fått den hjälp hon har rätt till. Hon har skrivit brev
till vårdcentralen men inte fått något svar.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare samt ordinarie husläkare som
ber om ursäkt om patienten upplevt att de brustit i bemötandet. Av yttrandet
framgår en beskrivning av patientens besvär samt de kontakter och bedömningar
som gjordes vid besökstillfället. Läkarna anser att rätt diagnos ställts. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon inte är nöjd
med svaret men att hon inte önskar gå vidare i ärendet. Ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1211-04771-42
Brister vid läkemedelsbehandling och e-recept
En kvinna medicineras och behandlas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
kvinnan har flera gånger fått fel e-recept. När hon frågade läkaren sa denna att det
blev fel. Även förskrivningen till apodos har blivit fel. Kvinnan har även synpunkter
på brister i uppföljningen av blodtrycket i samband med hennes medicinering, en
gång i veckan står det i FASS. Hon har aldrig fått blodtrycket kontrollerat. Kvinnan
önskar en individuell vårdplan gällande läkemedelsbehandlingen samt utredning om
hon har ADHD. Kvinnan har under en vårdsituation blivit påhoppad av en
medpatient och önskar detta kommenterat.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen, medicinskt ansvarig läkare
samt behandlingsansvarig läkare. En medicinsk förklaring ges till behandlingsvalet
samt vilka kontroller som måste göras vid denna medicinering. I samband med
dosjusteringar har uppföljning av blodtryck och eventuella biverkningar gjorts. På
grund av uteblivande från återbesök för kontroll av blodtryck och puls kan det vara
medicinskt olämpligt att fortsätta medicineringen. Vid övergång från recept till
dostjänst kan det bli glapp i ordinationen särskilt om dosjustering eller ändring av
preparatval gjorts. Kvinnan uppmanades att komma till mottagningen för att få
kompletterande medicin vid behov. Det överfall kvinnan utsattes för är helt
oacceptabelt. Hon fick stödsamtal med chefsjuksköterskan och psykologen vid
kliniken. Remiss för neuropsykologisk utredning är skickad. Händelsen beklagas.
Anmälaren har tagit del av svaren och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1211-04782-58
Felaktig diagnos, brister i journalföring
En man framför synpunkter på felaktig diagnos samt bristande journalföring på en
vårdcentral. Vid läkarbesöket utfördes en röntgen som inte visade någon
skelettskada, då mannen fortfarande hade smärtor sökte han akut vård på ett
sjukhus. Där gjordes ny röntgen som visade skelettskada, mannen fick samtidigt
information att denna typ av skada inte kan diagnostiseras med röntgen förrän efter
några veckor. Anmälaren anser att läkaren på vårdcentralen borde informerat
honom om detta, han har även synpunkter på brister i journalföringen på
vårdcentralen.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt behandlande läkare på
vårdcentralen som beklagar att patientens diagnos och behandling fördröjdes vilket
orsakade patienten onödigt lidande. Behandlande läkare medger att journalföringen
samt uppföljningen av patientens skada inte gjorts på ett korrekt sätt. Ärendet har
tagits upp på läkarmöten. Rutinerna för handläggning av denna typ av skada samt
för journalföring har gåtts igenom. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, inkommit med genmäle då han anser att det finns felaktigheter i
yttrandet. Enligt överenskommelse skickas genmälet för kännedom med
avslutsskrivelsen till vårdcentralen. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1211-04808-28
Bristande remittering
En man drabbades av en hjärtinfarkt och remitterades av akutsjukvården, dels till
annat akutsjukhus för en by pass operation, dels till en privat tandläkare. Hos
tandläkaren tillstötte stora problem. Tandläkaren drog ut 12 tänder vid samma
tillfälle vilket gjorde att mannen blödde mycket och därav kollapsade och fick föras
till akutsjukhus. Mannen har sedan fått protes som inte fungerar. Mannen vill med
en skrivelse påtala för akutsjukvården hur drabbad han blivit av deras val av
tandvård.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefläkare och från stf verksamhetschef.
Utredning visade att mannen var i behov av kranskärlskirurgi. Hans tandstatus
behövde kontrolleras inför operationen och han remitterades enligt gängse rutin till
medicinsk tandvård på sjukhuset. Sjukhuset ansvarar inte för den behandling som
remittenten utför. Vid anmälan om behandlingsskada hos privattandläkare ska det
göras till den patientförsäkring som privattandläkaren har. Efter det att
kompletterande yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1211-04821-58
Brister i undersökning och bemötande
En kvinna framför synpunkter på brister i undersökningen samt bemötandet vid
läkarbesök på en hudmottagning på ett sjukhus. Kvinnan blev remitterad från
vårdcentralen till hudmottagningen på grund av sår och utslag på händer, ben och
armar. Läkaren tittade på utslagen och menade att det var eksem kvinnan
besvärades av, ingen utredning av besvären gjordes och anmälaren uppfattade
läkaren som mycket otrevlig. Anmälaren har skrivit brev till verksamheten men har
inte fått svar på sina frågor.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på hudmottagningen samt
överläkare på hudkliniken som bägge beklagar patientens upplevelse. Av yttrandena
framgår att läkaren undersökt patienten och informerat henne om möjliga
behandlingar, patienten ansåg dock att läkarens bedömning var felaktig och
önskade inte någon av de behandlingar som föreslogs. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandena, hörts av och meddelat att hon inte är nöjd och överens med
läkaren men att hon inte orkar gå vidare i ärendet. Enligt överenskommelse
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1211-04834-30
Övergripande frågor inom psykiatrin
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En man inkommer med skrivelser gällande hur psykiatrin ska bedrivas i landstinget.
Bland annat önskar han att en gemensam nämnd upprättas med kommunerna och
att programmet för psykiatrins vecka i SLL ska se annorlunda ut.
Åtgärd: Skrivelserna läggas ad acta eftersom mannen vid ett flertal tillfällen har
blivit informerad om att patientnämndes förvaltning inte arbetar på ovan nämnda
sätt utan med individärenden.
V1211-04871-53
Bristande utredning av ögonproblem
En man framför att han inte blir tagen på allvar av läkare. Mannen har problem med
sina ögon men läkaren säger att det inte är något fel och trots besvärande symptom
utreds inte problemen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare. Mannen undersöktes för ca 18
månader sedan och fick en adekvat undersökning. Han hade då god synskärpa,
normal näthinna och normalt ögonstatus. Mannen kommer att kallas inom kort för
ny undersökning. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att
det ska bli intressant att se vad resultatet blir vid nästa besök på mottagningen.
Ärendet avslutat.
V1211-04879-54
Otydlig diagnos
En man håller inte med den diagnos en läkare vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning har ställt. En ny läkare anser att han inte har den diagnosen
men kan samtidigt inte gå mot den förra läkarens diagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.
V1211-04891-28
Bristande information om behandling och avgift
En kvinna blev remitterad till medicinsk tandvård för att ta bort en tand. Då kvinnan
är tandvårdsrädd skulle hon få lugnande medel som gjorde att hon sov under
ingreppet. Mitt i behandlingen vaknar kvinnan till och får veta att de ska ta bort en
tandrot till. Då kvinnan inte klarade av att utföra behandlingen i vaket tillstånd och
behandlaren inte kunde ge en dubbel dos av läkemedlet, fick hon fortsätta
behandlingen under narkos. Därefter fick hon veta att narkosen kostade henne 7
000 kronor extra. Kvinnan ifrågasätter varför hon inte fick information om att det
ibland kan inträffa att patienten vaknar upp på den dos hon fått och efterhört om
hon då ville fortsätta ingreppet med narkos.
Åtgärd: Yttranden har inhämtas från Folktandvårdens Vd och från klinikchef.
Sederingen med den lugnande drycken gav inte förväntat resultat. Kliniken frångick
sin rutin att utföra ingrepp samma dag under narkos, vilket kvinnan gav sitt
medgivande till. Hon hade inte fått kostnadsförslag på behandling utförd i narkos.
Narkosbehandling debiterades och sederingskostnaderna makulerades. I
kompletterande yttrande erbjuder kliniken kvinnan att betala den ursprungliga
sederingskostnaden och kliniken betalar istället tillbaka debiteringen för narkosen.
Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
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V1211-04933-34
Fel diagnos
En man önskar byta läkare vid en psykosmottagning. Han anser sig vara felbedömd
och önskar upprättelse efter alla manövrar som psykiatrin gjort. Mannen önskar
lämna den psykiatriska vården och att patientnämnden klämmer åt psykiatrin.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsöverläkare som rekommenderar mannen
att ta kontakt med enhetschef för att diskutera sitt önskemål om byte av läkare.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren ringt förvaltningen och önskat få
telefonnummer till enhetschef. Anmälaren har därefter inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1211-04950-30
Ersättning för borttappade saker
Anmälaren kontaktar patientnämndens förvaltning för en avliden släktnings räkning
som har legat inneliggande på ett sjukhus. Ett flertal ägodelar har försvunnit under
denna period som anmälaren önskar ersättning för.
Åtgärd: Efter inhämtande av yttranden ersätter sjukhuset en del av de förlorade
värdesakerna, såsom kostnad av byte av lås.
V1211-04974-58
Brister i utredning
En man framför synpunkter på att han nyligen fått reda på att han har Hepatit-C av
en läkare på ett sjukhus. Han fick en blodtransfusion under 80-talet i samband med
en bukoperation och blev smittad. Han säger att han har varit mycket sjuk under
flera år och förstår nu varför men han frågar sig varför man inte har upptäckt detta
tidigare.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen, biträdande överläkare samt
specialistläkare på kliniken. Av yttrandena framgår att patienten kontaktats per
telefon av specialistläkare samt träffat biträdande överläkare för att bland annat
diskutera det anmälan gällde. Det framkommer även att ärendet och utredningen
blottat brister i organisationen, detta har föranlett att en ny rutin har upprättats.
Fallet har även diskuterats med klinikledningen. Anmälaren har, efter att ha tagit
del av yttrandena, hörts av och meddelat att han är nöjd med svaren. Ärendet
avslutas hos förvaltningen.
V1211-04987-54
Fick ingen hjälp vid psykiatri
En kvinna har inte fått den hjälp hon har behövt vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som ber om ursäkt att
kvinnan i samband med övertagningen av enheten tydligen hamnat i något slags
mellanstatus. Hon kommer omgående att bli kallad till mottagningen. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inkommit med ny skrivelse. Då hon trots flera
uppmaningar att ta kontakt med förvaltningen inte avhörts avslutas ärendet utan
vidare åtgärd.

Sida 18

Avslutade ärenden 2013-05-11 – 2013-08-16

PaN 2013-09-19

V1211-05002-54
En tvångsvårdad man ska förflyttas mot sin vilja
En kvinna framför att en tvångsvårdad man mot sin vilja ska förflyttas från en
psykiatrisk avdelning. Hon vill att någon ska stoppa förflyttningen då mannens
psykiatriska hälsotillstånd är kritiskt.
Åtgärd: Information om PaN/PaNf och PuL lämnad. Kommer överens om att hon
kontaktar avdelningschefen för att framföra sina motiveringar om varför han inte
ska förflyttas.
V1211-05032-54
Felaktig diagnos
En läkare vid en psykiatrisk mottagning har ställt en felaktig diagnos på en kvinna
utan att informera henne om innebörden. Läkaren har avslutat sin tjänst och ingen
annan kan ta ansvar för det felaktiga diagnosen. Kvinnan har av en psykolog vid
mottagningen hänvisats till Socialstyrelsen om hon vill ändra diagnosen.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1211-05053-49
Oriktiga uppgifter i journal
Anmälaren framför att det finns oriktiga uppgifter i journalen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare som ber om ursäkt för den
felaktiga diagnosen och stryker diagnosen i journalen. Gällande uppgift om visst
läkemedel kommer han inte att ändra det då det är helt Lege Artis. Efter det att
kompletterande yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon önskar att
ärendet överfört till Socialstyrelsen för att få felaktiga uppgifter i journalen
förstörda. Ärendet avslutat.
V1211-05097-44
Bristande behandling
Assistenter till en gravt funktionsnedsatt kvinna beskriver hennes utsatta situation.
Kvinnan lider av en kronisk ledsjukdom med svåra smärtor och har inte optimal
smärtlindring.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. I samband med att denne tidigare fått
samma skrivelse sänd direkt till sjukhuset gjordes en behandlingsplan upp
tillsammans med ansvarig läkare. Verksamhetschefen hade meddelat anmälaren per
brev om den föreslagna fortsatta utredningen och behandlingen. Anmälaren valde
att tacka nej till förslaget men hade återkommit med önskemål om specifik
smärtlindring. Vården tyckte dock inte att man hade möjlighet att erbjuda annan
vård och att det inte var lämpligt att byta patientansvarig läkare. Anmälaren
lämnade genmäle med förnyat önskemål om byte av läkare vilket denna gång
medgavs. Kallelse till ny läkare kommer att skickas. Anmälaren har inte hörts av
inom angiven tid och ärendet avslutas.
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V1211-05124-28
Nekad att välja akutsjukhus
En kvinna ifrågasätter att hon nekats välja till vilket akutsjukhus
ambulanstransporten skulle ta henne till.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ambulansöverläkare. Ambulansjournalen är förd
med stor noggrannhet och upprepade iakttagelser och mätvärden som styrker
bedömningen om ett allvarligt medicinskt tillstånd. EKG har skickats till närmaste
akutsjukhus enligt gällande riktlinjer. Medicinska patienter med potentiellt
livshotande tillstånd skall enligt gällande rutin och med patientens behov i fokus
transporteras till närmaste akutmottagning för att snabbast möjligt få tillgång till
specialistvård. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1211-05132-44
Sen diagnos
En dotter skriver för sin nu avlidna mor. Dottern ifrågasätter att det tog så lång tid
innan mamman fick sin diagnos och adekvat behandling kunde påbörjas.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från överläkare. En vecka
efter det att remiss inkom påbörjades en första del i utredningen(benmärgsprov)
och remiss skickades för provtagning av lymfkörtel. Punktionen gjordes en vecka
därefter. Kompletterande datortomografi ca tre veckor senare. Utredningen
påverkades av första utlåtandet från patologen som inte talade för en elakartad
blodsjukdom. Det kan vara väldigt svårt att diagnosticera vissa former av lymfom.
Väntetider och otillräckliga resurser för patologi i landstinget är under diskussion.
Problemet är inte lätt att lösa eftersom det till stor del beror på brist av specialister.
Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren inkommit med
skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskriveslen. Ärendet avslutat.
V1211-05163-54
Man vill hjälpa sin anhörig att få vård
En man vill hjälpa sin anhörig som på grund av sina psykiatriska besvär har svårt
att komma i kontakt med psykiatrin och få behandling. Han undrar hur en fullmakt
ska se ut för att han ska kunna företräda sin anhörig.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt besvarats på hans konkreta fråga gällande fullmakt. Ärendet avslutas.
V1211-05174-52
Bristande administration
En kvinna i behov av vård blev inte kallad då remissen kom på villovägar. Hon fick
komma på ett nytt läkarbesök och skulle då även få ett medicinskt underlag för
sjukskrivning. Intyget glömdes bort att skickas till kvinnan. När kvinnan kontaktade
vården fanns ingen anteckning om att hon träffat läkare för intyg. Läkaren hade
slutat och nytt besök bokades in. Ett bristfälligt intyg skrevs denna gång och inkom
enligt Försäkringskassan för sent, vilket gjort att kvinnan blivit utan ersättning.
Kvinnan fick i månader vänta på operation, på grund av brist på röntgentider.
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Kvinnan sattes upp på väntelista till en axelspecialist, vilket tog många månader och
förklaringen till det var att hon "hamnat mellan stolarna".
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från läkare. Tyvärr var
väntetiden lång och behandlande läkare som inte längre är verksam på sjukhuset
missade att utfärda sjukintyg vid besöket. Annan läkare som inte träffat kvinnan
skriver senare intyget. Denne läkare får senare en förfrågan från F-kassan om
kritering av sjukintyg då sjukintyg från den läkare som remitterat kvinnan till
sjukhuset inte blivit godkänt. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1211-05175-52
Bristande behandling och kontinuitet med mera
En kvinna medicinerar med blodförtunnande läkemedel och väntade samtal från en
läkare som skulle höra av sig för att ge information om dagens dos. Ingen läkare
ringde dock den aktuella dagen. Kvinnan ringde själv vid ett flertal tillfällen och
möttes av en ointresserad sköterska som tyckte att det var kvinnans problem och
ville inte medverka till att lösa det medicinska problemet. Kvinnan som är
småbarnsmamma var orolig för att drabbas av en blodpropp.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och chefsjuksköterska som
båda beklagar det som hänt. Verksamhetschefen har haft ett långt samtal med
kvinnan och hon har meddelat att hon känner sig nöjd med samtalet. Man kommer
att se närmare på sina rutiner vid utskrivning från slutenvårdsavdelning för att
undvika samma problem i framtiden. Alla inblandade har tagit del av ärendet samt
fått information om hur liknade ska handläggas fortsättningsvis. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1211-05237-34
Spärra journal
En kvinna bad om att få sin journal spärrad. En kurator vid ett akutsjukhus lovade
att spärra journalen och bekräftade månaden därefter att det var ordnat. Flera
månader senare konstaterade kvinnan att det tagit sex månader innan spärren var
lagd. Hon känner sig kränkt och besviken på kuratorn.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef på kuratorskliniken och från
leg psykoterapeut. Ansvarig behövde tala med spärransvarig och fick inte kontakt
med denne på en gång. Till följd av stor arbetsbörda och en rörig situation på
arbetsplatsen togs kontakt först i september då spärransvarig kom tillbaka från
semester. Ansvarig har i tidigare brev till anmälaren beklagat detta. Det inträffade
föranleder att man ser över sina rutiner och av antalet medarbetare som har
behörighet att lägga journalspärr och deras semesterplanering. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren informerats om att ytterligare yttrande inte
kommer att inhämtas då ansvarig kommer att vidta åtgärder samt att kuratorn bett
om ursäkt. Ärendet avslutat.
V1211-05239-42
Läkemedelsbiverkan
En kvinna förskrevs antiinflammatoriskt läkemedel efter kejsarsnitt på en
kvinnoklinik på ett akutsjukhus. Kvinnan fick hjärninfarkt efter en veckas
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medicinering. Var det medicinen som gav stroke som biverkan önskar kvinnan få
svar på.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt sektionschefen på
kvinnokliniken. I svaret framkommer det att stroke i samband med denna
medicinering är känd men framförallt i samband med långtidsbehandling och höga
doser. Kvinnan hade dock flera riskfaktorer för trombos. Kvinnan har haft ett möte
med ansvariga vid kliniken vilket hon var nöjd med. Kvinnan har anmält händelsen
till patientförsäkringen LÖF, Läkemedelsverket konsumentrapport,
Läkemedelsförsäkringen samt Socialstyrelsen, Enskildas klagomål. Ärendet avslutas
enligt överenskommelse.

V1212-05252-53
Bristande vård vid livets slut
Dotter till en kvinna(avliden) kontaktar PaNf. Kvinnan som fått en stroke vårdades
på akutsjukhus två dagar innan hon dog. Dottern har många obesvarade frågor
angående vården av hennes mor. Bristande omvårdnad, som att man glömde sätta
urinkateter och uppmärksammade inte att kvinnan fick trycksår efter en dag, tas
upp i skrivelsen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare som beklagar att katetern sattes in
sent och att de liggsår som anmälaren angett inte är kommenterade. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som
enligt hennes önskemål bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1212-05255-54
Rutiner vid utlämnande av logguppgifter
En kvinna som begärde få ut sina logguppgifter från en psykiatrisk
öppenvårdmottagning fick vänta länge på detta. Hon undrar om mottagningen har
några rutiner kring detta.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefsöverläkare, överläkare och enhetschef.
Det finns ingen avvikelserapport gjord kring dataintrång som uppdagades i samband
med utredningen av inloggningarna. Ansvarig lämnar förslag på förbättringar bland
annat att all personal informeras om att omedelbart lämna över frågor som rör
inloggningar till närmaste chef. Den lokala rutinen föreskriver redan detta. Se till att
patienter som har oro kring dataintrång blir informerade om sina rättigheter. Efter
det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren förklarat sig nöjd med
svaren. Ärendet avslutat.
V1212-05308-54
Bruten sekretess av psykiatri
En man har synpunkter på att en psykiatrisk akutenhet skriver felaktiga uppgifter i
hans journal samt delar uppgifterna med andra okända personer.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
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V1212-05410-28
Ofullständig tandreglering
En man har genomgått en tandreglering som avslutades för drygt ett år sedan. Kort
efter att behandlingen slutförts fick han besvär med fixeringen av överkäken,
framtänderna har börjat återgå till sitt ursprungliga läge på grund av att fixeringen
han fick visade sig vara otillräcklig. Enligt tandläkaren kan man åtgärda problemet,
men det skulle tillkomma en åtgärdskostnad trots att mannen redan betalat 35 000
kronor. Han önskar få slutföra sin tandreglering alternativt få pengarna tillbaka.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd, övertandläkare och från
klinikchef. Bedömningen är att mannen har fått planerad behandling. Att retainertåd
i överkäken inte fungerade beror på mannens djupa bett. Det är också patientens
ansvar att följa givna instruktioner som är nödvändiga efter behandlingen för ett
fullgott behandlingsresultat. I kompletterande yttranden beklagar man att mannen
känner sig kränkt över att man uttalat att han slarvat med sin
stabiliseringsapparatur. Efter det att kompletterande yttranden har översänts har
anmälaren meddelat att han inte var nöjd och att han eventuellt skulle inkomma
med ytterligare genmäle. Då han senare inte avhörts avslutas ärendet utan vidare
åtgärd.
V1212-05430-34
Brister i miljö
En man har synpunkter på miljön vid en psykiatrisk vårdavdelning. Han anser att
miljön kändes gammal och ofräsch. Möblerna var gamla och slitna, tv apparaten
fungerade dåligt, väggarna hade andra patienter klottrat på och städningen var
mycket dålig. Han anser även att de två manliga läkare som han träffade inte
lyssnade på honom utan satt mest och talade om sig själva.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvariga på berörd enhet som beklagar
mannens negativa upplevelser. Läkarens uppdrag är avslutat och man kommer inte
att anlita honom i framtiden. Angående städningen så kommer man ta upp detta
med enhetens lokalvårdare samt avdelningens personal. För att uppnå förbättring
kommer mannens synpunkter att tas upp med all personal på enheten, på läkar-och
sjuksköterskemöten och på arbetsplatsträffar. Efter det att yttrande har översänts
har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1212-05442-55
Tillgängligheten till närakut
En kvinna som var sjuk ringde till närakuten där hon bor och vill boka en tid. Hon
fick till svar att de inte hade några tider. Kvinnan stod på sig och sa att hon måste
få komma då hon var i dåligt skick. Hon fick en tid samma dag på eftermiddagen
och var tacksam för det. När hon kommer till närakuten var det helt tomt och hon
fick direkt komma till en läkare vilket kvinnan ifrågasätter eftersom hon först blev
nekad en tid. Hon känner sig inte trygg med närakuten och undrar vad som händer
nästa gång.
Åtgärd. Yttranden har inhämtats från verksamhetschef. Att sjuksköterskan skulle ha
hänvisat till att mottagningen skulle vara fullbokad redan då kvinnan ringde är
ytterst osannolikt. Ord står emot ord. Mer troligt är att hon bedömt det hela som en
virusinfektion och därmed först nedprioriterat henne men ändrat sig då hon gav
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uttryck för sin oro. Att väntrummet var tomt när kvinnan kom är det man i hög grad
vill åstadkomma genom tidsbokningen. Denna prioritering och organisation är
faktiskt en förutsättning för att patienter ska kunna få den hjälp de behöver då de
verkligen är sjuka. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1212-05443-34
Nekas besökstid
En man har synpunkter på att en psykiatrisk mottagning inte har tagit emot honom
trots att husläkaren skrivit två remisser.
Åtgärd: Då patienten trots e-post påminnelser inte hörts av, avslutas ärendet.
V1212-05447-30
Får inte teckentolk
En kvinna får inte teckentolk till futsalträning (inomhusfotboll) med en hörande
klubb.
Åtgärd: Ärendet avslutas eftersom anmälaren inte önskar att yttrande ihämtas i
ärendet. Däremot lyfts frågan om brist på teckentolkar i ett principärende under
2013.
V1212-05469-54
Slussats runt samt väntat länge på remittering
En man har flera synpunkter på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som förhalat
att remittera honom till en specialistmottagning samt hänvisat honom att vända sig
till en läkare i sin hemkommun.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från leg. psykolog som träffat mannen vid över
tjugo tillfällen. Mannen har en komplex form av PTSD som resultat av en uppväxt
präglad av upprepad och systematisk psykisk och fysisk misshandel. Han har gjort
stora framsteg men behöver fortsatt stöd. Men det avtal som enheten har ger inte
möjlighet till längre kontakt i dagsläget. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att ärendet kan avslutas då han vill fokusera på den vård han
ska få på annan enhet. Ärendet avslutat.
V1212-05512-58
Brister i bemötandet
En kvinna framför synpunkter på brister i bemötandet vid besök på en
akutmottagning på ett sjukhus. Kvinnan blev ombedd att söka vård efter
telefonkontakt med Vårdguiden, på sjukhuset blev hon inte tagen på allvar. Dagen
efter besöket fick hon behandling för sin tarminfektion av smittskyddläkare.
Åtgärd: Svar har inkommit från vårdenhetschefen på akutmottagningen. Av
yttrandet framgår att akutmottagningen anser att det är en av deras viktigaste
arbetsuppgifter att bemöta patienter och anhöriga på ett trevligt sätt, det pågår ett
ständigt utvecklingsarbete kring detta på mottagningen. Patienten är välkommen att
kontakta vårdenhetschefen vid kvarstående frågor. Då anmälaren efter att ha tagit
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del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon
accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1212-05523-54
Dåligt bemötande vid psykiatri
En kvinna har synpunkter på sin läkares bemötande vid en rättspsykiatrisk
avdelning. Läkaren betett sig som ett barn och inte gått att kommunicera med.
Läkaren hänvisat kvinnan till att kommunicera med en överläkare i stället. Kvinnan
har framfört sina synpunkter men inte har fått respons.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare. Kvinnan har haft kontakt med
psykiatrin sedan tjugo år. Senast vårdades hon enligt LRV. Vårdtiden har präglats
av betydande uppförandeproblem och meningsutbyte både med personal och
medpatienter. Hon bedöms som omdömeslös och hon kan inte sörja för sina
intressen på ett adekvat sätt. Hon har brutit överenskommelse med sin gode man.
Man har tagit beslut om ansökan av förvaltare. Hon har fortsatt att missköta sina
överenskommelser och därför har friförmåner dragits in och beslut om överföring till
annan vårdenhet med högre Ärendet avslutat.
V1212-05532-53
Smittad av multiresistenta bakterier
En kvinna behandlades i flera månader för en bröstböld som kom efter en
förlossning. Bölden tömdes flera gånger, hon behandlades med penicillin och
genomgick en operation. Flera odlingar togs under vårdtiden och till slut visade det
sig att kvinnan var smittad av multiresistenta bakterier. Vården lovade att informera
henne efter en utredning om var hon smittats. Kvinnan har fortfarande inte fått
någon information.
Åtgärd: ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och
överläkare. Odling från brösten togs och dessa var negativ. Tre månader senare
visade odling på MRSA. Det är omöjligt att svara hur kvinnan fått smittan.
Uppföljning och smittspårning har senare skett via infektionsklinik. Ärendet är
anmält till LÖF. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1212-05536-34
Kränkt av psykiater
En kvinna kände sig kränkt i samband med ett besök hos en psykiater vid en
psykiatrisk mottagning. Kvinnan hade blivit kränkt av en arbetskamrat och läkaren
skulle sjukskriva henne halvtid. Läkaren sa bl.a att kvinnan skulle gå och be om
ursäkt men då hon inte tycker att det var hennes fel undrade läkaren om det var fel
på hennes hjärna. Han tyckte inte heller att hon skulle vara sjukskriven men hade
ändå skickat hem en sjukskrivning på halvtid någon dag efter besöket.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef som beklagar att kvinnan upplevt
ett så kränkande möte. Ansvarig har varit i telefonkontakt med kvinnan gällande
ärendet. Hon har i nuläget samtalskontakt hos sjuksköterska och hon har erbjudits
en ny läkarkontakt. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
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V1212-05538-54
Missnöjd med behandling av sin terapeut
En kvinna vill byta sin terapeut som hon saknat förtroende för vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning. Hon har också önskemål om att få en psykolog som kan
komma på hembesök i och med att hon har svårt att ta sig till mottagningen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och enhetschef. Man
försöker tillmötesgå kvinnan i den utsträckning som är möjlig och beklagar hennes
upplevelser av vården. Hon har ett inplanerat möte med sin läkare och man kommer
då att diskutera fortsatt behandlingsalternativ för henne. Efter det att
kompletterande yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon träffat
vårdgivaren tillsammans med F-kassan. En överenskommelse har ingåtts om att
ärendet kan avslutas.
V1212-05539-54
Slussats runt i psykiatrin
En kvinna har slussats runt utan att få samtalsterapi inom psykiatrin.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1212-05552-28
Försenad behandling
En kvinna påbörjade sin tandbehandling i februari 2012 och den skulle vara klar i
maj samma år. Men på grund av att tandläkaren varit sjuk, semestertid och
försenat teknikerarbete har behandlingsperioden förlängts, vilket har fördyrat
kvinnans behandling. Hon undrar om det är patienten som får stå för extra avgifter
som tillkommer om behandlingsperioden förlängs på grund av tandläkarens
semester m.m.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd, klinikchef och från
övertandläkare. Kliniken beklagar att karenstiden överskridits, vilket man erbjuder
sig att kompensera. I övertandläkarens yttrande finns en beräkning där det framgår
att drygt 1500 kr ska återbetalas till kvinnan. I kompletterande yttrande framgår
det att extraktion av två tänder aldrig blev av och att ytterligare knappt 1 800 kr
ska återbetalas. Efter det att kompletterande yttranden har översänts har
anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som enligt hennes önskemål
bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1212-05553-28
Bristande vård och behandling
En man med hjärnskada fick tandvård under narkos. Efter behandlingen
uppmärksammade den gode mannen att han hade en stor fläskläpp och var
skinnflådd inne i munnen. Den gode mannen blev chockad över vilka skador
mannen fått efter tandbehandlingen och anser att vården borde ha informerat
närstående om det inträffade.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef.
Personalen på uppvaket tillhör inte kliniken utan sjuhuset. Anestesin ska lämna kvar
tuben av säkerhetsskäl tills patienten är vaken. Känningar i mun, näsa och svalg är
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vanligt ett par dagar efter narkostillfället. Ansvariga beklagar att sköterskan på
uppvaket inte informerade mer runt uppvaket. Man kommer att tala med
narkosläkare om detta så att man blir tydligare mot patient och medföljare. Efter
det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1212-05558-49
Får ingen lämplig behandling
Anmälaren uppger att han trots omfattande behov av behandlingsinsatser inte
erbjudits lämplig behandling.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från patientombudsman på berört sjukhus. Mannen
har inte besökt sjukhuset under de senaste åren. Det finns anteckningar i
journalsystemet om att han tidigare varit i kontakt med barnklinik och med
kirurgklinik. Dessa anteckningar rör dock helt andra frågeställningar. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren meddelat att han skulle inkomma med
genmäle. Då han senare inte avhörts inom angiven tid avslutas ärendet.
V1212-05561-49
Nekas behandling
Anmälaren uppger att han blivit nekad behandling, trots att han har behov av
omfattande insatser.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare som erbjöd mannen sedvanlig
neurologisk undersökning på plats med blodprover och även röntgenundersökning
av hjärnan. Men han avböjde detta och framhöll enbart önskemål om remiss till
neurolog vilket beviljades. Svaret på remissen var att man inte hittat några
hållpunkter för hjärnskada. Mannen har även genomgått undersökning med
magnetkamera. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1212-05580-58
Brister i sekretessen och remisshanteringen
En man framför synpunkter på att han efter läkarbesök på sin vårdcentral blev
kallad till en ultraljudsundersökning, vilket inte var överenskommet och som oroade
honom. När han kontaktade ultraljudsenheten blev han informerad att det var en
knöl i ryggen som skulle undersökas, vilket han inte hört talas om. Vid senare
kontakt med läkaren framkom att han inte skulle genomgå en
ultraljudsundersökning utan att det blivit fel. Mannen hade vid läkarbesöket fått
journalutdrag, det visade sig att han inte bara fick kopior på sin egen patientjournal
utan även två andra patienters journalutdrag. Anmälaren anser att han inte längre
har förtroende för sin vårdcentral och ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen som beklagar
det inträffade. I yttrandet framkommer att läkaren skrivit en remiss till ultraljud på
fel patient och att denna tid inte blivit avbokad, samt att personal av misstag
skickat journalkopior tillhörande annan patient till anmälaren. Det framgår att
avvikelserapporter har skrivits, att dessa diskuterats på arbetsplatsträffar för att
personalen ska lära sig av de misstag som gjorts, samt att det görs en översyn om
nya rutiner behövs. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, önskat
inkomma med kommentarer för kännedom. Då ingen skrivelse inkommit till
förvaltningen avslutas ärendet i befintligt skick.
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V1212-05587-53
Komplikation efter undersökning
En kvinna drabbades av infektion efter en gynekologisk undersökning vid en
specialistmottagning. Efter några dagar insjuknade kvinnan i svåra smärtor och hög
feber och vårdades på akutsjukhus. Antibiotika hävde inte infektionen och kvinnan
opererades och man var tvungen att ta bort båda äggledarna och en äggstock.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från ansvariga på berörd enhet.
Undersökningen var komplikationsfri och utfördes på ett sätt som inte kräver
vidgning av livmoderhalskanalen. Eftersom risk för infektion finns efter kirurgiskt
ingrepp fick kvinnan noggrann information, både muntlig och skriftlig om att
kontakta enheten alternativt gynekologisk akutmottagning om feber, riklig blödning
eller ökad smärta skulle tillstöta. Ärendet är under utredning hos LÖF. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon eventuellt skulle inkomma
med genmäle. Då hon senare inte avhörts inom angiven tid avslutas ärendet utan
vidare åtgärd.
V1212-05603-42
Brister vid receptförskrivning, återbesök
En man vårdades vid kirurgisk specialistklinik och gick på årliga kontroller på
mottagningen. Mannen hade inte fått kallelse till återbesök och inte fått nytt recept
på de livsnödvändiga läkemedel han använder. Det senaste återbesöket var för 16
månader sedan och nu börjar medicinen ta slut. Mannen är besviken.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar flera olyckliga
omständigheter som orsakades av brister i rutiner när ansvarig läkare var ledig.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att ärendet
önskas avslutat. Ärendet avslutas.
V1212-05608-53
Bristande utredning och smärtlindring
En kvinna insjuknade akut med svåra buksmärtor. Först ifrågasattes att hon var i
behov av en ambulans sen fick hon vänta länge på akuten utan smärtstillande hjälp
för att skickas hem när man inte hittade någon förklaring till hennes besvär. Hemma
fick hon svarta kräkningar och hon åkte tillbaka till akutsjukhuset där man åter
skickade hem kvinnan denna gång klockan 5 på morgonen. När hon för tredje
gången kom in till akuten lades hon in och man konstaterade att hon hade tarmvred
och lunginflammation. Kvinnan klagar även på vårdens hantering av prover.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från t f verksamhetschef. Av journalanteckningar
framgår det att det gjordes en noggrann kroppslig undersökning samt
ultraljudsundersökning med misstanke av gallstenar vid första akutbesöket. Tyvärr
gjorde man inte några fler röntgenundersökningar vid första eller andra besöket.
Ansvarig håller med anmälaren om att hon borde ha blivit inlagd på sjukhuset vid
andra besöket. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med
skriftliga kommentarer som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
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V1301-00007-54
Bruten sekretess samt lång väntan vid remittering
En kvinna är kritisk till att hon har fått vänta länge efter en remittering till
samtalsterapi vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon har också synpunkter
på rutiner kring sekretess, där en personal har varit vårdslös med att visa
namnlistor på andra patienter. Hon vill få samtalsterapi samt att mottagningen
spärrar hennes journaluppgifter.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från enhetschef. Kvinnan har blivit kallad till
psykolog för bedömningssamtal. Mottagningen arbetar kontinuerligt och aktivt med
att erbjuda så snar KBT-bedömning som möjligt. Kvinnans journal spärrades direkt
efter begäran. Journalsystemet medger inte att man spärrar på personnivå utan
endast på vårdnivå. Det är bara personer som har en aktivt behandlande kontakt
som har rätt att gå in i berörd journal. Efter det att kompletterande yttrande har
översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som enligt hennes
önskemål bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1301-00009-53
Bristande utredning, ingen vårdplan
Anhörig till (avliden) man kontaktar patientnämndens förvaltning. Mannen sökte vid
tre tillfällen akutmottagning vid ett akutsjukhus. Mannen hade svåra buksmärtor,
blodig avföring och viktminskning. Anhöriga anser att mannens problem inte togs på
allvar och först efter anhörigas påtryckningar remitteras mannen till geriatrisk klinik.
Den anhörige önskar svar på frågor som rör vårdplan, samordning och
helhetsansvar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkarchef som beklagar det lidande som
mannen och hans anhöriga fått genomgå på grund av cancersjukdomen och
besvikelsen över att sjukdomen inte diagnostiserats mycket tidigare. Vid första
besöket på akuten framkom det att en utredning startats via vårdcentralen. De
prover som togs på akuten tillsammans med symtomhistoria stärkte misstanken om
tumörsjukdom. Läkaren följde gällande rutin genom att skicka remiss till
vårdcentralen för fortsatt utredning och utverdering av den upptrappade
smärtlindringen som ordinerats vid akutbesöket. Vi andra besöket på akuten
framkom det att smärtlindringen inte fungerat varför mannen lades in vid geriatrisk
klinik för inneliggande smärtlindring. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inkommit med synpunkter där det framgår att hon inte är nöjd med de
svar som hon fått samt att ärendet är under utredning hos IVO. Anmälaren
informerad om att då förvaltningen inte kommer längre i ärendet avslutas
detsamma.
V1301-00019-58
Brister i behandling och information
En man framför synpunkter på den information han fick vid ett återbesök för
avgipsning på en ortopedisk specialistmottagning. Den förste läkaren menade att
mannen skulle använda kryckor och inte belasta foten då den inopererade skruven
då kunde gå av. Då detta var ny information för mannen bad han att få tala med en
annan läkare. Läkare nummer två menade att mannen inte behövde använda
kryckor och att den inopererade skruven inte skulle gå av. Han valde då att följa
läkare nummer tvås råd. När anmälaren, tre veckor senare, fick skruven
bortopererad visade det sig att skruven trots allt hade gått av. Anmälaren
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kontaktade mottagningen i efterhand för att få klarhet i allt detta, han fick kontakt
med en läkare men tyckte inte att kommunikationen blev bra och önskar att
förvaltningen utreder ärendet.
Åtgärd: Svar har inkommit från biträdande verksamhetschef på ortopedkliniken. Av
yttrandena framgår att inga fel har begåtts i egentlig mening, att ärendet har
handlagts korrekt och att patienten har fått korrekt information. Att patienten sett
det som två olika informationer och att han därav ansett sig fått felaktig information
vill biträdande verksamhetschef inte bestyrka. Anmälaren återkom med specifika
frågor kring de olika besked han fått. Av det kompletterande yttrandet beklagar
sektionschefen patientens upplevelse men anser inte att det finns belägg för
patientens påstående om felaktig information. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1301-00021-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren har inte fått skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00022-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren har inte fått skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00023-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren har inte fått skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
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(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00027-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren har inte fått skrivtolk till en jubileumsträff.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00029-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren har inte fått skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00032-30
Får inte skrivtolk
En kvinna har inte fått skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
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tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00033-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren har inte fått skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00035-30
Har inte fått skrivtolk
Anmälaren har inte fått skrivtolk till en jubileumsträff.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00041-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren får inte skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.

Sida 32

Avslutade ärenden 2013-05-11 – 2013-08-16

PaN 2013-09-19

V1301-00042-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren får inte skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00045-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren får inte skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00046-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren får inte skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
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V1301-00047-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren får inte skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00049-30
Får inte skrivtolk
Anmälaren får inte skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen, i vilket det framgår att för uppdraget
behövdes två tolkar som klarar att både skrivtolka och använda tecken som stöd
(TSS). Endast några få tolkar klarade detta. Man klarade av att endast hitta en
sådan tolk och man kunde därför inte utföra uppdraget. Läget efter den nya
upphandlingen när det gäller vuxendövtolkar som utför skriv- och TSS-metoden är
kritisk, tolkarna räcker inte till. Bristen under 2012 var 8,4 procent, vilket är en
högre siffra än för målgruppen teckenspråkiga döva och personer med dövblindhet.
Det har vidtagits åtgärder med anledning av detta såsom direktupphandling av flera
tolkbolag eller anlitande av annat landsting. En tolkutbildning för skrivtolkar pågår
för närvarande. Problematiken lyftes även i ett principärende under 2013.
V1301-00058-34
Får inte behandling
En anhörig har synpunkter på att dotter inte får adekvat behandling inom BUP.
Dottern önskar att terapeut ska ge henne exponeringsterapi medan personal anser
att hon måste utredas först.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från enhetschef. I pågående kontakter med
psykiater och psykolog har dialog förts med föräldrarna om vikten av att få till
stånden fördjupad bedömning/utredning för att förstå grunderna till flickans
svårigheter och som underlag för ställningstagande till lämplig behandling. Efter det
att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon inte
tycker sig ha fåt något uttömmande svar från BUP. Dottern ska nu få gå i privat
psykoterapi. Ärendet avslutat.
V1301-00108-57
Komplikationer efter behandling
En kvinna framför synpunkter på komplikationer av preventivmedel. Kvinnan fick en
spiral insatt för några år sedan. Då hon hade besvär önskade hon att den togs bort.
Spiralen hittades inte trots ett flertal undersökningar och kvinnan tvingades till ett
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operativt ingrepp. Kvinnan undrar om barnmorskan varit försumlig då hon satte in
spiralen.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som förklarade att det är ytterst
ovanligt att en spiral vandrar ut i buken, men att det är litet vanligare under
amningsperioden vilket stämde in på kvinnan. Hon erbjöds en extra läkartid för
undersökning och möjlighet till samtal kring det inträffade. Anmälaren är nöjd med
de svar hon fått och vill avsluta ärendet.
V1301-00114-44
Dålig omvårdnad
En dam skulle skickas hem efter en tids rehabilitering på en geriatrisk klinik. I
samband med att hon skulle åka iväg blev det av någon anledning bråttom och hon
hann inte komma i ordning med klädsel och packning utan personalen forcerade
avfärden på flera sätt. Bland annat böjdes hennes nyopererade ben på ett sätt som
sedan förorsakat henne stor smärta för att fotplattorna inte satt som de skulle på
rullstolen. Hennes man och hemtjänsten var inte informerade att kvinnan skulle
hem vid den tidpunkt som det nu blev.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt avdelningens enhetschef. Man bad
om ursäkt för de misstag som skett, taxin hade beställts två timmar tidigare än vad
som meddelats, och man respekterade anmälarens uppgifter om sina upplevelser i
samband med avfärden, uppgifterna om vad som hade skett gick här isär.
Verksamheten skulle se över sina rutiner för att försöka undvika liknande händelser
i framtiden. Anmälaren gav genmäle. Enligt kort brevsvar som svar på genmälet
hade överläkare för vårdavdelningen varit i kontakt med anmälaren och dennas
dotter. Kvinnan skulle genom klinikens försorg bli kallad till ortopedmottagning inom
en månad för kontroll. Hon accepterade åtgärden och ärendet avslutas vid
nämnden.
V1301-00120-53
Bristande helhetsansvar och uppföljning
En man (avliden) sökte vård vid sin husläkarmottagning för bland annat svåra
buksmärtor. Anhöriga upplevde att han bollades runt i vården utan att någon
vårdplan och där det avsaknades helhetssyn och där man så fort som möjligt sköt
över ansvaret till nästa vårdgivare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Mannen sökte vårdcentralen
för diffus smärta i höft vid två tillfällen. Röntgen visade inget och smärtan bedömdes
som muskelutlöst. När mannen återkom drygt en månad senare hade han
buksmärtor och utredning påbörjades. Remiss skrevs för utredning av mag-tarm
kanalen. Den visade på cancer och det som senare skett står utanför vårdcentralens
kontroll. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon inte är
nöjd med de svar som hon fått och att ärendet under utredning hos IVO. Hon har
informerats om att bedömningen är att vården har besvarat hennes synpunkter och
klagomål och att ärendet avslutas då förvaltningen inte kommer längre i ärendet.
V1301-00121-58
Brister i behandling och information
En kvinna framför synpunkter på brister i behandlingen och informationen vid
sambons besök och inläggning på ett sjukhus. Sambon blev hemskickad efter ett
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knappt dygn på sjukhuset trots att han inte mådde bra. Detta resulterade i att han
försämrades i hemmet och ambulans fick tillkallas bara några timmar efter
hemkomsten, han blir åter inlagd på en vårdavdelning. När sambon besöker honom
dagen efter ser hon att mannen går snett, röntgenundersökning görs efter att
sambon insisterat på detta. Det visade sig att mannen fått en stroke. Vid
utskrivningen några dagar senare är sambon inte informerad om att han ska komma
hem. Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen inom verksamhetsområde
Geriatrik och Medicin som beklagar att sambon inte blev informerad om patientens
utskrivning. Av yttrande framgår en redogörelse över händelseförloppet och de
undersökningar och bedömningar som gjordes. Anmälaren påpekade efter detta att
det fanns felaktigheter i journalanteckningarna samt att det var hon själv som
insisterat på att röntgenundersökning skulle göras. Verksamhetschefen inkom med
ett kompletterande yttrande där det framgår att tillägg i patientjournalen har gjorts
samt att han erbjuder anmälaren ett möte för att gå igenom vårdtillfället.
Anmälaren har efter detta hörts av och meddelat att hon kommer att kontakta
verksamhetschefen för ett möte. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1301-00125-53
Otrevligt bemötande
En kvinna besökte läkare vid en gynekologisk mottagning vid ett akutsjukhus efter
en remiss från en barnmorska. Hon blir mycket otrevligt och nonchalant bemött får
ingen information innan undersökningen, blir ifrågasatt varför hon sökte vid
mottagningen. Även barnmorskans tidigare bedömning ifrågasattes.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare och från ansvariga på berörd enhet
som samtliga beklagar att kvinnan upplevt besöket som oprofessionellt och negativt.
Som hon har beskrivit händelseförloppet är givetvis inte acceptabelt. På sjukhuset
har man återkommande tagit upp frågor kring bemötande och handläggning och
detta är speciellt viktigt i den gynekologiska undersökningssituationen. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att hon har för avsikt att ta emot
erbjudandet om kontakt med ansvarig för samtal om det inträffade. Ärendet
avslutat.
V1301-00150-53
Blivit slussad runt i vården
Anhörig till en man (avliden) kontaktar patientnämndens förvaltning. Mannen som
led av spridd cancer vårdades vid geriatrisk klinik. Anhöriga var nöjd med vården
men i frågasätter att mannen skrevs ut till ett vård- och omsorgsboende där den
medicinska vården var bristfällig. Anhöriga anser att helhetssyn, samordning mellan
vårdgivare varit bristfällig och att vårdansvar skjuts över till nästa vårdgivare utan
att man förvissat sig om att det finns resurser att ge en god vård.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare. Man har utfört en komplex
medicinsk utredning med datotomografi, koloskopi med mera som ledde framtill
diagnos. Mannen fick medicinsk vård och omvårdnad samt regelbunden
sjukgymnastisk träning och hembesök. Vårdplanering genomfördes tillsammans
med familjen och kommunen. Man hade vid flera tillfällen informationssamtal
medför anhöriga och mannen. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
meddelat att hon inte är nöjd med svaren och att ärendet är under utredning hos
IVO. Hon har informerat om att bedömningen är att vården har besvarat hennes
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synpunkter och klagomål och att ärendet avslutas då förvaltningen inte kommer
längre i ärendet.
V1301-00151-53
Lång väntetid, bristande bemötande
Anhörig till en man (avliden) kontaktar patientnämndens förvaltning. Mannen som
led av spridd cancer fick vänta i två månader innan han erbjöds en tid till onkolog.
Mannen informerades utan empati om sin prognos och att man inte kunde behandla
hans sjukdom. Anhörig har även frågor som handlar om bristande helhetssyn,
samordning mellan olika vårdgivare och bristande psykologiskt stöd.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från specialsitläkare på berörd klinik. När remiss
inkom hade man funnit en till flera organ spridd cancersjukdom. Alla förändringar
hade utseende av metastaser, med någon uppenbar ursprungstumör kunde inte ses.
Remissen besvarades med förslag om kompletterande utredningar. Ny remiss kom
efter en vecka och mannen erbjöds en tid. Den tiden kunde han inte utnyttja då han
till följd av tumörväxt opererades akut. Då mannen senare kom var läkarens
uppfattning att mannen som vid flera tidigare samtal informerats om att det förelåg
en spridd cancersjukdom var väl införstådd med sjukdomens utbredning samt det
faktum att man inte skulle kunna ge botande behandling. Samtidigt kom detta
faktum som en chock för anhöriga. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att hon inte är nöjd med de svar som hon fått och att ärendet
är under utredning hos IVO. Hon har informerats om att bedömningen är att vården
har besvarat hennes synpunkter och klagomål och att ärendet avslutas då
förvaltningen inte kommer längre i ärendet.
V1301-00166-54
Bildterapi
En kvinna undrar om det finns en viss typ av terapi inom SLL.
Åtgärd: PaNf informerar och hänvisar kvinnan till den aktuella psykiatriska kliniken
som lär använda sig av terapin. Ärendet avslutas.
V1301-00177-28
Ofullständig behandling
En man fick en undersökning utförd under år 2010. Efter cirka ett år bet han av en
tand och tanden fick tas bort. Efter borttagningen försämrades tanden bredvid och
även den fick tas bort. Därefter ville tandläkaren dra ut samtliga tänder och tillverka
en protes istället. Mannen tror att han blivit felbehandlad då den första tanden togs
bort. Vidare undrar han hur tandstatus kan försämras på så kort tid, bara ett år
efter att undersökningen utfördes. Mannen ångrar idag att de tog bort hans tänder.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef.
Mannen remitterades till Medicinsk Tandvård för hjälp med behandling och
terapibeslut. Man utförde tandutdragningar, de tänder som togs bort ansågs vara i
för dåligt skick för att kunna bevaras. Mannen försågs sedan med en helprotes och
en partialprotes. Efter de förutsättningar som fanns var terapin den mest lämpliga.
Att mannen hade ett friskvårdsavtal har inte påverkat valet av terapi. Efter det att
kompletterande yttranden har översänts har anmälaren meddelat att han inte är
nöjd med svaren. Han har problem med proteserna och hans sjukdom gör det inte
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lättare. Hänvisad att ta kontakt med vården. Ärendet är anmält till LÖF. Ärendet
avslutat enligt överenskommelse.
V1301-00180-54
Mamma får inte kontakt med personal
En kvinna önskar kontakt med personal på avdelningen där hennes psykiskt sjuka
dotter vårdas. Mamman anger att det är mycket svårt att få namn och
telefonnummer och avdelningspersonalen är avig mot henne.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren har hon inga konkreta frågor/synpunkter
utan talar om det som är viktigt för henne. Hon informeras om att då det varken
finns fullmakt eller konkreta frågor/synpunkter på vården i SLL avslutas ärendet
utan vidare åtgärd.
V1301-00183-49
Försvunna ägodelar, utebliven information
Närstående till anmälaren blev inskriven på sjukhus. Anmälaren tog med sig
apparatur så att patienten kunde lyssna på ljudböcker. Patienten avled. Anmälaren
har frågat efter apparaturen. Sjukhuset har inte kunnat ge information om var
apparaturen är. Sjukhuset har uppgett att det ska höra av sig, men det har det
ännu inte gjort.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef t f verksamhetschef och från
chefsjuksköterska. Vid genomgång av journal finns inga uppgifter om MP3-spelare.
Vid överföring till annan vårdinstans finns inte rutin att lista patienters tillhörigheter
eftersom patienten själv ansvarar för tillhörigheter som inte är inlåsta i värdeskåp.
Om dödsboet specificerar och om möjligt verifierar spelarens typ och pris så
kommer man att ersätts den. Senare har besked inkommit om att utbetalning av
ersättning har skett. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00199-28
Ofullständig tandvård
En far skriver för sin dotter som har fått en ofullständig tandbehandling. Dottern fick
erbjudande om landstingsfinansierad tandreglering och vände sig till en specialist i
tandreglering. Efter att tandregleringen avslutats och skenorna försvann som hon
skulle använda i sin behandling, kontaktade hon tandläkaren för nya skenor. Då
tandläkaren var borta på semester fick hon vänta i en månad på en tid. Hon fick då
information om att nya skenor inte behövdes, utan tänderna skulle rätta till sig
själva. Tänderna har inte rättat till sig och nu blir de erbjudna en behandling för 24
000 kronor. Tandläkaren har även varit oerhört otrevlig under hela behandlingens
gång.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörd tandläkare och från tandhygienist.
Flickan färdigbehandlades inom ramen av landstingets fria tandreglering för flera år
sedan. Behandlingen avslutades med ett ideal bett och god estetik. Både flickan och
målsman var mycket nöjda med resultatet. När skenorna försvunnit konstaterades
att bettet var välfungerandet, dock med en lätt trångställning mellan två tänder. Vid
besöket informerade tandläkaren att trångställningen, till följd av bristande
användning av retentionsskenan, förmodligen kommer att kvarstå som ringa och att
eventuell kosmetisk åtgärd inte kommer att kunna bekostas av allmänna medel.
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Flera år senare konstateras att bettet i stort sett är oförändrat. Det har aldrig varit
någon konflikt mellan flickan, hennes målsman och tandläkaren. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren informerats om att förvaltningen inte
kommer längre i ärendet då garantitiden är avslutad sedan tre år. Ärendet avslutat.
V1301-00201-54
Missad psykiatrisk utredning
En man är kritisk till att han under flera år har nonchalerats inom psykiatrin. Det är
först nu han fått en utredning samt en psykiatrisk diagnos.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1301-00207-34
Nekas behandling
En kvinna har haft kontakt med en BUP mottagning då sonen haft stora hjälpbehov.
Vid kontakt med chef på BUP-mottagningen nekades sonen att få träffa en ny läkare
då den läkare de tidigare haft kontakt med var sjukskriven. Kvinnan upplevde att
chefen för mottagning vill läxa upp henne och en hätsk ordväxling utbröt mellan
dem. Modern undrar vart hon ska vända sig för att sonen ska få hjälp.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från enhetschef som båda
beklagar att modern upplevt bemötandet som stötande. Intentionen var att
efterhöra vad sonen hade för vårdbehov. Läkaren ville tydligt och sakligt informera
om vårdgivarens skyldighet och att man inte kan göra ett bra jobb utan
föräldraranas samarbetsvilja. Rutinen kring den specifika medicinen och
insättningen av den är att det krävs en läkarträff för att påbörja medicineringen och
det var det som läkaren försökte förklara i telefon. Läkarmöte har senare inbokats i
syfte att starta medicineringen samt att modern ska få hjälp med de intyg som hon
önskar hjälp med. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00219-42
Felmedicinerad, inte lyssnad till
En man genomgick en stor tarmoperation på en kirurgisk klinik. Efter operationen
medicinerades han med ett läkemedel som orsakade infektion i tarmen och
viktnedgång med 12 kilo. Mannen upplevde att behandlingen var fel och påtalade
detta för läkaren men läkaren lyssnade inte till honom.
Åtgärd: Svar har inkommit från patientsäkerhetsansvarig läkare som efter
journalgenomgång ger en medicinsk förklaring till behandlingen. Medicineringen
påbörjades för att öka tarmmotoriken men i detta fall uppkom infektion som
komplikation. Det beklagas men kan ibland uppstå. Anmälaren har tagit del av
svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
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V1301-00229-54
Synpunkter på psykiatri
En kvinna har oklara synpunkter på en psykiatrisk mottagning för unga. Hon önskar
få hjälp med att vända sig till rätt person.
Åtgärd: Anmälaren informerar om att hon har fått hjälp från vården och inte önskar
längre att gå vidare med sin anmälan. Ärendet avslutas.
V1301-00234-42
Fel diagnos, rekomenderades läkemedel
Mamman till en 15 årig dotter har synpunkter på den behandling och bemötande
hennes dotter fick vid ett läkarbesök på en jourmottagning. Flickan sökte för ett
kliande utslag på ena foten som uppkommit efter utlandsresa. Läkaren kunde inte
säga vad det var men föreslog cortison behandling. Läkaren upplevdes oengagerad.
När flickan inte blev bättre uppsökte hon infektions läkare som konstaterade att hon
hade en parasit/mask i foten.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen. I detta fall har läkarens
oprofessionella agerande medfört onödiga negativa upplevelser och känslor i ett
tämligen enkelt men ovanligt tillstånd. Förtroende, tillförsikt och trygghet borde ha
skapats. Händelsen beklagas. Anmälaren har tagit del av svaren och har därefter
inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1301-00236-58
Brister i kommunikationen och bedömningen
En kvinna framför synpunkter på att läkaren inte lyssnat på henne samt inte gjort
rätt bedömning inför en operation på en specialistmottagning. Kvinnan blev
remitterad till mottagningen från sin husläkare. Hon fick besked av annan
behandlande läkare att hon inte skulle låta sig opereras på mottagningen då hon var
en riskpatient och skulle hellre remitteras till ett sjukhus. Hon var på läkarbesök på
specialistmottagningen där läkaren försäkrade henne att det inte var något problem
med hennes operation. När hon senare kommer till specialistmottagningen för att
träffa narkosläkare inför operationen visar det sig att de inte haft tillgång till
uppgifter ur patientjournalen. Kvinnan fick senare besked att hon inte kunde
opereras på specialistmottagningen utan skulle remitteras för operation på ett
sjukhus. Anmälaren ifrågasätter handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och sektionschef på mottagningen
som beklagar att den planerade operationen behövde ställas in. Av första yttrandet
framgår att vid den preoperativa bedömningen av narkosläkare görs en
sammanvägd riskbedömning för att säkerställa patientsäkerheten.
Inskrivningsmottagningens funktion är bland annat att bidra till
kvalitetsutvecklingen och höja patientsäkerheten i vården. Anmälaren inkom
därefter med ett genmäle där hon bland annat påpekade att om hon hade blivit
lyssnad till från början och om journalkopior från andra sjukhus inhämtats hade hon
fått en operationstid på sjukhuset snabbare. Av det kompletterande yttrandet
framgår att den medicinskt ansvarige läkaren ansett att indikation för operation
förelåg men att han inte uppmärksammat narkosläkaren på eventuella svårigheter.
Det framgår också att ett byte av patientansvarig läkare ägt rum vilket kan ha
fördröjd upptäckten av de medicinska kontraindikationerna för operation på
mottagningen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, hörts av och
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meddelat att hon inte önskar gå vidare i ärendet. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1301-00238-58
Brister i bemötande och provtagning
En mamma framför synpunkter på personalens bemötande och behandling av
dottern vid provtagning på en vårdcentral. När sköterskan skulle ta ett halsprov på
dottern tog hon hårt i dottern och flickan började blöda ur munnen. Sköterskan
hade innan provtagningen uttryckt att det inte var någon idé att ta halsprov på ett
så litet barn för provsvaret visade ändå inget. Sköterskan hade upprepade gånger
sagt till mamman att detta skulle bli väldigt jobbigt för barnet, att barnet skulle bli
traumatiserat, att hon själv hatade att göra detta test på barn och gjorde även en
jämförelse att detta skulle vara en våldtäkt. Anmälaren ifrågasätter starkt
förfarandet och menar att det är oacceptabelt.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar och ber om ursäkt
för anhörigas upplevelse av provtagningen. Av yttrandet framgår att sjuksköterskan
har lång erfarenhet och att hon enligt utsago ville informera mamman till patienten
hur traumatiserande det kan vara med den aktuella provtagningen. Det framgår
även hur den medicinska bedömningen gjorts och varför provtagningen ansågs
nödvändig. Ärendet har gåtts igenom med personalgruppen. Anmälaren påpekade
att hon inte ifrågasatt att provtagningen gjordes, utan det var sjuksköterskans
agerande som initierade anmälan. Sjuksköterskan har efter detta inkommit med en
ursäkt. Anmälaren har efter detta inte hörts av varvid förvaltningen utgår från att
hon accepterat svaren. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1301-00239-42
Felmedicinerad, fick biverkningar
En kvinna förskrevs antibiotika för öroninflammation vid en Närakut. Kvinnan fick en
allergisk reaktion och sjukhusvård krävdes. Enligt läkaren på sjukhuset fick hon fel
antibiotika och fel dos.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som ger en medicinsk förklaring
tillvalet av antibiotika och dos. Att välja ett preparat före ett annat är inte
anledningen till allergisk reaktion. Kvinnan hade önskat ett preparat som inte var
penicillin vilket hon också fick. En allergisk reaktion kan inte förutses. Händelsen
beklagas men inget fel anses begånget vid val av läkemedel. Anmälaren har tagit
del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1301-00244-58
Synpunkter på rådgivning gällande behandling
En pappa framför synpunkter för sonens räkning på olika råd gällande behandling då
sonen fått en sårskada. Då sonen inte var vaccinerad mot stelkramp fick pappan
beskedet att det var nödvändigt med vaccination. Han ifrågasatte detta då han läst
på Vårdguiden att vaccination inte hjälper utan att immunglobulin ska ges. Läkaren
konsulterade jourläkare på annat sjukhus två gånger och fick besked om att barnet
skulle vaccineras inte ges immunglobulin. Anmälaren ifrågasätter de olika råden och
undrar vad som egentligen gäller.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på barnakutkliniken, samt från
överläkare på infektionskliniken. Av yttrandena framkommer att när det gäller
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risken att ett sår ska leda till stelkramp görs en individuell bedömning utifrån grad
av förorening och vävnadsskada. Om risken är stor/skadan inte är obetydlig kan
immunglobulin vara aktuellt, i samband med detta kan vaccination mot stelkramp
påbörjas. Både verksamhetschefen och överläkaren påpekar dock att
journalanteckningar saknas i ärendet, vilket enligt verksamhetschefen är vanligt när
det gäller det mycket stora antal enklare telefonförfrågningar som jourhavande har
att besvara. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena framfört att han
önskar att ärendet överförs till Socialstyrelsen, ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1301-00247-53
Missad efterkontroll
En kvinna behandlad för en cancerdiagnos informerades om att hon skulle göra
årliga uppföljningar i tio år hos behandlande läkare. Hon blir inte kallad och när hon
kontaktar vården för att boka en tid får hon undvikande svar och varierande
information hur hon ska gå till väga, eftersom hon inte är boende inom SLL. Kvinnan
har även frågor till ortopedmottagningen vid samma akutsjukhus. Hon har haft en
mailkontakt med den läkare som en gång opererade henne men inte fått sina frågor
besvarade.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och överläkare på onkologiska
kliniken. Tyvärr har man periodvis haft svårt att hålla kontrolltiderna på ett adekvat
sätt. Som patient har man en väntelisteplacering för återbesök men återbesöket har
blivit framskjutet av olika skäl. Återbesökstid är planerad och då kan givetvis remiss
för fortsatta kontroller skrivas till Universitetssjukhus i hemlandstinget. I yttrande
från överläkare på ortopedkliniken lämnas svar på de frågor som kvinnan ställt.
Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00254-44
Kommunal vård
En son skriver om sin nyligen avlidna mammas sista tid i livet. Mamman föll hemma
och bröt höften, opererades och kom därefter hem till sin lägenhet med
hemtjänsthjälp. Skickades dagen efter åter till sjukhus av distriktssköterska som
såg stora risker för trycksår och undermålig omvårdnad på grund av mammans
allmäntillstånd. Efter en månads vård placerades mamman på ett vård- och
omsorgsboende. Vid försämring skickades hon åter till sjukhus av vårdenhetens
läkare.
Mamman avled kort därpå. Sonen ansåg att de många förflyttningarna inte var bra
för mamman men att hon givits fin vård.
Åtgärd: Då anmälaren inte hörts av efter den tidigare kontakten och efter
telefonmeddelande avslutas ärendet i befintligt skick.
V1301-00264-54
Allmänna synpunkter på psykiatrin
En man med neuropsykiatriska besvär har allmänna synpunkter på en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning. Han är bland annat missnöjd med att han ska få
samtalsterapi av en icke utbildad KBT-terapeut.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
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V1301-00275-34
Frågor ang läkemedel inom Beroendevården
En kvinna som inte litar på den beroendemottagning som hon har kontakt med, har
fått information om att ett läkemedel som hon haft under lång tid har slutat
tillverkas. Hon har blivit erbjuden ett annat likvärdigt preparat men har tidigare fått
biverkningar av detta läkemedel och fick då byta tillbaka. Hon är mycket orolig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från specialistläkare. Det är tillverkaren av
läkemedlet som tagit beslutet att inte längre tillverka preparatet. Det preparat som
kvinna erbjudits består av samma substans som det tidigare så det blir ingen
skillnad för patienten förutom namnbytet. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att hon skulle inkomma med genmäle. Då hon senare inte
avhörts avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1301-00279-34
Fel information i intyg
En kvinna har synpunkter på att det står uppgifter som är osanna i ett intyg. Hon
vill veta varifrån vårdgivaren har fått informationen, då den inte finns registrerad i
journalen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare och från leg psykolog. Kvinnan har
besökt läkaren sedan många år tillbaka. Hon har i alla år fyllt kriterierna för
emotionellt instabil personlighetsstörning med stresskänslighet, idealisering och
nedvärdering, lättväckt ilska och explosivitet och hög grad av sårbarhet. Vid
testning då kvinnan skulle besvara personlighetsfrågor hade hon svårt att besvara
frågorna varför man bedömde att det vid den tidpunkten inte skulle tillföra något att
gå vidare och söka utveckla svaren genom djupintervju. På kvinnans begäran
gjordes samma screeningfrågor om ett halvår senare. Den problemnivå som hon då
skattade var mycket låg, betydligt under medelvärdet i befolkningen, därför fanns
det inte orsak till att gå vidare med intervjufrågor. Efter det att kompletterande
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00298-34
Operation gick fel
En kvinna skulle göra en vanlig fotoperation men något gick fel. När kvinnan skulle
ta stygnen på vårdcentralen var foten svullen och infekterad. Efter operationen har
kvinnan inte haft någon rörlighet i vristen, har svårt att gå och ständig värk. Efter
mycket tjat fick kvinnan komma tillbaka till operatören. Denne sa åt henne att gå på
foten så mycket som möjligt. Kvinnan fick ingen uppföljning eller röntgen. Nu har
det framkommit, vid en second opinion, att foten är trasig och måste stel opereras.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare som inte ser att något fel i
handläggningen har gjorts. Förändringarna som ses vid MR tolkas som reumatiska
och kvinnan uppmandes ta upp sin kontakt med reumatolog. Man planerade att göra
en större operation efter medicininställning men kontakten med kvinnan upphörde.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
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V1301-00299-49
Ägodelar försvann, bristande information
Närstående till anmälaren var inlagd på sjukhus. Anmälaren tog med sig
hemelektronik till patienten som då låg på annat akutsjukhus, för att underlätta
sjukhusvistelsen för denne. Patienten avled vid det akutsjukhus som detta ärende
berör. Anmälaren har frågat efter apparaten som han tagit med sig hemifrån och
lämnat till patienten. Sjukhuset har inte kunnat ge information om patienten hade
med sig apparaten från det andra sjukhuset. Sjukhuset som detta ärende berör har
uppgett att det ska höra av sig till anmälaren i denna fråga, men det har det ännu
inte gjort.
Åtgärd: Ett annat akutsjukhus har utbetalat ekonomisk ersättning för den försvunna
apparaten utan att klarhet över hur apparaten förvann har kunnat uppnås. I
samband med denna ekonomiska ersättning har anmälaren uttryckt att ärendet kan
avslutas. Det kan ändå konstateras att det akutsjukhus som detta ärende berör inte
har hört av sig till den närstående, vilket kan betecknas som bristande
kommunikation, anser anmälaren. Ärendet avslutas.
V1301-00304-34
Önskar hjälp att få ut journal
En kvinna önskar hjälp med att få ut en journal från en psykiatrisk mottagning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Det framgår att kvinnans mor
ringt och önskat få ut dotterns journal. Hon fick besked om att dottern själv
behövde meddela att hon ville ha sin journal. Senare kom brev från dottern där hon
önskade få ut sin journal och hon samtycket till att modern hämtade den. Någon
dag senare hämtades journalen. Efter det att kopia av yttrandet har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00311-42
Inte lyssnad till, fick inte mediciner
En kvinna fick inför en planerad operation uppge vilka läkemedel hon medicinerades
med. Kvinnan hade svår panikångest och medicineras dagligen med flera olika
mediciner, detta framgick tydligt på hälsodeklarationen. När kvinnan rullades in i
operationssalen mådde hon väldigt dålig och upplevde skräck, panik och skrek rakt
ut. Senare framkom det att hon fått betydligt lägre dos än vad hon normalt
medicinerar med. Efteråt har hon fått mardrömmar.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och patientansvarig överläkare
vid anestesikliniken. En ursäkt framförs över att kvinnan inte fick en bra start inför
anestesin. Det hade varit fullt möjligt att ge ytterligare lugnande innan sövning.
Händelsen kommer att tas upp för diskussion på ett läkarkollegium. Anmälaren har
tagit del av svaren och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1301-00316-53
Bristande utredning av besvär
Anhörig till äldre kvinna ringer och klagar på att hennes mamma flera gånger
skickades hem från en akutmottagning utan vård. Kvinnan som efter en lång
sjukhusvistelse inte fick behålla mat eller dryck. På akutmottagningen fick hon
dropp och sen skickades hon hem. En gång klockan fyra på morgonen.
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Åtgärd: Ytranden har inhämtats från t f verksamhetschef och från överläkare. Man
borde ha uppmärksammat att kräkningarna i samband med första besöket på
akuten sannolikt var orsakad av tarmvred. Att kvinnan skickades hem från akuten
mitt i natten var inte smidigt och ledde till en del oönskade följder. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00342-53
Bemötande och behandling vid förlossning
En kvinna är missnöjd med bemötande och behandling i samband med sin
förlossning. Efter förlossningen fick hon komplikationer som medförde att hon var
tvungen att läggas in en gång till. Hon beskriver att en läkare var mycket hårdhänt
och inte lyssnade när hon berättade att hon hade ont. Hon blev sedan undersökt av
en annan läkare och fick då en helt annan behandling. Hon anser att hon blev utsatt
för lidande helt i onödan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som djupt beklagar kvinnans
upplevelser av vård och behandling. Läkaren som kvinnan klagat på har
underrättats. Det finns inga möjligheter att innan hemgång kontrollera livmoderns
status, vare sig med ultraljud eller med undersökning för att säkerställa att blödning
inte kommer att ske. Uppvakningsavdelningen har skrivit en avvikelserapport och
man kommer att underrätta den den personal som var i tjänst. Samtliga synpunkter
som kvinnan framfört kommer att återkopplas i avidentifierad form till alla
medarbetare på kliniken. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00347-58
Lång väntetid på akutmottagningen
En kvinna framför synpunkter på lång väntetid på en akutmottagning. Kvinnan sökte
akut vård på grund av näsblödning, hon fick vänta i 12 timmar på att få träffa
läkare. Hon ifrågasätter vårdorganisationen då det endast fanns en öron-, näshalsläkare som ansvarar för hela länet i tjänst. Kvinnan menar även att hon kände
sig orolig och rädd under väntetiden.
Åtgärd: Svar har inkommit från tillförordnad verksamhetschef på kliniken som
tackar för patientens påpekanden. Av yttrandet framgår att kliniken normalt har fler
personal i tjänst vid storhelger men att det just denna natt endast var en jourläkare
i tjänst, detta kommer inte att upprepas enligt verksamhetschefen. Verksamheten
kommer eventuellt att flytta till nya lokaler där patienterna slipper ligga i
korridorerna och där personal finns i närheten av väntande patienter. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och framfört att hon anser att det
finns felaktigheter i yttrandet och att hon önskar inkomma med genmäle. Då inget
genmäle inkommit avslutas ärendet i befintligt skick.
V1301-00357-34
Synpunkter på intyg
En kvinna har synpunkter på hur läkare utformat intyg/utlåtande till
Försäkringskassan, vilket har medfört att kvinnan blivit utförsäkrad. Hon önskar att
förvaltningen undersöker om vårdgivaren bidragit till detta.
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Åtgärd: Vid telefonkontakt har anmälaren informerats om att hon behöver skriva lite
tydligare om vilka problem hon vill att vården ska lämna synpunkter på. Senare har
det framkommit att hon troligen har anmält ärendet till Socialstyrelsen.
Överenskommelse har ingåtts om att ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
V1301-00358-34
Känner sig inte lyssnad till
En kvinna upplever att hon aldrig blir tagen på allvar eller lyssnad till inom den
psykiatriska vården. Även om hon har med sig anhöriga eller ett personligt ombud
när hon träffar vårdpersonal blir det ändå missuppfattningar som medför att det är
personalens tolkning som får företräde.
Åtgärd: Handläggare vid Patientnämndens förvaltning har varit i kontakt med
enhetschef vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning och får information om att
kvinnan ska prioriteras och hon ska få en fast läkarkontakt och en
behandlare/terapeut. För att kvinnan ska få göra en neuropsykiatrisk utredning
måste hon vara drogfri under tre månader, vilket hon informerats om. Anmälaren
har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1301-00360-53
Missad diagnos pg fel medicinska bedömning
En gravid kvinna kontaktade sjukvårdsrådgivningen för kraftiga kramper i
livmodern. Vid två kontakter med sjukvårdsupplysningen upplevde kvinnan att man
inte tog hennes problem på allvar. Vid tredje samtalet ställde rådgivaren en
kontrollfråga och insåg att situationen var allvarlig. Anmälaren föreslog att de skulle
skicka en ambulans vilket man gjorde. På akutsjukhuset opererades kvinnan akut.
Hon hade då en liter blod i buken. Anmälare ifrågasätter den medicinska
bedömningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinsk rådgivare som vid genomlyssning av
de tre samtalen som kvinnan haft med rådgivningen uppfattat att upptagningen av
sjukdomshistorien var god. Vid tredje samtalet framkom försämring och vårdnivån
ändrades omedelbart och ambulans larmades. Ansvarig bedömer att
sjuksköterskorna följt rutinerna och gett korrekta råd. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00376-53
Förlossningskomplikationer
En kvinna fick i slutet av sin förlossning värkstimulerande dropp. När barnet föddes
visade det tecken på syrebrist. Efter några dagars vård och undersökning på
barnintensiven skrevs mamma och barn ut med god prognos. Då föräldrarna
önskade ta del av fosterljudsövervakningskurvan från i slutet av förlossningen fanns
den inte i journalen. Datasystemet var vid tillfäller ur drift och den papperskurva
som fanns slängdes av någon anledning. Familjen oroliga för att barnet senare ska
visa sig fått men från förlossningen och att viktigt bevismaterial nu kommit bort.
Åtgärd. Yttrande har inhämtats från överläkare. I normala fall registreras CTG
digitalt men just vid tidpunkten för förlossningen skedde uppgraderingar av CTG och
den registrerades i papperform. CTG-kurvan är tyvärr omöjlig att återfinna viket
beklagas. Stora ansträngningar har gjorts för att finna den. Kvinnan och hennes
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make har träffat ansvarig förlossningsläkare och ansvariga barnläkare vid flera
tillfällen efteråt och man har då följt upp händelsen. Ansvarig anser att man inte
kommer längre i utredningen och han, avvikelsesamordnare och analysledare har
sett över händelsen. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat
att han har för avsikt att gå vidare med ärendet till LÖF och Socialstyrelsen. Ärendet
avslutat.
V1301-00390-58
Besvär efter kejsarsnitt
En kvinna framför synpunkter på att hon fått bråck i ärret efter ett kejsarsnitt, hon
har även fått problem med bukhinnan och bukmuskulaturen. Då hon önskar detta
åtgärdat kontaktade hon sin husläkare som remitterade henne till ett sjukhus,
remissen kom åter med bedömningen att de endast kunde åtgärda bråcket, allt
annat var att betrakta som skönhetsoperation och det fick patienten bekosta själv.
Anmälaren ifrågasätter detta då hon anser att det är sjukvården som tillfogat henne
skada.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken för rekonstruktiv
plastikkirurgi. Av yttrandet framkommer att remiss inkom till kliniken från
vårdcentralen, den var ofullständig och kompletterades av vårdcentralen enligt
begäran. Klinikens bedömning var att det inte förelåg indikation för bukplastik, det
informerades även att bukväggsbråck inte behandlas på kliniken. I remissvaret
föreslogs istället remiss till allmänkirurgisk enhet för åtgärd av dessa besvär.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon
accepterar svaret. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1301-00391-58
Missad diagnos
En kvinna framför synpunkter på att sjukvården missat korrekt diagnos. Kvinnan
har blivit utredd via vårdcentralen för besvär med ryggen, hon blev remitterad till
smärtenheten på ett sjukhus, där de ansåg att hon var färdigutredd. Kvinnan har nu
varit till privat specialist och fått korrekt diagnos. Hon undrar hur sjukhuset kunde
missa detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt specialistläkare på
kliniken. Av yttrandet framgår att patienten genomgått de undersökningsmetoder
och utredningar som kan erbjudas inom ramen för den skattefinansierade
sjukvården, samt att den evidensbaserade grunden för behandling av förskjutna
atlaskotor för närvarande är bristfällig. Detta utesluter inte att enskilda individer kan
ha god effekt av detta. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hört av
och meddelat att hon accepterar svaret. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1301-00398-54
Har inte fått del av sina journaluppgifter
En kvinna vill ha hjälp med att få del av sina journaluppgifter. Hon har sedan flera
veckor tillbaka bett om detta utan framgång vid en rättpsykiatrisk avdelning. Hon
undrar också varför hennes frigång har dragits in.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Begäran om att få ut journal
har först nu framförts på ett tydligt sätt. Kopia av journal har kvinnans far nu fått ut
enligt kvinnans önskemål. Fadern kommer att få tid med överläkare för diskussion
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om innehållet i journalen. Förvaltningsrätten ger noggranna direktiv då de beviljar
permissioner och frigång. Gällande permissioner ska dessa passa in i vårdplanen och
de givna permissionerna måste stämma med domslut från förvaltningsrätten. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00402-58
Brister i sjukintyg till försäkringskassan
En god man framför synpunkter på att behandlande läkare inte skrivit tillräckligt
utförligt läkarutlåtande till försäkringskassan, vilket medfört att kvinnan hon är god
man för fått besked att hon inte har rätt till sjukersättning. Kvinnan har kontaktat
kliniken ett flertal gånger gällande nytt intyg men har inte fått tag på berörd läkare.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på Smärtkliniken som beklagar
att det uppstått ett missförstånd gällande läkarutlåtandet. Ett läkarutlåtande har
skrivits men kliniken har inte uppfattat att ett separat intyg från annan läkare
önskades. Av yttrandet framgår att vikten av snabb handläggning av telefonsamtal
tagits upp med berörd personal. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
hörts av och meddelat att intyget har inkommit. Ärendet avslutas på förvaltningen.
V1301-00403-34
Läkare hänvisat till beroendemott av misstag
En ny läkare vid en psykiatrisk mottagning nekade att utfärda ett läkarutlåtande och
hotade med att dra in medicinen om anmälaren inte vände sig till en
beroendemottagning. Kvinnan som inte anser sig vara beroende råkade berätta för
läkaren att hon hade druckit inför ett besök. Hon känner sig kränkt och vill inte
träffa läkaren igen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare som båda beklagar att kvinna
upplever sig kränkt vilket aldrig var deras avsikt. Däremot har man enligt
sjukvårdens rutiner och Socialstyrelsens riktlinjer inte förutsättning att bedöma
patient i berusat tillstånd utan i hög grad rekommenderar remittering till
beroendevården parallellt med att man själva erbjuder uppföljning. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00407-34
Ingen behandling
En anhörig har synpunkter på att dotter inte fått adekvat behandling vid
ätstörningsmottagning. Kvinnan upplevde att läkaren inte brydde sig om hur dottern
mådde och ingen vårdplan upprättades.
Åtgärd: Anmälaren hade för avsikt att skriva till förvaltningen men har, trots e-post
uppmaning att höras av inom angiven tid, inte inkommit med något brev. Ärendet
avslutas.
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V1301-00431-54
Enhetschef hör inte av sig
En man som sedan tidigare haft klagomål på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning
lovades besökstid för att tillsammans med mottagningschefen gå genom hans
klagomål. Efter flera månader har mottagningen inte hört av sig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef som sammanfattningsvis anser att
mannens synpunkter är berättigade och sakliga. Hon är ledsen över att hon och
mannen aldrig fått möjlighet att ha ett gemensamt samtal över det inträffade. Man
har förbättrat mottagningens rutiner gällande handläggningen och genomförandet
av neuropsykiatriska utredningar. I fall mottagningen inte kan upprätthålla
vårdgarantin remitteras patienten vidare till annan enhet som får utföra
utredningen. På detta sätt kan man undvika fördröjningar i utredningsgången, vilket
tyvärr drabbat mannen. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00446-57
Nonchalerade förändring i ögonen
En man ringer för sin hustrus räkning. Hustrun har i många år gått hos en
ögonläkare. Då kvinnan påtalade att hon upplevde stora förändringar i ögonen
beslutade läkaren sända remiss för mätning av trycket, men denna kom inte fram
till rätt mottagning. Kvinnan vände sig till annan ögonläkare på eget initiativ. Där
upptäcktes ökat tryck och starr. Kvinnan är arg och besviken över att ögonläkaren
som hon kände väl nonchalerade hennes påpekanden om att något hänt.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef som beklagade att kvinnans
upplevelse av vården på mottagningen inte var bra. Vad gällde remisshanteringen
har inte de utgående remisserna bevakats tidigare. Nu har mottagningen bytt
journalsystem vilket säkrar remisshanteringen. Vad gällde tryckförändringarna i
ögonen menar kvinnan att glaukomdiagnosen måste säkerställas innan behandling
kan påbörjas och att trycket kan variera från mätning till mätning. Detta förklarar
varför kvinnan ej fått behandling. Anmälaren avser att anmäla ärendet till
Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas på förvaltningen.
V1301-00454-42
Olika besked vid antibiotikabehandling, provsvar
En kvinna sökte Närakuten för urinvägsinfektion och förskrevs antibiotika. En odling
togs för att säkerställa behandlingen. Efter en vecka återkom kvinnan till
mottagningen men inget odlings svar hade kommit. Läkaren förskrev dock en annan
sorts antibiotika. Ingen förklaring gavs till ändrad behandling. En annan läkare
återkom senare och förklarade att odling endast tas på barn och gravida. Urinprovet
var inte skickat.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och medicinskt ansvarig läkare.
Två misstag har inträffat. Urinodlingen blev inte skickad men sköterskan som tog
emot samtalet feltolkade och uppfattade att provet hade skickats och agerade
således i god tro. Händelsen beklagas och rutinerna kommer att gås igenom för att
undvika liknade fel. Antibiotikabytet gjordes på grund av utebliven effekt.
Anmälaren har återkommit och framfört att hon är nöjd med svaret och att
händelsen är utagerad. Ärendet avslutas.
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V1301-00465-34
Illa behandlad
En kvinna har synpunkter på att en husläkare inte skrivit ut extra medicin efter att
hon informerat läkaren om att en dotter stulit medicinen. Kvinnan är i behov av
medicinen då hon haft en allvarlig sjukdom.
Åtgärd: Anmälaren hade för avsikt att skriva till förvaltningen men har, trots e-post
uppmaning att höras av inom angiven tid, inte inkommit med något brev. Ärendet
avslutas.
V1301-00486-53
Nekad behandling?
En kvinna ifrågasätter varför hon inte fått någon IVF behandling trots att hon i fem
år sökt hjälp för barnlöshet. Vården lovade kvinnan ett besked om hon skulle få
behandling och i så fall när men ingen har hört av sig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från t f områdeschef. Kvinnan har genomgått flera
ingrepp på andra kliniker och har kommit till aktuellt sjukhus på grund av
komplikationer efter dessa ingrepp. Hon har behandlats med konservativ behandling
och när hon inte förbättrats har hon blivit föremål för akut operation. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00488-58
Inte bokad för operation
En man framför synpunkter på att hans operation blivit inställd på ett sjukhus.
Mannen var på bedömnings besök hos läkaren. Där fick han reda på att hans rygg
inte kunde opereras men att armen kunde läkaren operera. När han kommer till
sjukhuset på operationsdagen finns han inte inbokad för operation trots att det var
överenskommet att han skulle opereras den aktuella dagen.
Åtgärd: Svar har inkommit från biträdande överläkare på ortopedkliniken. Av
yttrandet framgår att läkare vid bedömningsbesöket ansett att risken med operation
var för stor och inte önskade utföra operationen. Det beslutades att operationen
skulle utföras när biträdande överläkare var åter i tjänst. Patienten informerades om
detta enligt befintliga journalanteckningar. Det framgår också att patienten står på
väntelista för planerad operation, och att det för tillfället är svårt att hitta
operationstid. Operationen bedöms inte som akut. Då anmälaren efter att ha tagit
del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han
accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1301-00502-42
Väntan på remiss, brister i intyg
En kvinna vårdades vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och väntade i två
månader på att få remiss till en annan vårdgivare. I samband med utlandsresa
behövdes intyg för införsel av läkemedel till annat land. Nu uppkom flera fel vilket
orsakade stress och konflikter om ett återbesök.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen samt ansvarig överläkare. I svaret
beklagas de svårigheter som uppkommit vid handläggningen av remiss samt
missförstånd om återbesökstid och att språkgranskningen av ett intyg brustit.
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Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inkommit med skriftliga synpunkter
som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1301-00513-52
Fel diagnos med mera
En man som uppsökte en akutmottagning är missnöjd med en läkares diagnos som
visade sig var felaktig. Han undrar nu vad det finns för möjligheter att få
patientavgiften tillbaka.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinskt ansvarig läkare som inte anser att
mannen utsatts för uppenbar felbedömning eller felbehandling vid besöket. Han
finner därför inte någon anledning att man ska återbetala patientavgiften.
Tillståndet bedömdes som fotsvamp och mannen ordinerades fotsvampskräm och
uppmanades att återkomma om han inte blev bättre alternativt vända sig till
vårdcentral. Husläkare misstänkte rosfeber. Ursprungliga hypotesen inflammatorisk
reaktion på grund av fotsvamp är inte någon osannolik förklaring. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00520-34
Otrevligt bemötande
En man blev otrevligt bemött vid en specialistmottagning. Han skulle ringa be om en
tid men blev bryskt bemött och fick veta att han inte var välkommen dit då han
uteblivit från en tidigare tid. Mannen är helt förtvivlad då han är i stort behov av att
få hjälp.
Åtgärd: Då anmälaren både per telefon och skriftligen ombetts ta kontakt inte
avhörts avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1301-00537-54
Psykiatri har ej kommunicerat om förflyttning
En kvinna har synpunkter på att en socialpsykiatrisk enhet förflyttade henne till en
sluten psykiatrisk vårdenhet. Hon har inte fått någon behandlingsansvarig och blivit
utan medicinering.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från överläkare och
chefsjuksköterska. Kommunikationen mellan vårdenheterna har brustit vilket
beklagas. Kvinnan har nu fått en behandlare samt en specialistläkare och kommer i
samband med att hon träffar dem få recept på sina mediciner. Ansvarig kommer att
träffa enhetchefen för specialistmottagningen en gång per vecka. Detta är ett sätt
utifrån patientsäkerhet samt patientens rättighet, att erhålla en korrekt vård. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00540-58
Brister i diagnos, utredning och bedömning
En dotter framför synpunkter för anhörigs räkning på felaktig diagnos vid faderns
besök på en akutmottagning på ett sjukhus. Anhöriga menade att pappans besvär
härrörde från hans tarmproblematik men fick inget gehör för detta. Han blev inlagd
på en vårdavdelning, där gjordes bedömningen att inget mer fanns att göra för
honom och inga undersökningar gjordes. Anmälaren ifrågasätter detta samt
läkarens bedömning.
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Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare inom anestesi och intensivvård samt
läkarchef inom akuten som beklagar om informationen inte varit tillräckligt tydlig
gällande faderns tillstånd och att anhörigas synpunkter inte beaktats. Av yttrandena
framgår händelseförloppet, de bedömningar och åtgärder som gjordes under
vårdtiden. Anmälaren erbjuds även ett möte med ansvarig överläkare för att
samtala kring faderns vård. Anmälaren framförde i ett genmäle att hon inte önskar
träffa läkare på sjukhuset utan endast få svar på sina frågor. Då anmälaren efter att
ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att
hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1301-00545-55
Försvunna ägodelar
En kvinna ringer för sin sambo. Sambon drabbades av en stroke och i samband med
kirurgi tog han ur sina delproteser. Då han vaknade efter att ha kommit upp på
avdelningen saknades proteserna. Han har fått skriftligt besked från sjukhuset och
avdelningen att inga proteser återfunnits och att någon ersättning inte kommer att
utgå.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från ansvariga på akutkliniken och på neurologiska
kliniken. Protesen hade avlägsnas i samband med röntgenundersökning och den
hade med största sannolikhet placerats på mannens transportbår enligt rutin. Ingen
protes har gått att finna. Senare har man på säkerhetsavdelningen omprövat sitt
beslut och mot uppvisande av kvitto kommer mannen att få ersättning för ny
tandbro. Ärendet avslutat.
V1301-00558-58
Brister i bedömning på akutmottagning
En man framför synpunkter på sjuksköterskans bedömning vid besök på en
ögonakutmottagning. Mannen kom in akut på grund av plötsligt total blindhet på
ena ögat, han fick träffa en sjuksköterska för bedömning och väntade sedan under
nästan två timmar på att träffa läkare. Läkaren konstaterade efter en minuts
undersökning att detta var akut och mannen fick åka ambulans till annat sjukhus,
då varje minut var av vikt. Trots åtgärder gick mannens syn inte att rädda.
Anmälaren ifrågasätter den initiala bedömningen och prioriteringen.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschef och enhetschef som gått igenom
ärendet med behandlande läkare. Av yttrandet framgår att handläggningen vid
akutmottagningen, innan patienten träffade läkare, har brustit, samt att patienter
med plötsligt uppkommen synnedsättning inom de senaste timmarna bör få hög
prioritet för snabb diagnos. Gällande handläggningen från läkarens sida så har
aktuellt vårdprogram följts. En översyn av rutiner och förändringar har gjorts. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1301-00562-49
Förväxling av medicin
Anmälaren låg på sjukhus och uppfattar att han fick en annan patients medicin.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsjuksköterska som beklagar händelsen.
Man har väldigt strikta regler för hur läkemedel ska ges men i detta fall har det inte

Sida 52

Avslutade ärenden 2013-05-11 – 2013-08-16

PaN 2013-09-19

fungerat. Man kommer att se över sina rutiner och se vad man kan förbättra. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1301-00573-52
Bristande bemötande
En kvinna anmäler en specialist som ställde otillbörliga frågor av sexuell karaktär till
henne som väckte stort obehag hos kvinnan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvarig för verksamheten. Det har inte
framkommit någon felaktig eller oförskämd behandling enligt vare sig
journalanteckning eller vid samtal med berörd läkare. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00612-58
Brister i bemötandet
En mamma framför synpunkter för sonens räkning på brister i läkarens bemötande
vid besök på en akutmottagning. Sonen sökte akut vård på grund av att han fått ett
kraftigt slag mot ena ögat. Läkaren bemötte sonen otrevligt och ifrågasatte hans
attityd. Familjen tog illa vid sig av detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren på sjukhuset som beklagar familjens
upplevelse. Den berörda läkarens chef samt chefen på akutmottagningen har
informerats om ärendet, den berörda läkaren kommer att vidtalas. Av yttrandet
framgår att den medicinska hanteringen av ärendet varit korrekt. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1302-00626-42
Komplikationer efter operation, biverkningar
En kvinna planerades för höftplastik på en ortopedisk klinik på ett akutsjukhus. Inför
operationen upplevde hon sig bristfälligt informerad om operationsmetoden, vilken
operatör hon skulle få och att hon skulle vårdas på en avdelning som bedrev
undervisning. Under operationen uppkom komplikationer. Sjukgymnasten kom från
ett annat land så informationen om träning skedde på engelska. Kvinnan var trött,
chockad och påverkad av smärtstillande och kunde inte ta till sig informationen.
Komplikation med sårinfektion krävde behandling med antibiotika som gav allergisk
reaktion. Vid utskrivning förskrevs smärtstillande med felaktig dubbel dos. Vid
återbesöket träffade hon ytterligare en läkare som noterade att överkänsligheten
mot antibiotika inte journalförts. Är händelsen en komplikation eller vårdskada?
Undrar kvinnan.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar att den
enhet kvinnan vårdades vid är en klinisk undervisningsavdelning där vården bedrivs
av studenter under handledning av erfaren personal med lång klinisk erfarenhet.
Rondarbetet leds av ortopedspecialist. Inte sällan behöver den information som ges
inför operation upprepas. Det förefaller som att kliniken behöver bli ännu bättre.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
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V1302-00627-42
Utebliven medicinering från hemsjukvården
En kvinna vårdas av hemsjukvården och får insulinspruta varje kväll. En kväll kom
aldrig personalen och hon fick inte sitt insulin. Nästa kväll förklarade sköterskan att
hon inte hittat hem till kvinnan och att det var kallt ute, därför kom hon aldrig.
Däremot signerade sköterskan i journalen att hon varit hos kvinnan. Anmälaren litar
inte på hemsjukvården längre.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetsansvarig som förklarar att ansvarig
sköterska felaktigt signerat i journalen och därmed inte följt rutiner och riktlinjer.
Kvinnan hade tagit insulinet själv. Flera åtgärder har vidtagits efter händelsen
gällande introduktion av nyanställd personal. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter inkommit med skrivelse som önskas bifogas avslutskrivelsen till vården.
Ärendet avslutas.

V1302-00634-52
Ofullständig behandling
En mamma anser att hennes barn är sen i utvecklingen och behöver hjälp. Oavsett
vilken instans mamman vänt sig till är väntan lång och hon känner sig frustrerad då
hon redan signalerade för tre år sedan att något inte stämmer med hennes barns
utveckling.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från handläggare på HSF. Familjen fick erbjudande
om insatser på en enhet som de inte ville godta då enheten sakande neurolog.
Dottern remitterades till Nu-teamet där det är 6-12 månaders väntetid beroende på
prioritering av olika slag. HSF har för närvarande inte någon annan upphandlad
vårdgivare för barn mellan 0-6 år än de två enheterna. Vårdgarantikansliets
uppdrag är att erbjuda en alternativ vårdgivare med kortare väntetider. Då familjen
tackar nej till den erbjudna vårdgivaren kvarstår dottern på väntelista till önskad
enhet. Förvaltningen är medveten om de långa väntetiderna och åtgärder har
vidtagits för att minska väntetiderna. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00641-34
Sekretessbrott
Anhörig undrar om personal vid en beroende mottagning har gjort sig skyldig till
sekretessbrott.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från medicinsk chef. Enligt den journallogg som
tagits fram så har inte någon på enheten obehörig varit inne i journalen.
Fullständiga uppgifter på vilka personer som gjort journalöppningar lämnas inte ut.
Journalöppningar har gjorts från fyra andra enheter och om dessa varit behöriga
journalöppningar kan bara respektive vårdgivare svara på. Efter det att
kompletterande yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon är besviken
över att namnen på de som loggat in i journalen inte lämnas ut. Ärendet avslutat
enligt överenskommelse.
V1302-00644-58
Felaktig cancerdiagnos
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En man framför synpunkter på att han felaktigt fått en cancerdiagnos på ett
sjukhus.
Åtgärd: Enlig anmälarens önskemål överförs ärendet till Inspektionen för vård och
omsorg för ställningstagande till utredning. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1302-00646-28
Synpunkter på vård och behandling
En kvinna har synpunkter på sin behandling då hon inkom med ambulans till
akutsjukhus med hjärtpåverkan. Kvinnan har tidigare vårdats på samma
akutsjukhus för sina hjärtbesvär och fick då en helt annan behandling.
Synpunkterna gäller diagnos, behandling och medicinering.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. I de gamla journaler som
kvinnan bifogat går det att läsa att man vid tidigare akutbesök på sjukhuset förts
gav ett läkemedel som inte gav effekt. Kvinnan fördes då över till intensiven och fick
där två injektioner med några minuters mellanrum och först därefter slog
hjärtrytmen om. Att drabbas av de symtom som kvinnan haft är obehagligt och att
hjärtrytmen ska sänkas är helt klart. Ibland blir det svårare ju fler gånger tillståndet
uppträder, men det finns alltså andra metoder att tillgå om de första läkemedlen
inte fungerar. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med
skriftliga kommentarer som bifogas avslutsskrivesen. Ärendet avslutat.
V1302-00651-44
Sent provsvar
En kvinna skriver för sin mor. Odling hade tagits från ett sår men behandling sattes
in först efter fem veckor.
Åtgärd: Dottern har haft samtal med verksamhetschefen och läkaren hade vidtalats.
Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet. Dottern
har inte återkommit och ärendet avslutas.
V1302-00654-58
Brister i bedömningen och bemötandet
En kvinna framför synpunkter på bedömningen och bemötandet när hon sökte akut
vård för sin son på en vårdcentral. Sonen hade andningsbesvär och hostade samt
var påverkad i sitt allmäntillstånd. En sjuksköterska informerade att läkaren gått
hem samt att de stängde snart och hänvisade till barnakut. Enligt anmälaren stod
läkaren i dörren och hade inte gått från mottagningen. Hon anser att sonen borde
fått behandling på plats innan de skickades vidare till akutmottagningen. Anmälaren
påpekade även att hon vid kontakt med vårdcentralen blev hänvisad till Vårdguiden
för att framföra sina synpunkter.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen. Av yttrandet
framgår att den medicinska bedömningen var att patienten var opåverkad, men att
då patienten inhalerat flera gånger under dagen bedömdes att det ändå fanns risk
att han skulle behöva fler inhalationer och hänvisades därför att åka vidare till
sjukhuset. Det framkommer även att läkare på mottagningen var upptagna med
andra patienter vid den aktuella tidpunkten och att det inte var möjligt att ta emot
fler patienter. Verksamhetschefen beklagar att modern inte fått korrekt information
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per telefon, för att detta inte ska upprepas har särskild vikt lagts vid att informera
extrapersonal om gällande rutiner. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av och meddelat att hon inte är nöjd med svaret och att hon
önskade inkomma med genmäle. Då inget genmäle inkommit avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1302-00655-34
Bruten sekretess
En man har synpunkter på att personal vid en beroendemottagning informerat
mannens arbetsgivare om att han hade ett positivt urinprov. Mannen har därefter
blivit uppsagd.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från sektionschef och
chefssjuksköterska. I samråd med mannen planerades täta uppföljningsmöten med
arbetsgivaren som framförde sin bestämda åsikt om att total drogfrihet/alkoholfrihet
gällde på arbetsplatsen. Vid återfall skulle mannen skickas till Företagshälsovården
för snabb drogtestning. I samband med ett återfall bokades möte med
patientansvarig läkare. Vid detta möte berättade mannen att han känt sig tvingad
att sluta avtal med arbetsgivaren och ville inte att mottagningen skulle lämna någon
ytterligare information. På grund av olyckliga omständigheter lämnades uppgift till
arbetsgivaren om återfallet samma dag. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00671-42
Felaktig medicinering, biverkningar
En kvinna har vårdats och medicinerats vid en socialpsykiatrisk enhet och anser att
hon blivit fel medicinerad. Kvinna upplevde sig drogad och klarade inte av livet.
Anhöriga hjälpte henne till en annan mottagning som påbörjade nedtrappning och
utsättning av de flesta medicinerna. Bland annat fick hon läkemedel som inte skall
ges till fertila kvinnor. I dag mår hon bra.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvariga på berörd enhet. De beklagar att
kvinnan upplevt sig försummad och inte varit nöjd med erbjuden vård och
behandling. Man har enligt sjukvårdens rutiner och Socialstyrelsens riktlinjer försökt
erbjuda henne de bästa behandlings-och vårdalternativ som står till buds. Efter det
att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att hon inte är nöjd med
svaren och att detta ska framföras i avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutat.
V1302-00675-58
Brister i information gällande möjlig behandling
En kvinna framför synpunkter på att hon från sin vårdcentral blev remitterad till
specialist för att ta bort en godartad leverfläck, och fick betala pengar för detta. Hon
har senare fått information av personal på vårdcentralen att ingreppet skulle kunnat
göras på vårdcentralen till en kostnad av 200 kronor. Anmälaren ifrågasätter varför
hon då blev remitterad till specialist.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar det besvär som
patienten råkat ut för. I yttrandet redogörs för de regler som gäller, vilka innebär
att om en hudförändring bedöms som godartad måste patienten stå för hela
kostnaden själv. Om läkaren på vårdcentralen varit osäker på farlighetsgraden
skulle leverfläcken kunnat tas bort på vårdcentralen till en kostnad av 200 kronor.
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Verksamhetschefen anser att det finns bättringspotential och att de i framtiden
kommer att bli tydligare i informationen till patienterna vilka regler som gäller. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1302-00680-54
Slussad runt i psykiatrin
En kvinna har slussats runt mellan två psykiatriska mottagningar. Båda hänvisar
henne till den andra mottagningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef. På mottagningen har man föreslagit
och kommit överens med kvinnan om att ha ett överföringsmöte där remitterande
enhet deltar tillsammans med tilltänkt läkare och samordnare/sjuksköterska. Man
hoppas då kunna reda ut eventuella oklarheter och göra en planering för fortsatt
kontakt. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1302-00688-58
Brister i utredning, inte lyssnad till
En dotter framför synpunkter på brister i utredning av faderns besvär samt att hon
inte blivit lyssnad till i samband med detta på en geriatrisk vårdavdelning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar anmälarens
upplevelse. Av yttrandena framgår händelseförloppet och de bedömningar som
gjordes. Verksamhetschefen har gjort en genomgång av journaldokumentationen,
granskat prov- och undersökningssvar samt kontrollerat läkemedelsbehandlingen
och anser inte att det finns anledning att misstänka brister i utredningen eller
behandlingen av patienten. Anmälaren erbjuds möjlighet till ett möte med
verksamhetschefen för genomgång av ärendet. Anmälaren har, efter att ha tagit del
av yttrandena, inte hörts av varvid förvaltningen utgår från att hon accepterat
svaret. Ärendet avslutas.
V1302-00697-28
Tillfogad skada av vården
En kvinna fick dropp på akutsjukhus efter en blödning efter en tandoperation.
Kvinnan är äldre och har mycket tunn och torr hud. Trots detta ryckte
sjuksköterskan bort plåstret varvid en stor bit hud följde med. Kvinnan har därefter
fått gå till vårdcentralen en gång i veckan för omläggning under tre månader.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare, chefsjuksköterska och
verksamhetschef som samtliga beklagar den hudskada som orsakat kvinnan onödiga
problem och besvär. Ansvarig sjuksköterska har uppfattningen att det var en ren
olyckshändelse då huden var oerhört torr och skör. Ärendet har tagits upp på
arbetsplatsträff där man lyft fram frågan om extra försiktighet hos patienter med
skör hud samt frågan om bemötande i olika situationer. Efter det att yttrandena har
översänts har anmälaren meddelat att hon är positiv till att ärendet har tagits upp i
personalgruppen. Ärendet avslutat.
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V1302-00704-49
Inställda besök
Anmälaren har blivit kallad till specialistmottagning vid två tillfällen, vid båda
tillfällena har vårdgivaren ställt in besöket med kort varsel, vid det ena tillfället två
timmar innan besökstiden, vid det andra 40 minuter innan besökstiden.
Åtgärd: Anmälaren informerades om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om förvaltningens handläggningsrutiner. Han inkom dock inte med
underskriven skrivelse. Ärendet avslutas.
V1302-00707-54
Felaktiga uppgifter när en läkare uttalade sig
En man har synpunkter på att en läkare vid en rättspsykiatrisk enhet har skrivit till
förvaltningsrätten om åtalspunkter som han inte har begått eller är dömd för.
Läkaren har även överdrivit när hon har uttalat sig om mannens sociala situation.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd överläkare som anser det ytterst
beklagligt att vården och bemötandet hittills har uppfattats som felaktig och
orättvis. Missförståndet har skett på grund av det komplexa domstolutlåtande där
flera personer varit inblandade. Så snart mannen påpekat detta har uppgifterna
rättats till och läkaren har beklagat detta. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer. Vid telefonkontakt har en
överenskommelse ingåtts om att ärendet avslutas och att mannen vänder sig till
Socialstyrelsen med sina synpunkter/ frågor. Ärendet avslutat.
V1302-00710-28
Bristande information om avgift
En kvinna utförde en tandundersökning då hon hade besvär av en visdomstand.
Tandläkaren informerade om att det var en enkel tand att ta bort och kvinnan fick
en tid att återkomma. Kvinnan hade själv kontrollerat att en enkel tandborttagning
skulle kosta runt 800 kronor. Då kvinnan återkom för borttagning av tanden gjordes
det under operativa/sterila förhållanden och kvinnan tänkte att de verkligen var
noggranna fast det var en enkel tand att ta bort. Efter behandlingen fick hon veta
att de opererat ut tanden och hon fick en faktura på 3 400 kronor. Ingen hade gett
henne information om att det var en operation som skulle utföras och inte heller
kostnaden för ingreppet.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef. Den
senare har granskat journal och talat med berörda och då kommit fram till att
kvinnan fått information om terapin som föreslagits. Hon konstaterar att det hade
varit bra om en och samma tandläkare utfört undersökningen och den föreslagna
operationen. Debiteringen för utförd vård är riktig och man har inte för avsikt att
tillmötesgå kvinnans önskan om återbetalning. I kompletterande yttrande
konstaterar ansvarig att ord står emot ord och även om hon anser att man gjort rätt
så betalar man tillbaka mellanskillnaden mellan tandutdragning och den operation
som utfördes. Efter det att kompletterande yttranden har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
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V1302-00722-53
Komplikationer efter insättning av p-stav
En kvinna fick svår smärta och stora blödningar i armen efter byte av p-stav. Efter
40 minuter lyckades man byta staven. Kvinnan ifrågasätter varför man inte avbröt
behandlingen tidigare och gav bättre bedövning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vice verksamhetschef. Berörd barnmorska
erbjöd kvinnan att avbryta ingreppet när hon förstod att det upplevdes som
smärtsamt, men kvinnan önskade att man fortsatte. Händelsen har lyfts upp på
arbetsplatsträff där vikten av kontroll av graden av smärtlindring kontrolleras före
insättning och uttag av P-stav påpekades. All personal kommer att uppmärksammas
på att man ska vara mer lyhörda för patientens smärtupplevelse. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00730-58
Felbehandling, brister i bemötandet
En man framför synpunkter på att läkaren på en specialistmottagning opererat på
fel ställe samt att mannen blivit otrevligt bemött när han påpekade detta.
Anmälaren har haft ett möte med kvalitetsansvarig på kliniken och fått besked att
de är överens om att läkaren opererat på fel ställe.
Åtgärd: Svar har inkommit från kliniksamordnare som beklagar det som inträffat
och tar åt sig av kritiken gällande brister i bemötandet. Avvikelse samt översyn av
rutiner har gjorts och diskuterats i personalgruppen. Anmälaren inkom med
genmäle där hon önskade ett skriftligt svar att operationen skett på fel ställe på
ryggen. Kliniksamordnare och behandlande läkare inkom med ytterligare svar där
det framgår att läkaren opererat på korrekt ställe men att patienten önskat
borttagande av annan knöl på ryggen. Anmälaren ifrågasätter starkt detta då remiss
från vårdcentralen samt bilder visar att knölen på ryggen inte tagits bort. Då
ytterligare skriftväxling inte anses tillföra något avslutas ärendet hos förvaltningen.
Anmälaren önskar anmäla till Inspektionen för vård och omsorg.
V1302-00745-34
Synpunkter på vårdgarantin
En man har synpunkter på att han fått vänta länge på en neuropsykiatrisk
utredning. Han anser att vårdgivaren tänjer på vårdgarantin. När han kontaktar
vården efter drygt 3 månader skickas remissen vidare till en privat vårdgivare där,
han åter får vänta i minst tre månader. Han undrar varför vårdgivaren inte skickade
en remiss direkt till den privata vårdgivaren.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörd psykolog/psykoterapeut som beklagar
att utredningen har blivit längre än förväntat. Eftersom efterfrågan på
neuropsykiatriska utredningar under många år varit stor har man besvärats av
mycket långa väntetider. Då psykologeran inte enbart utför utredningar utan även
annat sedvanligt psykologarbete är det svårt att beräkna hur lång tid en patient kan
få vänta på utredning. För att förhindra onödig väntetid på berörd mottagning har
mannen remitterats till annan enhet. Efter det att kompletterande yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
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V1302-00749-54
Kränkande bemötande samt fel vårdavgift
En man har synpunkter på en läkare vid ett akutsjukhus som bemötte honom
mycket kränkande. Läkaren har dessutom felciterat honom för att kränka honom
ytterligare. Han har inte betalat avgiften som han anser är omotiverad utifrån det
bemötande han fått. Han har fått inkassokrav som han motsatt sig att betala.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från t f verksamhetschef som tidigare fått tre
varningsbrev från anmälaren. Att betala skadestånd är inte ansvarigs sak att
bedöma, det är i så fall ett domstolsärende. Betalningsfakturan har återkallats från
akutbesöket trots att sjukvård utfördes helt rätt. Detta har gjorts endast för att man
ska få arbetsro och inte för att vården har gjort något fel i aktuellt ärende. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00753-44
Bristande behandling
En hustru beskriver sin makes resa genom vården, han är kärlsjuk och har även
genomgått kirurgi. Det har uppstått flera komplikationer i samband med hans
sjukhusvistelser. Makarna känner stor frustration över den brist på behandling och
helhetssyn som visats.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef på medicinkliniken. Denna gjorde en
omfattande genomgång av patientens sjukdomshistoria med dess stora variationer
och försökte ge en bakgrund till de olika bedömningar och behandlingar som givits.
Patienten hade flera olika diagnoser som var för sig var grava och med omfattande
behov av insatser vid akuta insjuknanden. Verksamhetschefen beklagade att vården
inte lyckats informera så att patient och närstående kände sig delaktiga och att
vården inte kunnat åtgärda problemen på ett för patienten positivt sätt. Patienten
vårdas även på andra sjukhus under den aktuella vårdperioden. Något yttrande
erhölls inte från ortopedkliniken där verksamhetschef konstaterade att patienten
visserligen varit inlagt på en ortopedavdelning på grund av platsbrist men att
patienten omhändertogs av medicinklinikens läkare. Anmälaren hördes inte av inom
angiven tid och ärendet avslutas.
V1302-00760-58
Felbehandling med komplikationer som följd
En man framför att han blivit felbehandlad efter en olycka för några år sedan. På
sjukhuset uppmärksammades inte alla de skador som mannen fått efter olyckan och
detta har medfört att mannen har känselbortfall och nedsatt funktion i händer och
armar.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen på kliniken. Av yttrandet framgår att
journalföring och information till patient och anhöriga varit sparsam. Sektionschefen
anser att den medicinska handläggningen varit adekvat gällande vissa skador
medan andra skador sannolikt kunde behandlats på ett bättre sätt. Fallet kommer
att diskuteras internt på kliniken samt tas upp på sjukhusets gemensamma
diskussioner om strukturerad information. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av och meddelat att inte önskar driva ärendet vidare. Ärendet
avslutas hos förvaltningen.
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V1302-00763-53
Fel behandling på grund av fel diagnos
En kvinna kontaktar PaNf med anledning att hon behandlades för ryggbesvär utan
att man utrett hennes besvär tillräckligt och var säker på diagnosen. Hennes besvär
blev inte bättre och när hon bad att få träffa en annan läkare fick hon genomgå en
magnetkameraundersökning och det visade sig att det inte fanns några belägg för
den diagnos som satts. Läkemedlet sattes omedelbart ut.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och överläkare som båda
beklagar att utredningen av frågeställning inflammatoriska ryggsjukdomar har tagit
lång tid. Utredningen har fastställt att kvinnan inte har en rygginflammatorisk
sjukdom. Man har funnit tecken till förändringar som har funnits sedan tidig ålder
och som kan bidra till de besvär som hon nu har. När reumatisk diagnos uteslutits
återremitteras patienten till primärvården för vidare uppföljning. Det är då
husläkaren som avgör vilken behandling som är lämplig. Efter det att yttrandena har
översänts har anmälaren meddelat att alla hennes frågor inta har besvarats av
vården men att hon vill att ärendet nu avslutas.
V1302-00769-53
Ej fått besked om provsvar
En kvinna besökte en mottagning vid ett akutsjukhus. Läkaren sa att de skulle höra
av sig när provsvar var klara. Ett par månader efter besöket fick kvinnan ringa och
efterlysa provsvar och behandling. Ett halvår senare hade kvinnan ett återbesök och
nya prover togs och man lovade åter att kontakta kvinnan när provsvaren kommit.
Nu har hon väntat i fyra månader och ingen har hört av sig.
Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. I yttrande från en överläkare framförs
en ursäkt för att provsvar inte meddelats enligt överenskommelse med anmälaren.
På kliniken ska rutiner för provsvar förbättras i de fall inte patienten önskar en
återbesökstid som i detta fall. Yttrandet är översänt till anmälaren som inte hörts av
inom föreslagen tid varför patientnämndens förvaltning förutsätter att anmälarens
frågor har besvarats.
V1302-00782-44
Ögonoperation med komplikationer
En kvinna opererades för starr men drabbades av komplikationer.
Åtgärd: Yttrande gavs av biträdande överläkare samt verksamhetschef. Yttrandet
gav svar på de frågor som ställts i skrivelsen med medicinska motiveringar till
bedömningar och behandling. Genmäle gavs och det kompletterande yttrandet
klargjorde bedömningarna avseende värken och infektionen i ögat och dess
behandlingsformer. Dottern skrev en kommentar utan krav på svar att tillföra
slutskrivelsen till vården. Därmed avslutas ärendet.
V1302-00784-44
Bristande behandling
En dotter ringer för sin avlidna mor. Mamman vårdades på geriatrisk klinik och fick
hög temp utan att anhörig meddelades. Det dröjde sedan flera dagar innan
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antibiotika sattes in. Kliniken hade svårt att smärtlindra mamman på grund av
nervsmärtor.
Åtgärd: Yttranden ges av verksamhetschefer för VO geriatrik-medicin, vård,
paramedicin samt chefsjuksköterska och sjukgymnast. Av yttrandena framkommer
att man i flera fall inte kunnat kommunisera den information som hade behövts och
att mammans medicinska omhändertagande inte varit optimalt. Samtal erbjöds och
genomfördes för detaljerad genomgång av vårdförloppet. Dottern skrev kommentar
att tillföra slutskrivelsen till vården. Ärendet avslutas därmed.
V1302-00790-28
Felbehandlad av tandläkare
En kvinna som blivit felbehandlad av en tandläkare undrar hur hon ska gå tillväga.
Åtgärd: Föravltningen har inte lyckats komma i kontakt med anmälaren, varför
ärendet avslutas.
V1302-00791-28
Bristande information m.m.
En kvinna har synpunkter på den sjukhusvistelse hon var med om då hon fick
uppsöka akutsjukhus på grund av en elakartad infektion som uppstod efter en
tandborttagning. Hon lades direkt in på en sal. När det var dags att transporteras till
röntgen ville de inte ta sängen utan skulle hämta en rullstol. Sjuksköterskan kom
tillbaka med besked att rullstolen var fastlåst och hon hittade inte nyckeln. Kvinnan
fick därmed i sitt dåliga tillstånd gå fram och tillbaka till röntgenavdelningen. Det
blev operation samma dag och kvinnan hamnade på intensiven. Maken blev inte
informerad om att hon opererats och hamnat på annan klinik. När kvinnan senare
fick byta akutsjukhus för ny operation glömde personalen att skicka med dagboken
som de skrivit då hon legat på intensiven. När hon efterhörde om dagboken fick hon
veta att den var slängd, men när hon några veckor efter hemkomsten blev uppringd
av en sjuksköterska så fanns dagboken tillgänglig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från chefsjuksköterska.
Enligt omvårdnadsjournal har personal försökt nå maken via mobiltelefon men inte
lyckats. Man har eftersökt IVA-dagboken men då kvinnan endast vårdades på
intensiven under fyra dygn påbörjades sannolikt inte någon sådan dagbok. Man vet
inte vad som orsakade händelsen med rullstolen och man ber om ursäkt för det
bemötande som kvinnan upplevt. Efter det att yttrandena har översänts har
anmälaren meddelat att hon anser att vården svarat konstigt men förstår att vi inte
kommer längre. Ärendet avslutat.
V1302-00793-54
Slussad runt i psykiatrin
En kvinna är kritisk till att hon har blivit slussad runt i psykiatrin. Hon vill att en
specialistenhet som remitterat henne till en psykiatrisk mottagning ska ta fortsatt
ansvar genom att ge henne psykologsamtal tills hon blir mottagen av öppenvården.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Remiss för övertagning och
uppföljning skickades. En månad senare tog kvinnan kontakt med enheten då hon
kände oro för att inte kunna få etablera en psykologkontakt inom kort. Kontakt togs
då med aktuell behandlingsenhet för att påskynda ärendet. Preliminär tid för
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nätverksmöte på behandlingsenheten är nu bokad. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00801-58
Brister i remiss- och provsvarshantering
En kvinna framför synpunkter på brister i remiss- och provsvarshanteringen på ett
sjukhus. Kvinnan blev av läkare på en akutvårdsavdelning remitterad till
magnetkameraundersökning på ett annat sjukhus. Hon fick snabbt en tid för
undersökning, tvärtemot vad personalen informerat om på avdelningen - där hon
blev uppmanad att ringa och tjata för att få en undersökningstid. När hon inte fått
svar på undersökningen efter 10 dagar ringde hon remitterande läkare som
hänvisade till den läkare som skrivit ut henne. Denna läkare gick inte att få tag på,
inte heller ansvarig överläkare. Hon fick per telefon besked att de läkare som
arbetar på akutvårdsavdelningarna inte är fast knutna dit och därför går det inte att
följa upp en remiss från dessa avdelningar. Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från remitterande läkare och från överläkare på kliniken
som beklagar att det tagit tid för patienten att få undersökningssvaret. I yttrandet
förklaras att patienten uppmanades att ringa för att få en undersökningstid så att
detta hanns med innan inbokat läkarbesök på annan klinik. Det framkommer att
rutiner finns gällande provsvarshantering och undersökningssvar men att dessa inte
följts, berörda personer är informerade. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1302-00802-53
Dålig miljö
En kvinna besökte sin gynekologklinik och tvingades använda en mycket gammal
och sliten gyn stol. Läkaren framhöll ekonomin som en anledning till den låga
standarden på utrustningen.
Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. I yttrandet från verksamhetens chef
beklagar man att anmälaren upplevde besöket på mottagningen kränkande. Samtal
i personalgruppen kommer att genomföras för att få en dialog kring hur man ska
förbättra patientupplevelsen. Vad gäller utrustningen på mottagningen är den fullt
funktionsduglig och testas regelbundet. I yttrandet påpekas också att det finns
kvinnlig personal tillgänglig att medverka vid undersökningar men beklagligt nog har
inte information om detta nått anmälaren. Yttrandet har översänts till anmälaren
som inte hörts av inom föreslagen tid varför patientnämndens förvaltning förutsätter
att frågorna är besvarade. Ärendet avslutas.
V1302-00807-49
Fel diagnos och bristande utredning
Anmälaren fick fel diagnos och mottagningen gjorde bristande undersökning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Efter undersökningar och
röntgen bedömdes kvinnans specifika led-och muskelvärk samt trötthet kunna var
begynnande kroniskt värksyndrom. Då kvinnan kom för förnyad bedömning
skickades remissen tillbaka då det inte fanns några hållpunkter på inflammatorisk
ledsjukdom som kräver behandling med specifikt antireumatiskt läkemedel. Det är
svårt att som patient ha besvär som kanske inte riktigt kan förklaras men sannolikt
beror på degenerativa förändringar. För detta krävs sjukgymnastik och behandling
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med lätta analgetika och den behandlingen kan ges av husläkare. Efter det att
yttrande har översänts har en överenskommelse ingåtts om att ärendet avslutas.
V1302-00813-49
Dåligt bemötande
Anmälaren besökte vårdcentralen och upplevde att läkaren bemötte henne illa.
Läkaren bokade även in kvinnan för samtal med kuratorn utan att först diskutera
detta med henne.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som är ledsen över att
kontakten med läkaren inte utföll på det sätt som kvinnan förväntat sig. Hon
beklagar att det inte klart framgick vid besöket att remiss skulle skickas till kurator.
Ansvarig är tacksam för anmälarens synpunkter och bemötandefrågor kommer att
tas upp på arbetsplatsträff. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00817-34
Nekas behandling
Anmälaren har nekats till att fortsätta i en gruppbehandling vid en psykiatrisk
mottagning. Hon anser att det beror på att hon frågat för mycket under
gruppsessionen. Enligt uppgift kommer hon inte att få någon annan behandling.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från enhetschef och från behandlingsansvariga
mentalskötare. Kvinnan erbjöds att delta i gruppbehandling för patienter med
ADHD. Vid intervjutillfället bedömdes hon passa in i gruppen. Då behandlingen
påbörjats visade det sig att interaktionen i gruppen inte befrämjade terapin.
Kvinnan har farmakologisk behandling, remiss och kontakt med arbetsterapeut för
hjälpmedel samt kontakt med sjukgymnast. Förbättringsåtgärder som skulle kunna
komma i fråga är att ramar i gruppterapin behöver förtydligas och intervjutillfällena
skall vara mer ingående och vad som förväntas och att förväntningarna på
gruppbehandlingen blir tydliga. Syftet med behandlingen behöver också förtydligas
innan man påbörjar gruppterapin. Efter det att yttrandena har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00820-53
Komplikationer efter knäplastik
En kvinna klagar på att svära besvär efter en knäplastik. Opererande läkare har inte
tagit kvinnans problem på allvar. Upprepade gånger har hon uppmanats äta
inflammationshämmande läkemedel för infektioner i knät utan att utreda orsaken till
besvären. Kvinnan har i dag mer besvär än innan hon opererades.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare som beklagar att kvinnan haft en
besvärlig period efter knäoperationen. Det har dessutom komplicerats av både
svårighet att få besked om tider och att hon dessutom drabbats av ett falltrauma.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon nyligen är
omopererad och att knäet redan nu är mycket bättre. Anmälaren har för avsikt att
gå vidare med ärendet till LÖF. Ärendet avslutat.
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V1302-00821-28
Komplikation efter behandling
En man med hjärnskada fick tandvård under narkos. Efter behandlingen
uppmärksammade den gode mannen att han hade en stor fläskläpp och var
skinnflådd inne i munnen. Den gode mannen blev chockad över vilka skador
mannen fått efter tandbehandlingen och anser att vården borde ha informerat
närstående om det inträffade.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefläkare och från överläkare. Alla som sövs
på folktandvården får en slang genom näsan ner i luftstrupen. Eftersom läppen var
svullen direkt efter operationen måste något ha tryckt på underläppen. Det troliga
är att bomulstampongen som stoppats in under läppen för att komma åt att borra
har tryckt mot läppen. Rapport skickas till folktandvården för uppföljning. Efter det
att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00824-54
Ej delgiven journal, dåligt bemötande
En kvinna har synpunkter på att en läkare vid en psykiatrisk mottagning inte delgav
henne alla uppgifter som stod i hennes journal. Läkaren ställde enligt kvinnan
underliga frågor och hade ett dåligt bemötande. Hon vill också veta mer om en
neuropsykiatrisk utredning som läkaren hade tagit upp med henne vid besöket.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef som beklagar att kvinnan inte har
upplevt att hon blivit bemött på ett professionellt sätt av de två läkare hon träffat
samt med samtal med ansvarig. Att kvinnan uppfattat mötet då läkare gick igenom
journalen med henne som otillräckligt beklagas också. Ansvarig kommer att ha en
diskussion med berörda läkare om kvinnans synpunkter på deras uppförande, frågor
och klädsel. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1302-00825-54
Kvinna känner sig inte delaktig vid psykiatrin
En kvinna inlagd på en psykiatrisk avdelning är kritisk till att personalen oftast satt
på kontoret och hade roligt tillsammans. I stället har patienter fungerat som
personal och tagit hand om andra patienter. Hon anser att personalen borde dela
glädjen med patienterna eller stänga dörren så att patienter inte hör när de skrattar
på kontoret.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från t.f. chefsjuksköterska. Man tar till sig kvinnans
synpunkter och de kommer att tas upp på arbetsplatsträff och även på avdelningens
planeringsdag. Bemötande av patienter är ständigt ett levande forum för
diskussioner och förbättringar. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-00829-44
Missad diagnos
En åldrig man fördes till akutsjukhus med komplikationer efter en nyligen
genomgången maginfektion. Efter bukröntgen skickades han upp på vårdavdelning.
Dagen efter försämras mannen ytterligare och anhöriga meddelas att pappan har ett
tarmvred som borde ha opererats akut dagen innan. Nu ställdes anhöriga inför
frågan om akut kirurgi eller att avstå.

Sida 65

Avslutade ärenden 2013-05-11 – 2013-08-16

PaN 2013-09-19

Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar även om Socialstyrelsen, Enskildas klagomål samt patientförsäkringen
LÖF.
Anmälaren har inte avhörts vidare och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1302-00831-34
Delaktighet med närstående saknas
En anhörig har synpunkter på att en tonårsson blev utsläppt från en
beroendemottagning utan att anhöriga meddelades.
Åtgärd: Då ärendet utreds vid Socialstyrelsen och anmälaren inte hört av sig efter
fem månader, avslutas ärendet.

V1302-00838-49
Fult ärr efter operation, ovänligt bemötande
En kvinna opererade bort en knöl i bröstet och efteråt fick hon ett fult ärr. Vid
återbesöket framförde hon kritik över resultatet och blev då ovänligt bemött,
läkaren var hotfull och slog i dörren. Det framkom även att fettknölen inte skickades
för undersökning. Kvinnan kontaktade verksamhetschefen som försökte reda ut
händelsen men hänvisade till att ord står mot ord. Läkaren kontaktade även
anmälaren senare via telefon och sa att han kände till att anmälaren varit i kontakt
med verksamhetschefen och den uppringande läkaren förnekade i detta samtal att
han tidigare hade smält igen dörren.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Läkaren informerade kvinnan
före operationen att han skulle försöka göra ärret så litet som möjligt.
Operationssåret syddes med tre stygn. Man har inte som rutin att skicka aterom på
PAD. Läkaren förnekar att han skulle ha varit otrevlig mot kvinnan, slagit i dörren
med mera. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1302-00847-53
Komplikationer och bristande smärtlindring
En kvinna skriver till patientnämndens förvaltning med anledning av att hon
drabbades av komplikationer efter sin förlossning och att hon vid hemgång
ordinerades bristande smärtlindring. Kvinnan önskar veta om den propp i en ven
som hon drabbades av efter förlossningen hade kunnat undvikas om hon tidigare
ordinerats blodförtunnande läkemedel.
Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. I yttrande från klinikens
verksamhetschef och en överläkare framkommer att gällande rutiner följts vad
gäller att förebygga proppbildning. När tecken på infektion tillstötte förlängdes
profylaxbehandlingen eftersom infektion medför ökad risk för proppbildning i djupa
vener. Den smärtlindring som anmälaren ordinerades beskrivs i yttrandet vara den
smärtlindring som ordineras vid besvärligare smärttillstånd i samband med
kejsarsnitt. Yttrandet är översänt till anmälaren som inte hörts av inom föreslagen
tid varför patientnämndens förvaltning förutsätter att anmälaren fått sina frågor
besvarade.
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V1302-00850-34
Journalfråga
En man undrar hur han ska gå till väga för att få en kopia på en journal från en
barn- och ungdomsmottagning.
Åtgärd: Mannen har via e-post hänvisats till Patientnämndens hemsida samt till
Vårdguiden för att få information om hur han ska gå tillväga för att få kopia på en
journal. Då han därefter inte återkommit till handläggare, avslutas ärendet.
V1302-00858-44
Hygien och miljö på vårdboende
En anhörig skriver för sin mormor. Anhöriga lade märke till olika missförhållanden
på boendet, både omvårdnadsmässigt och hygieniskt, och var rädda att mormodern
skulle fara illa av vistelsen.
Åtgärd: Yttrande gavs av enhetschef på det kommunala boendet. Boendet hade
genomfört en intern utredning som resulterade i genomgång av befintlig journal,
samtal med berörd personal samt genomgång av rutiner och checklistor avseende
slutstädning av lägenheter efter utflytt. Anmälarna har inte hört av sig efter att ha
tagit del av yttrandet och ärendet avslutas härmed.
V1302-00859-34
Fördröjd behandling
En man har synpunkter på att den psykiater som han haft kontakt med fördröjer en
behandling. Hon underkände den neuropsykiatriska utredning som en extern
vårdgivare gjorde och uppgav att mannens symtom berodde på andra saker.
Läkaren ansåg att mannen hade för högt blodtryck för att en medicin skulle kunna
sättas in och skickade honom därför på en lång remissrunda. Hon följde inte upp
remissvaren utan mannen fick vänta på besked i 8 månader, utan att få någon
förklaring till varför läkaren inte hört av sig.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefsöverläkare och berörd överläkare.
Läkaren har träffat mannen totalt tre gånger efter det att han genomgått en
neuropsykiatrisk utredning på en enhet vars utredningar visat sig vara så bristfälliga
att de i många fall lett till felaktiga diagnoser. Mannen hade redan vid förts besöket
förhöjt blodtryck och hög hjärtfrekvens och en viss övervikt. Det fanns signaler om
tidigare missbruk av alkohol vilket i kombination med centralstimulerande läkemedel
ökar riskerna, inte bara för allvarliga somatiska sjukdomar, utan även för
psykiatriska komplikationer. Remiss skickades till vårdcentralen för bedömning,
remisvar visade att mannen utretts hos kardiolog som frikänt honom från riskerna
med centralstimulantia. Mannen hörde av sig ett år senare och var då missnöjd över
att läkaren inte hört av sig, att han fått vänta i flera år på utredning och att han
trots detta ännu inte blivit insatt på den medicinering han ansåg sig ha rätt till. Vid
det besöket vägrade han gå med på de kontroller som är villkor för medicineringen.
Han ansåg sig vara färdigkontrollerad och krävde bara att få recept. Då mannen
saknade förtroende för läkaren enades man om att han skulle ha kontakt med
annan läkare. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat
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V1302-00863-42
Läkemedelsbiverkan, brister i samverkan
En kvinna förskrevs antibiotika på grund av infektion efter operation vid en
kvinnoklinik. Hon insjuknade med allergisk reaktion med utslag på kroppen och
läpparna. Akut medicinsk behandling gavs av husläkaren. Senare insjuknade
kvinnan med akut blödande magsår och fyra operationer krävdes. Vid genomgång
framkom det att kvinnan fått 174 allergiförebyggande tabletter av primärvården och
akutvården. Blödningen var en läkemedelsbiverkan. Kvinnan önskar att händelsen
rapporteras till Läkemedelsverket och att vården bättre samverkar med varandra.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar händelsen och
håller med om att en fråga om medgivande att titta i journalen hade kunnat undvika
förloppet. Händelsen har lyfts i läkargruppen. Rapport till Läkemedelsverket är
gjord. Anmälaren är välkommen att höra av sig till verksamhetschefen om
ytterligare frågor. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och
framfört att hon är nöjd med yttrandet. Ärendet avslutas.
V1302-00873-28
Avgift för remiss
En kvinna blev remitterad till protetiker då tandläkaren fann bendestruktioner runt
implantatskruvar. När kvinnan kom till specialistmottagningen tog tandläkaren en
panoramaröntgen och ifrågasatte varför tandläkaren remitterat henne till protetiker
då de inte kunde göra något åt hennes besvär, då det var en parodontolog som hon
behövde komma till. Besöket kostade 3 500 kronor och hon remitterades därefter
vidare till en parodontolog. Kvinnan anser inte att hon ska behöva betala för en
remiss som skickats till fel tandvårdsspecialist.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren kontaktar själv klinikchefen. återkommer vid behov.
V1302-00924-58
Otrevligt bemötande vid telefonrådgivning
En kvinna framför synpunkter på brister i personalens bemötande vid
rådgivningssamtal gällande hennes son. Personen som svarade var kort i tonen och
tillrättavisande. När kvinnan frågade om det inte fanns något annat alternativ än att
åka till en akutmottagning hörde hon hur personen viskade "dum i huvudet" i
telefonen. Anmälaren anser detta oacceptabelt och undrar hur hon ska gå vidare
med ärendet.
Åtgärd: Svar har inkommit från kvalitetsutvecklare för bolaget som beklagar och ber
om ursäkt för handhavandet. Av yttrandet framgår att sjuksköterskan inte handlagt
ärendet på ett korrekt sätt, samt att bolaget tar klagomålet på största allvar.
Platschefen har lyssnat på samtalet tillsammans med berörd sjuksköterska och
diskuterat kring servicenivåer och patientbemötande. Bolaget kommer att följa upp
detta, göra fortsatta kvalitetsbedömningar, kontrollera att bemötandet är i enlighet
med uppsatta riktlinjer. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts
av varvid förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
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V1302-00937-52
Förlossningsskada
En kvinna drabbades av komplikationer i samband med sitt barns förlossning.
Kvinnans livmoder brast och barnet drabbades av svår syrebrist. Barnet skulle även
få en blodtransfusion och en personal skickades för att hämta blodet men återkom
aldrig varför en annan person fick springa för att hämta blodet. Kvinnan hade före
förlossningen bett om kejsarsnitt då hennes tidigare förlossning varit problematisk
men vården ville inte gå henne till mötes. Kvinnan och hennes man har i flera
veckors tid bett om ett möte med vården för att få en förklaring till det inträffade
men något möte har inte kommit till stånd.
Åtgärd: Ärendet avslutas dels då ingen fullmakt inkommit samt att anmälarna
kommer att vända sig till IVO.
V1302-00941-54
Intima frågor ställda av psykiatri personal
En kvinna har synpunkter på flera personaler vid en psykiatrisk
specialistmottagning. Hon har bland annat fått påtryckningar av dessa att hon skulle
sterilisera sig samt fått privata, intima frågor.
Åtgärd: I övernkommelse med anmälaren avslutas ärendet.
V1302-00950-58
Komplikationer efter undersökning
En kvinna framför synpunkter på att hon fått komplikationer i form av en
inflammation i tarmen efter en endoskopi undersökning på en specialistmottagning
på ett sjukhus. Hon sökte akut vård på annat sjukhus på grund av detta och fick
behandling, det visade sig då att journal inte var skriven från undersökningstillfället.
Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på kliniken som beklagar
patientens upplevelse. Av yttrandena framgår händelseförloppet,
undersökningsfynden, samt att inflammation i tarmfickorna är en risk när man har
tarmfickor men är mycket ovanligt direkt i relation till koloskopi. Det framkommer
även att journalanteckning var dikterad men inte utskriven, ljudfil fanns tillgänglig.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av samt inkommit med
genmäle att bifoga till avslutsskrivelsen. Hon är inte nöjd med svaret. Ärendet
avslutas hos förvaltningen.
V1302-00959-53
Slussad runt till olika specialister
Anhörig till en man framför att mannen slussas runt till olika specialister och att
ingen håller samman hans behandlingar och allmänna sjukdomstillstånd. En fast
vårdkontakt saknas.
Åtgärd: Anmälaren ombedd att inkomma med underskriven anmälan med
kompletterande uppgifter. Då han senare inte avhörts inom angiven tid avslutas
ärendet utan vidare åtgärd.
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V1302-00960-34
Får ingen vård
En man har varit flera gånger på sin vårdcentral för att få hjälp för sin psykiska
ohälsa. Han blir inte remitterad till specialistvård utan hänvisad till socialtjänsten
som inte gör någonting för att hjälpa honom. Önskar psykiatrisk vård men vet inte
hur han ska gå tillväga för att få hjälp.
Åtgärd: Mannen har trots e-post påminnelser inte hört av sig till handläggare på
Patientnämndens förvaltning. Ärendet avslutas.
V1302-00961-34
Får inte ut journal
En man har försökt få ut sin journal vid ett specialistsjukhus. Trots upprepade
påstötningar har tystnaden varit total under tre månader.
Åtgärd: Mannen får brevledes information om hur han ska gå tillväga för att få ut
sin journal och vem han ska kontakta. Han har därefter inte avhörts. Ärendet
avslutas.
V1302-00974-52
Inställd operation med kort varsel
En kvinna vill veta varför vården ställde in en operation med kort varsel när det är
känt sedan tidigare att hon skjutit upp andra behandlingar till förmån för
operationen. Kvinnan är kroniskt sjuk sedan tidigare och dessutom ensamstående
mamma och det är stora besvär för henne att ovanpå det lösa barnpassningsfrågan.
Åtgärd: Anmälaren vill avvakta operation och eventuellt efter denna be
förvaltningen att inhämta yttrande. Då anmälaren inte återkommit inom avtalad tid
avslutas ärendet.
V1302-00978-53
Lång väntetid på besked och behandling
En kvinna kontaktar patientnämndens förvaltning med anledning av hanteringen av
patienter med cancerdiagnos. Hennes man fick för två månader sedan veta att han
hade en tumör. Efter diverse undersökningar fick han en telefontid med en läkare
han aldrig träffat som informerade om att tumören var spridd och kunde inte
behandlas med kirurgi. Remiss till onkologmottagning skickades och mannen skulle
få en tid efter tre veckor. Anmälaren ifrågasätter varför väntetiden mellan misstänkt
diagnos och behandling måste vara så lång.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvariga på berörd enhet som beklagar att det
dragit ut så lång tid med allt vad det innebär av oro och påfrestning. Vid diskussion
vid gemensam multidisciplinär konferens konstarerades dels tumörförändringar dels
misstänkta skelettmetastaser. Man beslöt att säkerställa diagnosen genom biopsi.
När utredningen var klar skrevs remiss till Onkologen och mannen erhöll
cytostatikabehandling en dryg månad därefter. Det är viktigt att fastställa att det
inte påverkat behandlingen som skulle ha blivit densamma även om den startat två
månader tidigare. I och med att sjudomen redan vid första diagnos var spridd med
skelettmetastaser. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att
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hon skulle inkomma med skriftliga kommentarer som skulle bifogas
avslutsskrivelsen. Då hon senare inte avhörts avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1302-00979-42
Fel diagnos, medicinfråga
En kvinna sökte husläkaren för ont i en axel. Läkaren kunde på några minuter ställa
diagnosen kalkaxel. Ingen röntgen gjordes. Hon förskrevs antiinflammatorisk
medicin och erbjöds även starkare smärtlindring. Kvinnan undrar hur denna diagnos
kunde ställas utan röntgen och varför erbjöds hon denna starka medicin som kan ge
beroende.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till handläggningen. Det starka läkemedel hon erbjöds skulle inte
förskrivits utan ny kontakt samt läkarundersökning. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter hörts av och framfört att hon inte är nöjd med yttrandet men
önskar ärendet avslutat.
V1302-00994-28
Dyr avgift för bettskena
En kvinna har problem med en mjuk bettskena som hon betalat 1 683 kronor för.
Hon kan inte använda den då hon får kväljningar. Önskar omgöring eller pengarna
åter.
Åtgärd: Information om att det inte finns någon garanti på mjuka bettskenor.
Hänvisar till tandläkaren/mottagningen.
V1302-01000-42
Läkemedelsberoende, ingen vårdplan
Anhörig till en kvinna som under många år vårdats och medicinerats inom den
psykiatriska vården framför att hon successivt försämrats med risk för själmord.
Ingen tar det övergripande ansvaret och ingen vårdplan eller samverkan med
öppenvården finns.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig överläkare vid den psykiatriska kliniken där
det framgår att ett vårdplaneringsmöte där både anhöriga och ansvariga från
öppenvården närvarade ägt rum. En medicinsk förklaring ges till fortsatt
läkemedelsbehandling. Patienten är nöjd med den vård hon får vid kliniken.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av. Ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1302-01002-53
Komplikation efter förlossning
En kvinna födde tvillingar. Det var känt att barnen var tvåäggstvillingar trots detta
missade våden att en moderkaka blev kvar i livmodern efter förlossningen. När
kvinnan varit hemma några dagar började hon blöda, hon svimmade och fördes till
sjukhus. Kvinnan opererades och misstaget upptäcktes. Kvinnan vill veta varför
detta kunde hända.
Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. I yttrandet från en överläkare framgår
att förlossning och dess efterförlopp varit helt normalt. Exakt metod att bedöma om
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delar av moderkakan blir kvar i livmodern saknas. I detta fall var inte händelsen
undvikbar och det saknades helt misstanke om att delar av livmodern inte lossnat i
samband med förlossningen. Yttrandet är översänt till anmälaren som i samtal med
patientnämndens förvaltning framfört att hon önskar avsluta sitt ärende men vill
också påpeka att hon ifrågasätter att hon inte undersöktes innan hon lämnade
avdelningen. Anmälaren hoppas att ändrade rutiner ska medföra att ingen annan
ska behöva drabbas av samma komplikation som hon drabbades av. Ärendet
avslutas.
V1302-01004-53
Blev ej kallad efter 6 mån trots löfte
En kvinna har synpunkter på att hon som genomgått strålning och
cellgiftsbehandling för underlivscancer inte fortsättningsvis kommer att följas upp av
onkologkliniken utan hänvisas till en gynekologmottagning. Kvinnan har också
synpunkter på att hon fick vänta tre dygn på en undersökning i narkos samt att
cancerceller hittades i livmodern vilket visade sig inte stämma.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från överläkare på
berörda kliniker. Huvuduppgiften i dag måste koncentreras till patienter med
nydiagnostiserad gynekologisk cancer och patienter under återfallsbehandling.
Uppföljning mer än två år efter diagnos friska patienter går för närvarande inte att
genomföra. Ansvarig beklagar att skrapningen blev uppskjuten ett dygn. Provsvar
visade att man sett cancerceller i provet från livmoderhalsakanalen men man kunde
inte säkert säga om de kom därifrån eller möjligen nedre delen av livmodern. Efter
det att yttrandena har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga
kommentarer som enligt hennes önskemål bifogas avslutsskriveslen. Ärendet
avslutat.
V1302-01015-52
Väntetid för att få komma till husläkare
En anmälare vill veta om det finns någon längsta tillåtna väntetid för att få komma
till en husläkare.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren ej hörts av trots uppmaning.
V1302-01027-54
Lång väntetid samt felaktighet i journalföring
En person har synpunkter på en läkares frånvaro vid en specialistmottagning inom
psykiatrin. Frånvaron har medfört sämre socialpsykiatrisk hälsa för anmälaren som
anser att läkaren dessutom skrivit medvetet felaktiga journaluppgifter. Läkaren har
också könsdiskriminerat anmälaren.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsöverläkare. Att någon anställd medvetet
skulle ha skrivit felaktiga journalanteckningar vore uppenbarligen i strid med
patientdatalagen och eventuellt skrivningar i brottsbalken. Förfarandet skulle även
strida mot vårdgivarens ansvar enligt Hälso-och sjukvårdslagen och personalens
skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen. Anmälaren har framfört att
mottagningens personal har anmälts till diskrimineringsombudsmannen. Denna
myndighet kan driva ärendet i domstol. Under dessa omständigheter bör inte
kliniken uttala sig till PaNf förrän andra berörda myndigheter redovisat sitt
ställningstagande. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att
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läkarutlåtande/intyg till Rättsliga rådet har utfärdats. Annan läkare kommer att följa
anmälarens vård och behandling. Processen att fastställa könstillhörighet kommer
att påskyndas. Ärendet avslutat i samråd med anmälaren.
V1302-01028-28
Felbehandlad i tandvården
En man påbörjade en rotbehandling på Distriktstandvården. En rotfil gick av i
tandroten och han blev remitterad till specialisttandvården. Det blev en extra
kostnad för mannen och han undrar om det är han som ska betala
specialisttandvårdens behandling.
Åtgärd: PaNf informerar om patientförsäkringen och hänvisar till Distriktstandvården
för skadeanmälan.
V1302-01048-54
Problem med kommunikation
En kvinna har synpunkter på hur en psykolog vid ett psykiatriskt habiliteringscenter
kommunicerat med henne. Hon undrar hur psykologen kände till hennes besök hos
andra vårdgivare. Psykologen lyssnade inte och undrade om kvinnan behövde något
gruppboende vilket sårade henne. Hon har också synpunkter på hur psykologen var
klädd. Hon önskar få mer information om en viss neuropsykiatrisk diagnos.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från enhetschef som
bedömer att psykologen bemött och lyssnat på kvinnan utifrån hennes specifika
situation. Då samtalet tog upp flera frågor/situationer än förväntat erbjöds kvinnan
uppföljande samtal. Detta besök uteblev hon från. Hon är välkommen vid behov och
egen motivation att återuppta kontakten för att bland annat få information om
diagnosen Aspergers syndrom. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
meddelat att hon skulle inkomma med genmäle. Då hon senare inte avhörts
avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1302-01056-49
Missade cancerdiagnos
Anmälaren genomgick undersökning för cirka ett år sedan på grund av symptom
som var i behov av utredning. Utredning påbörjades och anmälaren informerades
om att återbesök skulle ske om cirka ett år. Efter en tid återkom symtomen. Det
visade sig att anmälaren led av cancer. Han ställer frågan hur vården kunnat missa
denna cancer i undersökningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som bedömer att den
utredning och behandling som skett via kliniken skett på ett vedertaget sätt och att
man följt de riktlinjer som finns. Små ytliga tumörerna opererades bort, det visade
sig att dessa var av en allvarligare typ som dock var helt borttagna. Mannen fick
vedetagen behandling med sköljningar. På grund av blödningar och dåligt
allmäntillstånd kunde man inte fullfölja behandlingen. Vid utredning via husläkare
upptäcktes en tumör i lungan som visade sig vara en metastas som sannolikt
orsakats av tumörförändringaran i blåsan. Detta är en ovanlig utveckling av
sjukdomen. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
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V1302-01073-57
Brister i rehabilitering efter knäoperation
En kvinna genomgick en stor knäoperation och startade rehabilitering. Hon träffade
sjukgymnast vid några få tillfällen, men avslutade sedan kontakten. Vid återbesöket
var ortopeden upprörd över den nedsatta rörligheten och menade att
sjukgymnastiken borde fortsatt under lång tid efter ingreppet. Kvinnan är besviken
över att sjukgymnasten inte var mer tålmodig.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef, medicinsk chef och enhetschef. De
menade att anmälaren fått sedvanlig behandling och träningsråd. Sjukgymnasten
följde de riktlinjer som finns efter en knäplastik. Anmälaren vill inte inkomma med
genmäle, men önskar i avslutsskrivelsen att det ska framgå att hon kände brister i
bemötandet och kompetensen från sjukgymnasten och att hon själv påpekat att det
var glest mellan behandlingarna. Ärendet avslutas.
V1302-01074-58
Missad diagnos
En kvinna framför synpunkter på felaktig diagnos i kontakten med läkare på
vårdcentralen. Kvinnan har sökt vård under ett flertal år på grund av smärtor i
nacke, rygg och huvud. Av läkare på vårdcentralen har hon fått besked att det är
stress och ångest som orsakar besvären. Anmälaren har nu sökt vård på en
specialistmottagning och fått hjälp med en kota som legat snett. Hon ifrågasätter att
läkare missat diagnosen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen som beklagar
det lidande som den fördröjda diagnosen orsakat. Av yttrandena framgår att läkare
på vårdcentralen remitterat patienten till olika specialister men att det trots detta
varit svårt att komma fram till diagnosen förskjuten atlaskota. Då diagnosen inte är
en känd diagnos kommer ärendet att tas upp på ett läkarmöte på vårdcentralen så
att alla läkare ska få kännedom om diagnosen. Anmälaren har, efter att ha tagit del
av yttrandena, framfört att hon accepterar svaren. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1302-01081-28
Resultat av tandbehandling
En man fick implantatbehandling under år 2005. Efter utförd behandling påtalade
han att det inte kändes bra i munnen, tänderna kändes för stora, det knäppte i
implantatet, stramade över läpparna m.m. Fem år senare lossnade implantatet i
överkäken. Mannen som har ett flertal kroniska sjukdomar och varit storrökare i
över 30 år, ifrågasätter om det inte var tjänstefel av tandläkaren att utföra
implantatbehandlingen. Han befann sig trots allt bland experter och specialister som
borde ha avrått honom från ingrepp, av etiska och medicinska skäl.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef.
Ansvarig kan inte se att mannen är felbehandlad då specialist i käkkirurgi inte ansåg
att implantatbehandlingen var kontraindicerad med tanke på mannens
hälsotillstånd. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att
han inte är nöjd med svaren och att han önskar få ärendet prövat på LÖF. Ärendet
avslutat.
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V1302-01085-49
Läkaren undersökte inte, dåligt bemötande
Anmälaren var inlagd på onkologisk avdelning. Hon hade mycket värk och benet
svullnade markant mycket. Hon kom att framföra synpunkter på avdelningens
effektivitet. Strax därpå kom en läkare fram till henne. Anmälaren uppfattade att
läkaren kom fram till henne bara för att markera mot henne på grund av att hon
framfört kritik. Han försvarade verksamheten och därefter gick han utan att
undersöka benet. Vid annan vårdgivare blev anmälaren undersökt och man
konstaterade hälsotillstånd som föranledde medicinsk behandling. Anmälaren riktar
synpunkter på att läkaren vid den onkologiska avdelningen underlät att undersöka
henne och att han bemötte henne illa.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare och från berörd läkare. Det finns
ingen notering om att kvinnan tagit upp frågan om ensidigt svullet ben de första
dagarna. När hon tog upp det på ronden remitterades hon till
ultraljudsundersökning där aktuell trombos diagnostiserades. I samband med
ankomst till avdelningen blev kvinnan tillfrågad om samtycke till att man skulle få ta
del av journal från andra vårdgivare. Detta medgav hon inte. Om kvinna så önskar
är hon välkommen till mottagningen så man kan gå igen den aktuella händelsen
som hon inte är nöjd med. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-01087-34
Önskar ny remittering
En kvinna har synpunkter på felaktig diagnos och journalföring av en läkare vid en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Nu har hon träffat en annan läkare som inte höll
med den felaktiga diagnosen. Trots att läkaren har skickat en remiss till en
neuropsykiatrisk utredningsenhet vägrat denna att ta emot henne. Hon önskar att
läkaren ska omformulera sin remiss så att hon kan få vård och medicinering för sitt
neuropsykiatriska besvär och kan arbeta problemfritt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef. Det framkommer ingenstans i
journalen att läkare har nekat kvinnan remiss till ADHD- mottagning. Vid flera
tillfällen har frågan om medicinering tagits upp men hon har avböjt den
diskussionen. Man är beredd att diskutera eventuell farmakologisk behandling med
henne om hon så önskar och hon är också välkommen att diskutera de diagnoser
som finns angivna. Kvinnan har dock lämnat återbud och uteblivit från de två senast
planerade besöken på mottagningen. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-01089-42
Läkemedelskostnad
En kvinna förskrevs smärtstillande medicin efter knä operation. När medicinerna var
slut förskrev en annan läkare ett annat preparat som inte ingick i förmånen och hon
fick betala 326 kronor.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att vid den första
försskrivningen gjorde läkaren fel och förskrev ett läkemedel med förmån vilket var
fel. Den andra förskrivningen utan rabatt var således korrekt varför ingen ersättning
kommer att utbetalas. Ärendet har fått verksamheten uppmärksam på ovanstående
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problem och fått anledning att förbättra rutinerna vid förskrivning av läkemedel utan
förmån. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att hon
hade uppskattat att fått ett preparat förskrivet med förmån vid första tillfället.
Ärendet avslutas.
V1302-01092-49
Benet blev gipsat på fel sätt
Anmälaren bröt benet, uppsökte akutsjukhuset där benet blev gipsat på fel sätt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från specialistläkare som beklagar att mannen
upplever sig felbehandlad. Vid genomgång av journal framkommer att den initiala
fotledsskadan behandlats enligt klinikens rutin. Ärendet som är anmält till LÖF har
avslutats enligt anmälarens önskemål.
V1302-01093-49
Sprutan gavs på fel sätt
Anmälaren anser att sprutan som han fick vid vårdcentralen gavs på fel sätt.
Åtgärd: Förvaltningen försökte upprätta kontakt med anmälaren, men han hörde
dock inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
V1302-01103-28
Synpunkter på avgift
En kvinna har synpunkter på att hon debiterades 1 325 kronor för ett akutbesök och
en tandlagning som tog högst 20 minuter, 355 kronor gällde en undersöning som
hon anser var onödig. Kvinnan tycker att avgifterna i tandvården är alldeles för
höga.
Åtgärd: PaNf informerar om att tandvården har fri prisreglering och debiterar inte
efter tid utan åtgärd. Avgiften på 355 kronor är för kod 103, kompletterande
undersökning som ligger till grund för den åtgärd som ska utföras. I undersökningen
ingår det att ställa en diagnos - ibland är det lättare och ibland tar det längre tid.
Enligt hur tandvården regleras idag så är debiteringen i enlighet med den. Det är
staten som bestämmer hur tandvården ska regleras.
V1302-01105-53
Nonchalant bemötande, fel diagnos
En kvinna besökte akutmottagning vid ett akutsjukhus. Hon hade svårt att andas
hade feber och var allmänpåverkad. En läkare ansåg att kvinnan skulle åka hem och
ta sina astmamediciner. Efter ett besök på vårdcentralen remitterades kvinnan
tillbaka till akuten. Denna gång sa man att man måste ta emot kvinnan då hon hade
en remiss. Kvinnan kände sig inte välkommen och i frågasätter om utlänska läkare
har tillräckliga språkkunskaper.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkarchef. Sammantaget kan man inte med
säkerhet veta om kvinnan hade en mykoplasmainfektion som orsakade bronkit vid
tidpunkten för akutbesöken. Däremot hade hon definitionsmässigt ingen
lunginflammation eftersom CRP stegringen var för blygsam. Alla läkare som får
anställning vid akutmottagningen kontrolleras bland annat avseende förmågan att
kommunicera med patient. Detta görs i samband med intervju genom att den
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sökande talar med och undersöker en patient i närvaro av en överläkare. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon skulle inkomma med
genmäle. Då hon senare inte avhörts inom angiven tid avslutas ärendet utan vidare
åtgärd.
V1302-01110-53
Remisskrångel och bristande bemötande
En utlovad remiss till IVF behandling kan ej garanteras inom vårdgarantin. Remissen
skulle skickats till annat sjukhus men har inte gjorts på grund av att man inväntar
svar på blodprov vilket man gjort i över en månad. I kontaktat med verksamheten
har personalen haft ett bristande bemötande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vården. I yttrandet från en överläkare
framkommer en förklaring till varför remissen inte varit fullständig samt information
om att parets ansökan om IVF avslås. Remitterande läkare har meddelats beslutet
via brev att enligt gällande regelverk inom Stockholms läns landsting. Yttrandet är
översänt till anmälaren som i kontakt med patientnämndens förvaltning meddelar
att hon önskar avsluta sitt ärende med att kommentera att beslutet att avslå
remissen överlämnases via detta yttrande. Remitterande läkare har ännu inte träffat
anmälaren vilket anmälaren anser djupt olyckligt. Ärendet avslutas.
V1302-01111-54
Fel i journal
En kvinna som har beställt och läst sina journaluppgifter märkte att en läkare vid en
psykiatrisk mottagning har bortsett ifrån att skriva in viktig information. Hon anser
att vissa delar av journalen är felaktiga och att läkaren skrivit in sin egen tolkning.
Nu har läkaren avslutat sin tjänst utan att en ny behandlare tillsätt
Åtgärd: Kommer överens med kvinnan att hon pratar med mottagningschef och
återkomma till PaNf vid besök. Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av
inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1302-01115-53
Komplikationer efter spiralinsättning
En kvinna med tre-månaders baby satte in spiral på barnmorskemottagning.
Spiralen trängde genom livmodern och ut i bukhålan. Kvinnan opererades akut på
sjukhuset och har haft stora besvär i efterförloppet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Enligt mödrahälsovårdens
riktlinjer för spiralinsättning rekommenderas att en spiral sätts in 12 veckor efter
förlossning. Det står också att man ska beakta perforationsrisken. I detta ärende
sattes spiralen in 14 veckor efter förlossningen och enligt barnmorskan sattes den in
helt utan några svårigheter. All personal inom organisationen har informerats igen
om riskerna vid spiralinsättning och att alltid vara uppmärksamma om patienten
upplever smärta. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
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V1302-01116-55
Komplikationer efter operation
En kvinna som har genomgått en liten operation under högra armen är missnöjd
med resultatet. Kvinnan uppger att hon har mycket ont och förutom ett ärr har hon
också besvär av en knöl.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Kvinnan önskade en
bedömning av specialistläkare för information om prognos, eventuella vidare
åtgärder samt eventuelle konsekvenser efter eventuell operation. Remiss har
skrivits till specialistmottagning. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
meddelat att ärendet är anmält till LÖF. Ärendet avslutat.
V1302-01117-53
Missad diagnos efter ultraljud
En gravid kvinna i v 32 sökte förlossningen efter att ha fått en blödning. Någon
orsak till blödningen hittades inte. Efter tio dagar kom en ny blödning och denna
gång skickades kvinnan med ambulans till akutsjukhus med möjlighet till
neonatalvård om hon skulle behöva snittas. Vid ett ultraljud konstaterades att
moderkakan delvis lossnat och kvinnan ifrågasätter varför det inte upptäcktes vid
första vårdkontakten.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från överläkare. Man
beklagar att det inte vid den första ultraljudsundersökningen gick att fastställa att
en liten del av moderkakan låg föreliggande. Det har uppenbart varit svårt att
visualisera detta senare också då flera ultraljudsundersökningar genomförts av
erfarna personer. Vi den senaste ultraljudsundersökningen bedömde läkare att det
kunde finnas risk för prematur förlossning och kvinnan fördes i ambulans till annat
sjukhus där hon senare förlöstes med kejsarsnitt. Efter det att yttrandena har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-01121-53
Bristande remisshantering
En kvinna var remitterad till en fertilitetsklinik. Efter fem månader får hon via sin
gynekolog veta att hon behöver komma in med ett intyg angående hennes partners
hälsa. Kvinnan ifrågasätter att man väntade så länge på att begära in uppgiften.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Man har inte kunnat erbjuda paret
IVF behandling då mannen genomgår cancerbehandling enligt regelverk inom SLL.
Då mannen avslutat sin behandling har man på teamkonferens tagit beslut om att
erbjuda nedfrysning av ägg och den behandlingen har redan initierats. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-01122-28
Ofullständig tandprotes
En man har fått en tandprotes som han inte kan använda. Det har snart tagit ett år
innan behandlingen påbörjades. När protesen skulle provas passade inte protesen,
men då visade det sig att tandläkaren tagit fel påse med en annan patients protes.
Sedan dess har hela proceduren gått fel. Nu säger tandläkaren att hon inte kan göra
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en bättre protes och hänvisar honom att återgå till sin tidigare tandläkare, där
mannen inte varit på flera år.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef som
båda beklagar det inträffade. Kliniken arbetar nu med att få en så god passform
som möjligt på protesen. Denna åtgärd är kostnadsfri för mannen. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1302-01124-44
Bristande samordning
En hustru beskriver mångåriga problem att få vården runt en multisjuk make att
fungera. Flera specialistkliniker är inblandade men någon samordnande funktion
finns inte, stort ansvar läggs på patient och anhöriga.
Åtgärd: Telsamtal med hustrun. I dagarna har makarna fått kontakt med en läkare
som skall var ansvarig efter krav från hustrun. Hustrun vill avvakta den fortsatta
kontakten för att se hur det skall fungera. PaN lämnar kontaktuppgifter till
patientärendehandläggare. Ingen ny kontakt tas och ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1302-01131-58
Lång väntetid på operation
En pappa framför synpunkter för dotterns räkning på lång väntetid till operation på
ett sjukhus vilket resulterade i att blindtarmen brast. Diagnos ställdes redan på
akutmottagningen trots detta blev dottern inte opererad förrän 23 timmar senare.
Flickan fick på grund av detta kraftiga buksmärtor, förlängd behandling och
rehabilitering. Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från tillförordnad verksamhetschef på barnakutkliniken
samt verksamhetschef för barnkirurgiska verksamheten. Av yttrandena framgår att
det inte gjordes någon anmälan till operation i samband med inläggningen utan att
detta gjordes på morgonen dagen efter med en prioritet på 6 timmar. På grund av
stor belastning på operationsavdelningen och sjuk personal drog operationsstarten
ut på tiden, operationen påbörjades 12 timmar efter operationsanmälan. Det
framgår även att det inte kan uteslutas att väntetiden på sjukhuset föranledde en
längre behandlingstid för patienten, samt behov av intravenös antibiotika. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1302-01139-54
Nekad psykiatrisk vård
En kvinna nekades vård av en läkare vid en psykiatrisk behandlingsenhet med
motiveringen att hon tog lugnande tabletter. Hon har hänvisats till en vårdcentral
som inte kan ge henne den vård hon behöver.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från specialistläkare. Han misstänker att i och med
att man tog ställning till att kvinnan kunde få fortsatt stöd av vårdcentralen tills
ADHD utredningen var färdig så har kvinnan upplevt det som att hon blivit nekad
vård. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
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V1302-01141-28
Ofullständig undersökning
En man fick två tänder lagade akut och kort därefter fick tandläkaren ta bort dessa
två tänder. Behandlingen för dessa två tänder gick på 4 285. Mannen anser att
tandläkaren borde ha tagit bort tänderna från början, men att det missades då
ingen fullständig undersökning gjordes innan lagningarna utfördes.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folkandvårdens Vd och från klinikchef.
Mannen har behandlats för problem med sina tänder under senaste året, framförallt
två tänder. I samband med akutundersökning diagnostiserades även grav
tandlossning och tandgnissling. Problemen hade förvärrats då ingen behandling
getts under sex månader på grund av att mannen vistats utomlands. Han har
kompenserats genom att fullständig utrensning av en tand och en tandutdragning
inte har debiterats. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat
att han inte är nöjd med svaren. Han har informerats om medicinska
ställningstaganden och att då tänderna gått sönder var det mer motiverat att ta
beslut om extraktion. Ärendet avslutat.
V1302-01142-54
Dåligt bemötande och utpressning vid psykiatri
En kvinna vill anmäla att en läkare vid en psykiatrisk mottagning utpressat henne.
Hon önskar få hjälp.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1302-01143-42
Fördröjd receptförskrivning, nekad besök
En kvinna medicinerade med blodtrycksänkande medicin. Vid receptförnyelse
uppkom problem då läkaren på vårdcentralen var ledig. Efter fem dagar fick kvinnan
ett nytt recept. Kvinnan var således utan behandling i fem dagar. När hon skulle
kontrollera blodtrycket hos sköterskan hade fel tid noterats. Kvinnan hänvisades
mellan olika receptioner på vårdcentralen men gav sedan upp och gick hem.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare samt
enhetschefen som tackar för synpunkterna. Efter genomgång av händelsen har
rutinen vid receptförnyelse förtydligats. Receptet skall förskrivas snarast, dock
senast efter tre dagar. Händelsen har lyfts i personalgruppen. Bemötandet beklagas.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att hon är nöjd
med svaret och önskar ärendet avslutat.
V1303-01156-58
Feldebiterad avgift
En mamma framför synpunkter på att hon fått betala avgift för sonens besök på en
akutmottagning på ett sjukhus när han redan var inskriven på en vårdavdelning på
sjukhuset och var hemma på permission. Hon önskar pengarna åter och har en del
synpunkter på rutiner och information i samband med permission.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på Akutkliniken samt från
Barnkirurgiska verksamheten. Av yttrandena framgår att anmälaren kontaktats av
bägge verksamhetscheferna, dels för att diskutera avgiftsfrågan men också för att
diskutera kring rutiner när barn är utskrivna på permission och information kring
detta. Det framgår att dessa aspekter kommer att diskuteras och utredas inom
ramen för klinikens avvikelsehanteringssystem och att patientavgiften kommer att
återbetalas. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1303-01157-58
Brister i diagnos och kommunikation
Föräldrarna framför synpunkter på brister i läkarens diagnos och bedömning av
sonens besvär på en vårdcentral.
Åtgärd: Ärendet överförs till Inspektionen för vård och omsorg enligt anmälarnas
önskemål.
V1303-01158-54
Bristfällig administration samt läkarkontinuitet
En man är kritisk till den kaos som har rått vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning. Han har inte träffat en läkare mer än två gånger i rad och
läkarna glömt att boka tider samt föra in förnyelser av recept.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.

V1303-01159-57
Lång väntan på återbesök efter operation
En kvinna, remitterad från ett annat landsting, har fått vänta länge på återbesök
efter genomförd operation. Hon har fått komplikationer och är angelägen om att få
träffa ortoped igen, men får ingen kallelse.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som beklagade att återbesöket ej skedde
inom den planerade tidsramen. Han hänvisade till bristande återbesöksrutiner vilka
kommer att ses över och omarbetas på kliniken. Anmälaren är nöjd med yttrandet
och nöjd med att ha fått kallelse till återbesök. Ärendet avslutas.
V1303-01161-57
Bår krängde till vid ambulanstransport
En man kördes med liggande transport från dialysavdelningen till
ortopedmottagningen på akutsjukhuset. Vi två tillfällen upplevde mannen att den
kvinnliga ambulanssjukvårdaren nästan tappade båren båren och mannen skadade
benet som slog i gatan. Mannen ifrågasätter kompetensen i besättningen.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetsutvecklare som tog kontakt med den
personal som ansvarade för transporten. De gav delvis en annan bild av transporten
och menade att det inte varit någon fara för anmälaren. Då anmälaren efter att ha
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tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han
accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1303-01163-34
Blev nekad intyg
En kvinna blev nekad ett speciellt intyg för vård av barn vid en BUP mottagning.
Hon hade inte blivit informerad om hur hon skulle gå tillväga.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och
enhetschef som beklagar att regelsystemet inneburit negativa konsekvenser för
familjen. Det är tyvärr inte möjligt att i efterskott bedöma huruvida barnets tillstånd
krävde att modern behövde vara hemma. Hade modern tagit kontakt med enheten
under den aktuella perioden hade man behövt göra en bedömning av barnet
omgående, göra en suicidriskbedömning, ta ställning till fortsatta
behandlingsåtgärder och eventuellt utfärda VAB-intyg. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01164-49
Saknar information, sjukintyg och remiss
Närstående opererades vid specialistmottagning på sjukhus. Komplikationer
uppstod. Vårdgivaren underlät att ge både patienten och närstående relevant
information om komplikationerna, omvårdnadsbehoven, vårdgivaren underlät också,
trots löften om att upprätta sjukintyg och remiss, att sjukskriva och remittera
patienten till sjukgymnast.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Mannen som är vältränad och frisk
drabbades av en mycket ovanlig komplikation efter diskbråcksoperationen. Han
utvecklade ett akut andningshinder som var tvunget att handläggas på sjukhus med
intensivvårdsresurser. Opererande läkare åkte till sjukhuset dagen efter operationen
och förklarade mekanismen varför unga vältränade personer efter en operation kan
utveckla ett akut andningshinder. Mannen fick sin sjukskrivning samt planering för
sjukgymnastik på sedvanligt sätt vilket är 3-4 veckor efter diskbråcksoperation.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01177-59
Sekretessförseelse och brister i bemötande
En kvinna uppger att en läkare på ett akutsjukhus har kontaktat hennes far utan
samtycke. Vidare har hon upplevt dåligt bemötande av en annan läkare. Kvinnan
har heller inte fått begärda journalkopior på ett riktigt sätt.
Åtgärd: Två yttranden har inkommit från de berörda läkarna. I Yttrandet rörande
sekretss framförs både en beskrivning hur det gått till samt en ursäkt för misstageet
som begåtts. I yttrandet rörande bemötande framförs en beskrivning ur den
berördes perspektiv och ett beklagande. Anmälaren har tagit del av yttrandena och
uppskattar och anser det första fullgott, men ser brister i det andra och bifogar en
kommentar i avslutsbrevet. Ärendet avslutas.
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V1303-01178-59
Bristande uppföljning vid magbesvär
En kvinna blev matförgiftad och när diarréerna fortsatte under flera veckor åkte hon
några gånger akut till sjukhus. Där fick kvinnan vätska och förskrevs behandling
mot diarré, men ingen information om hur hennes besvär skulle redas ut, trots
kvarstående diarré och viktnedgång. Hon besökte också vårdcentralen, men ingen
utredning gjordes där heller. Sökte sig sedan till specialist och har fått
glutenintolerans konstaterad. Kvinnan är upprörd och missnöjd över att ingen tagit
hennes besvär på allvar, trots upprepade försök att framföra besvär och symptom.
Åtgärd: Yttrande samt kompletterande yttrande har inkommit från
verksamhetschefen. Denne beklagar situationen och beskriver mottagningens
insatser samt bedömer att kvinnan omhändertagits enligt gällande kunskap och
regler. Anmälaren har tagit del av yttrandena och väljer att inte framföra något
ytterligare. Ärendet avslutas.
V1303-01184-28
Ofullständigt resultat - avgift tillbaka
En man anser att Folktandvården har orsakat honom en merkostnad på 1 400
kronor då den behandling som utfördes inte hjälpte. När han vände sig till en annan
tandläkare så fick han tanden åtgärdad på rätt sätt.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Återkommer eventuellt med skrivelse.
V1303-01191-54
Dåligt bemötande samt bristfällig journalföring
En kvinna inlagd vid en socialpsykiatrisk avdelning bad att få hjälp på väg till
matsalen då hon var svag i benen. Hon ramlade och hörde att personalen
diskuterade om de skulle hjälpa henne eller inte. När hon berättade för en läkare
om det inträffade blev hon arg och bad henne gå ut. Avdelningen har dessutom inte
journalfört händelsen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från enhetschef, chefssjuksköterska och från ST
läkare. Vid intervjuer med tjänstgörande personal har de en annan bild av
händelsen. Under måltid ser personalen att kvinnan glider av stolen och därefter
sitter på golvet. Personalen gick direkt fram till henne och kunde kommunicera med
henne. De uppfattade inte att hon svimmat och därför gjordes ingen
journalanteckning om episoden. Ansvariga har träffat kvinnan och lyssnat på hennes
berättelse. Det är extremt beklagligt att personalens uppfattning inte stämmer
överens med kvinnans och man har uttryckt detta under samtalet. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon anser att det som vården
har konstaterat är felaktigt och att läkaren var otrevlig mot henne. Ärendet avslutat.
V1303-01197-49
Nekad behandling vid akutsjukhus
En äldre anmälare mådde inte bra. Inkom till akuten med ambulans, skickades hem
med taxi på natten. Anmälaren blev en vecka därefter kontaktad av husläkaren som
uppmanade anmälaren att bege sig till sjukhuset med ambulans eftersom prover
visade att hon var i behov av vård. Akutmottagningen vid sjukhuset skickade hem
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anmälaren efter det att hon väntat några timmar i väntrummet. Enligt läkaren fanns
inga behov av behandling. Nu är anmälaren inskriven på annat sjukhus. Hon anser i
sin anmälan att akutsjukhuset inte tog hennes problem på allvar.
Åtgärd: Förvaltningen försökte upprätta kontakt med anmälaren, men hon hörde
dock inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
V1303-01202-54
Vårdgaranti gäller inte inom psykiatri
En kvinna anser att vårdgarantin inte gäller vid psykiatrisk behandling.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1303-01205-54
Bristfällig vårdplanering, försening av läkarintyg
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått någon läkakontak eller vårdplanering
vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Trots påminnelser till mottagningen är
hennes läkarutlåtande försenade upprepade gånger.
Åtgärd: I överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet vid PaNf.
V1303-01206-57
För tidig utskrivning efter höftledsoperation
En äldre kvinna genomgick en höftledsoperation som gick bra. Läkaren bedömde att
kvinnan tämligen omgående kunde skrivas hem vilket hennes man kraftigt
protesterade mot. Han menade att kvinnan med anledning av den höga åldern
behövde litet längre konvalescens.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som beskrev förloppet under
sjukhusvistelsen för anmälarens hustru. Kvinnans vistelse förlängdes vid två
tillfällen, men personalen ansåg sedan att kvinnan inte längre behövde rehabilitering
inom slutenvård utan det var primärvårdens ansvar att ta över. Kvinnan skrevs då
ut. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid
utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1303-01222-44
För tidigt utskriven
En kvinna skriver för sin dementa mamma. Mamman genomgick en undersökning i
narkos på ett akutsjukhus och skulle genomgå ytterligare undersökningar dagen
efter. Läkaren ville att patienten skulle skickas hem emellan trots att hon inte
vaknat till ordentligt. Läkarens motivering var att kvinnan hade en smitta och av
den anledningen inte skulle ligga kvar på sjukhuset.
Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare på urologklinik. Denne gav en ingående
redogörelse för omhändertagandet, diagnostiseringen och behandlingen av
patienten. Omfattande personaldisposition vidtogs för att möta kravet på isolering
på grund av smitta. Dottern valde att avsluta ärendet med en slutkommentar
angående bemötandet att tillfoga avslutsskrivelsen till vården.
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V1303-01228-53
Missad diagnos
En kvinna gravid i v 32 med blödningar remitterades till akutsjukhus. Ingen orsak
till blödningen hittades, trots undersökningar. En specialist kunde senare direkt
konstatera orsaken och beslut om snitt fattades. Kvinnan ifrågasätter varför man
inte direkt kunde ställa rätt diagnos.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Moderkakans läge ska bedömas i
samband med det rutinmässiga ultraljudet i vecka 18. Det är dock inte alltid som
det är lätt att se hur läget är, speciellt inte om det rör sig om en moderkaka i
bakväggen på livmodern. Ansvarig kan inte instämma i kvinnans förmodan att en
sjukskrivning skulle ha kunnat förhindra blödning och därmed förtidig förlossning.
Det finns dessvärre inte mycket man kan göra för att förhindra blödning från en
moderkaka som täcker livmodermunnen. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01239-34
Känner sig inte lyssnad till
En kvinna som har en komplex psykiatrisk problematik har i sin vårdplanering
inskrivet att hon bland annat kan kontakta ett mobilt akutteam när hon mår dåligt.
Hon ringer om hjälp när det är allvar och risken är stor att hon skadar sig själv. Vid
flera tillfällen har hon blivit kränkande bemött och inte känt sig lyssnad till av
personal. Kvinnan önskar att teamen blir mer humana och lyhörda. Hon har också
haft kontakt med personal som har varit bra men får inte välja att tala med en
specifik person när hon ringer.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef. Enligt journal framkommer en bild
av upprepat behov av stödjande samtal. I inget fall finns noterat att samtalet skull
haft en fientlig eller aggressiv ton. Detta står i kontrast mot anmälarens uppfattning
av innehållet i samtalen. Ansvarig kommer att ta upp de exempel som kvinnan
angivit och gå igenom enhetens riktlinjer för bemötande av patienter under
telefonsamtal. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1303-01250-28
Protes går ej att använda
En kvinna har fått nygjorda proteser som hon fortfarande inte kan använda. Hon har
betalat cirka 8 000 kronor och undrar om inte garantin gällde på den tidigare
protesen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens VD och från klinikchef.
Kvinnan är behandlad för implantat på kliniken sedan 14 år tillbaka. Hon har besökt
specialistklinik ca 30 gånger efter färdigställandet av överkäkskonstruktionen och
vid varje tillfälle har allt gjorts för att förbättra funktionen. Det är oklart om kvinnan
förstått eller missuppfattat den information som hon fått om kostnader och vård.
Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att hon har svårt att
förstå yttrandena från vården. Hon informeras om att hon kan ta kontakt med
biståndshandläggare för att efterhöra om hon har rätt till tandvårdsstödsintyg.
Ärendet avslutat.
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V1303-01251-42
Skickade prov till fel laboratorium, fel mediciner
En kvinna opererade bort en knöl på halsen med misstanke om TBC. Läkaren
skickade provet till fel laboratorium vilket innebar att rätt diagnos inte kunde ställas.
Under operationen kom operatören åt en nerv. Kvinnan kan inte röra armen
ordentligt.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig specialist som förklarar att den nervskada
kvinnan fått är ovanlig, men risken kan aldrig förbises. Förhoppningen är att
funktionen återkommer. Provet skickades till patologen i stället för mikrobiologen för
vävnadsodling. Ett misstag av läkaren. Vidare undersökning visade TBC och kvinnan
fick behandling. För att det inte ska ske igen har frågan lyfts på sektionsnivå och
kommer att leda till ett PM kring hanteringen av olika prover som efterfrågas vid
biopsier och andra kirurgiska ingrepp. Risken för felhantering ska minimeras.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1303-01253-54
Brist på empati samt felaktig medicinering
En man uppmanades av en läkare vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning att inte
anmäla en annan vårdgivare. Läkaren har dessutom förskrivit preparat som
anmälaren och den andra vårdgivaren kom överens om att avsluta. Läkaren visade
inte heller någon förståelse för anmälarens upplevelse och utsatthet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare som rekommenderade mannen
att lägga fokus på sin nya vårdkontakt istället för att diskutera tidigare vårdgivare.
Ingen medicin insätts utan resonemang och samförstånd med patienten, så även i
detta fall. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1303-01254-53
Utlovad remiss skickades inte
En kvinna besökte en gynekologmottagning vid ett akutsjukhus. Enligt
överenskommelse skulle en remiss till en infertilitetsklinik skickas. Efter en och en
halv månad får hon veta att ingen remiss har skickats.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och specialistläkare som
båda beklagar den fördröjning som skett i den initiala remisshanteringen. Man har
strikta rutiner för remisshantering men trots detta blev tyvärr den dikterade
remissen inte utskriven. Berörd läkare har när förseningen upptäcktes på alla sätt
försökt hantera ärendet skyndsamt. Ny remiss utfärdades och mottagnade enhet
har uppmärksammats om orsaken till förseningen. Remissdatum är enligt
mottagande enhet den samma som då ursprungsremissen var daterad. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01257-59
Förväxling eller informationsmiss
En kvinna som vårdas inom beroendevården beskriver att hon av en läkare där
felaktigt fått besked om cancer i vänster lunga med eventuell spridning till hjärna.
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Hon har därför genomgått skallröntgen. Kvinnan har tidigare utrett höger lunga med
besked lunginflammation.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från berörd läkare. Där beskrivs ställningstaganden
till undersökningen. Vidare att han när han upptäckte att cancerinformationen var
felaktig försökte nå anmälaren samt att händelsen har hanterats i verksamhetens
avvikelsesystem. Ärendet avslutas.
V1303-01262-57
Orent instrument vid strupundersökning
En kvinna var hos specialist för undersökning av stämbanden. Läkaren tog ett
instrument från ett bord, undersökte kvinnans svalg och stämband, tvättade
instrumentet vid handfatet på rummet och la sedan tillbaks instrumentet på
undersökningsbrickan. Anmälaren såg ingen annan rengöring av instrumentet och är
upprörd över den bristande hygienen.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som förtydligade mottagningens
hygienrutiner. Samtliga instrument sköljs av med vatten innan de steriliseras. Det
finns ingen möjlighet att någon annan patient blivit undersökt med instrumentet
innan anmälaren. Hon är nöjd med svaret och önskar avsluta ärendet.
V1303-01263-57
Nekad hämtning med ambulans
En ung kvinna svimmade hemma och slog i huvudet, det började blöda. Hon ringde
efter ambulans, besättningen tog blodtryck och undersökte kvinnans huvud helt
snabbt. Rekommenderade kvinnan att ta sig till vårdcentralen dagen efter då hon
vilat litet. Kvinnan blev sämre och ringde efter ambulans ännu en gång, denna gång
kördes hon till akuten. Läkare på akuten upptäckte att kvinnan svimmade p g a ett
hjärtstopp och opererade henne. Kvinnan är nu mycket upprörd över
ambulansbesättningens nonchalans.
Åtgärd: Yttrande inkom från ambulansöverläkaren. Det framkom i journalen att
besättningen på ambulansen gjorde en medicinsk bedömning av kvinnans tillstånd
då de anlände till kvinnans hem och de fann ingen anledning att misstänka
hjärtpåverkan. Med anledning av det inträffade avser ambulansöverläkaren att lyfta
fram ärendet för lärande i organisationen och för diskussion med övriga
ambulansöverläkare. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1303-01276-54
Läkaren hade inte läst journalen
En kvinna är kritisk till att en läkare som hon träffade vid en socialpsykiatrisk enhet
hade ingen aning om hennes psykiatriska hälsa. Läkaren hade inte läst hennes
journal och därför viste ingenting om hennes medicinering.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från behandlingsansvarig. Det samtal som ärendet
gäller var det första samtalet efter det att kvinnan skrivits ut från avdelning. Efter
detta samtal har ansvarig också gjort hembesök tillsammans med läkare dels för
fortsatt kontakt dels för att utreda det samtal som ärendet gäller. Efter det att
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yttrande har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som
översänts för kännedom till vården. Ärendet avslutat.
V1303-01286-42
Brister vid läkemedelsbehandling
En kvinna med huvudvärk vårdades och medicinerades vid en neurologklinik på ett
akutsjukhus. Behandlingen hade bestått av att testa olika läkemedel. Vid den
senaste förskrivningen uppkom problem då läkemedelet övergått till att bli ett
licenspreparat varför hon blev utan behandling. Anmälaren önskar frågor besvarade
gällande tillgänglighet och uppföljnings rutiner vid medicinering.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare samt
verksamhetschefen. I svaren framkommer det att utprovning av rätt läkemedel
ingår i det kliniska arbetet och patienten förväntas återkoppla upplevda biverkningar
till behandlingsansvarig, vilket skett i detta fall. Rutiner kring licensförskrivning
handläggs av andra myndigheter. Kvinnan har erbjudits annan behandlingsansvarig
läkare. Anmälaren har tagit del av svaren och har därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1303-01287-42
Nekad medicin, nonchalant bemötande
En kvinna sökte akut vård på en jourmottagning på grund av magsmärtor och feber.
Redan i receptionen upplevde hon ett nonchalant bemötande då receptionisten högt
berättade om olika misstag som läkarna begått under dagen. Den läkare hon sedan
mötte hälsade inte och bemötte henne med nonchalans då hon önskade medicin
mot magkatarr. Ingen undersökning av buken gjordes, inga prover eller anamnes
gjordes. Kvinnan lämnade mottagnigen utan att ha fått hjälp.
Åtgärd: svar har inkommit från verksamhetschefen och medicinskat ansvarig läkare
som beklagar händelsen och instämmer i det olämpliga i att samtala om olika
händelser på mottagningen. Läkaren instämmer i att somatisk undersökning borde
ha utförts och framför att det receptfria läkemedel som föreslogs är det som
rekommenderas. Händelsen beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och har
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1303-01288-54
Bristfällig dialog och samarbete med patient
En äldre kvinna anser att hon har blivit utsatt för spioneri, mat och
medicinförgiftning där personalen vid en psykiatrisk akutmottagning är inblandade.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har kvinnan framfört att hon inte är intresserad av något
yttrande från vården, hon vill vända sig till myndighet med tillsynsfunktion. Hon
önskar att förvaltningen ser till att man på kliniken ändrar sitt beteende gentemot
patienterna. Ärendet avslutat enligt överenskommelse.
V1303-01289-58
Brister i utredning
En kvinna framför synpunkter på brister i utredning på en vårdcentral. Det är först
nu när hon bytt vårdcentral som hon fått hjälp med sina besvär.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen som beklagar
patientens upplevelse. I yttrandet framkommer att då patienten hade en stressad
arbetssituation kopplades symptomen till detta, patienten hade även en inbokad tid
hos företagshälsovården varvid ärendet avslutades på vårdcentralen. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1303-01313-59
Incident gav sårskada & bagatelliserades
En kvinna har i samband med operation fått ett sår som orsakats av en skalpell som
föll från en bricka med instrument. Incidenten inträffade när brickan bars av en
person som gick bakom kvinnan i korridoren. Såret syddes omgående, dock
upplevde kvinnan bristande omhändertagande i övrigt. Såret blev infekterat och har
behandlats vid vårdcentral. Kvinnan undrar hur detta kunde ske och ifrågasätter
klinikens patientsäkerhet.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamheten som anger att de följer nationella
rutiner och policys. Vidare att de diskuterat händelseförloppet internt samt att de
haft flera kontakter med anmälaren som fått svar på sina frågor och ett samtal med
klinikchefen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare
varför ärendet avslutas.
V1303-01314-52
Missad diagnos och bristande bemötande
Sjukvården har missat att upptäcka att en lite flicka drabbats av en luxerad höft
trots att föräldrarna påtalat detta vid ett flertal tillfällen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som kommer att inskärpa
vikten av att läkarens uppgift är rent medicinskt och att man ska vara mycket
försiktig med ovidkommande kommenterar. Berörd läkare är ledsen och beklagar att
hon inte kunde upptäcka flickans höftluxation. Själva händelsen är aktualiserad hos
chefläkaren som i sin tur beslutat göra en lex Maria-anmälan. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att han önskar få ärendet
överfört till Socialstyrelsen. Ärendet avslutat.
V1303-01315-42
Brister i kallelse för undersökning
En man med kronisk tarmsjukdom genomgår årligen undersökning av tarmen vid en
specialistklinik på ett akutsjukhus. Mannen önskar få göra denna undersökning en
viss tid på året men har fortfarande inte hört av mottagningen. Detta innebär att
han inte kan boka sin semesterresa.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig läkare som beklagar att mannen inte kan
få tid så långt fram då verksamheten ännu inte planerat sommarschemat. Långa
köer kan också innebära omprioriteringar. Mannen erbjuds dock en tid i slutet av
sommaren. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
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V1303-01317-58
Brister i utredning
En kvinna framför synpunkter på brister i utredning av vuxne sonens besvär med
nästäppa och snuva på en vårdcentral. Anmälaren ifrågasätter om läkaren är
kompetent och anser att mer prover borde tagits.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen som beklagar
det missförstånd som uppstått mellan läkare och patienten samt följeslagare. Av
yttrandet framgår att läkaren på vårdcentralen undersökt patienten samt att en
datortomografiundersökning gjorts, patienten fick behandling med kortisonnässpray.
Följeslagare var missnöjd med detta och önskade remiss till specialist. Då
behandlande läkare ansåg att det var för tidigt att utvärdera behandlingseffekten
föreslogs att patienten skulle återkomma vid ökade besvär, samt informerade om
möjlighet att söka specialist utan remiss. I yttrandet framkommer även att läkaren
handlat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att patienten fått en helt
korrekt utredning och behandling. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
inte hörts av varvid ärendet avslutas hos förvaltningen i befintligt skick.
V1303-01322-28
Ofullständig tandreglering
En kvinna fick landstingsfinansierad tandreglering under år 2009. Resultatet av
tandregleringen blev inte bra och trots detta avslutades behandlingen. Idag har
kvinnan utstående framtänder och besvär med käkknäppningar. Önskar få tänderna
justerade.
Åtgärd: PaNf informerar om att det inte finns någon garanti gällande tandreglering.
Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet och LÖF.
V1303-01331-53
Missad diagnos, ingen adekvat behandling
En kvinna med tarmbesvär sedan två år har synpunkter på att hon inte remitterats
till en specialist. Kvinnan har fortfarande efter flera undersökningar inte fått någon
förklaring till sina besvär och känner sig försummad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vården. Verksamhetens chef välkomnar
anmälaren att diskutera problemen med sin behandlande läkare och
distriktsköterska. I samtal med anmälaren framkommer att hon haft kontakt med
vården och verksamhetens chef samt att dietistkontakt är planerad. Anmälaren
önskar sitt ärende avslutat men vill påpeka att hon anser att hon och hennes besvär
har försummats av vårdcentralen och att hon nu förutsätter att hon ska få remiss till
en specialist.
V1303-01337-59
Missat uppföljning av provsvar från sjukhus
En kvinna skriver angående prover vid sjukhusvistelse (2010) som vårdcentralen
inte meddelat patienten resultatet av. Kvinnan beskriver att vid byte av vårdcentral
(2012) får hon besked som har samband med provsvaret.
Åtgärd: Ett yttrande har inkommit från verksamheten som beklagar om ett
missförstånd skett och tackar för värdefulla synpunkter som bidrar till deras
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kvalitetsarbete. Yttrandet innehåller också en utförlig beskrivning av
ställningstaganden och ageranden i relation till gällande föreskrifter. Korrespondens
med patienten redovisas också. Anmälaren har tagit del av svaret men inte
återkommit. Ärendet avslutas.
V1303-01341-42
Fel läkemedel, ingen fast läkarkontakt, hygien
En kvinna framför flera brister som uppkommit under ett vårdtillfälle på en
neurologisk klinik på ett akutsjukhus. Kvinnan hade ingen fast läkarkontakt vilket
hon upplevde var orsaken till problemen. Sköterskan gav fel medicin på
vårdavdelningen, vid en magnet röntgen fick hon stå på sig för att få rätt
undersökning utförd. Vid hemgång fick hon inte besked om resultatet på
undersökningarna. Brister i städningen sågs och hon delade sal med män.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen, läkarchefen,
sektionsöverläkaren samt chefsjuksköterskan som instämmer i synpunkterna, i
synnerhet bristen på vårdplatser, MR-resurser och neurologspecialister. Samtliga
synpunkter har framförts till ansvariga för berörd enhet och förhoppningen är att
patienters synpunkter skall påverka bland annat fördelningen av resurser.
Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1303-01343-34
Får inte vård
En kvinna önskar få råd om vad hon ska göra för att få den vård hon anser sig
behöva.
Åtgärd: Då anmälaren, trots uppmaning via e-post, inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet.
V1303-01352-53
Bristande bemötande, information
En kvinna sökte vid en lättakut efter att i två månader känt en knöl i ett bröst. Hon
anser att läkarens bemötande var bristande, att hon inte blev lyssnad till och att
hon fick en bristfällig information.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. När kvinnan besökte
lättakuten kände läkare en knöl i ena bröstet. Då kvinnan var orolig fick hon stanna
kvar medan tid ordnades redan nästa dag för vidare undersökning. Hon hade
berättat att hon på inga villkor ville genomgå mammografi utan endast
ultraljudsundersökning. Läkaren skrev i journalen att hon hade svårt att bedöma om
man kunde göra en bra medicinsk bedömning av knölen utan att göra mammografi.
På remissen skrevs trippel diagnostik som innebär mammografi, ultraljud och
finnålsbiopsi. Om det står trippeldiagnostik i remissen så får läkare låta bli att göra
någon av undersökningarna om han/hon bedömer att det inte behövs. Detta är en
regel som har utarbetats inom SLL mellan de som skickar remisser och utförarna.
Kvinnan var upprörd över att det inte stod i remissen att hon inte ville genomgå
mammografi. På läkarmöte har man tagit upp vikten av att ge skriftlig information
till patienter i större utsträckning än vad man gör. Det är extra viktigt när patienten
är stressad och orolig. Skriftligt material anpassad till verksamheten kommer att tas
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fram. Även vikten av att skriva om patienten har särskilda önskemål har tagits upp.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01356-28
Besvär efter tandbehandling
En man fick tänderna i fronten slipade efter en tandlagning. Efter den behandlingen
har mannen fått besvär med ilningar och har stora besvär vid förtäring. Tandläkaren
har försökt att dämpa besvären med fluorlackning, men det har tyvärr inte hjälpt.
Mannen har fått en tid om två veckor för återbesök, vilket han tycker är alldeles för
lång tid, och han tycker inte att mottagningen är tillmötesgående eller vill hjälpa till.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har anmälaren meddelat att han fått hjälp av tandvården
och att ärendet kan avslutas utan vidare åtgärd.
V1303-01357-34
Lång väntan på journalkopia
En man anser att han har fått vänta alltför länge på att få ut sonens journal från en
BUP-mottagning. Han kontaktade dem för en månad sedan och blev också lovad att
en chef skulle höra av sig till honom. Han har även synpunkter på bemötandet från
den person som tog emot samtalet på mottagningen då denne var både arrogant
och avvisande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som beklagar det bemötande
som mannen fått och att han fått vänta alltför länge på att få ut journal. Ansvarig
plus enhetschef har tagit upp bemötandebiten med berörd assisten. Man har även
haft en genomgång av bemötande i telefon och i reception med samtliga assistenter
på mottagningen. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1303-01358-52
Fel vid blodprovstagning
En man sökte för bröstsmärtor till en akutmottagning. Där tog man blodprover i tre
omgångar och vid alla tre tillfällen så hade det blivit felvärden. Mannen tycker att
det är anmärkningsvärt att han varit på akuten i över sex timmar och att man inte
lyckades få korrekta provsvar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vårdutvecklare. Anledningen till att
blodproverna togs om är att det blev hemolys i blodet i samband med
provtagningarna. Detta inträffar emellanåt och innebär att röda blodkroppar går
sönder. Beklagligtvis skedde detta två gånger i mannens fall. Efter det att yttrande
har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01359-44
Komplikation efter behandling
En kvinna skulle behandlas med insprutning av kortison i en höftled och fick efter
behandlingen problem med blödning. Troligtvis hade ett kärl punkterats. Kvinnan
behandlas med blodförtunnande medel.
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Åtgärd: Anmälan gjord till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och vi
överenskommer att avvakta den utredningen. Anmälaren hörde inte av sig inom
överenskommen tid och ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1303-01372-57
Ambulanspersonalen tappade bår
Ambulanspersonal hämtade en man i hemmet och då båren skulle lyftas in i
ambulansen tappades den och mannen föll handlöst. När ambulansen sedan
lämnade adressen frågade mannens hustru om de tänkte lämna kvar väskorna med
all medicinsk utrustning vilka stod i dörren in till fastigheten. Kvinnan kände sig inte
trygg under färden.
Åtgärd: Yttranden inkom från de båda kvinnorna i ambulansbesättningen. De
beskrev tillbudet då båren föll till marken som djupt olyckligt och chockerande för
alla inblandade och bad om ursäkt för händelsen. Besättningen har skrivit en
vårdavvikelse. Men de menade att mannen var fastspänd så ordentligt på båren att
det aldrig förelåg någon risk för att mannen skulle falla i gatan. Då anmälaren efter
att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från
att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1303-01374-42
Misstänkt för tablett missbruk, bruten sekretess
En man med diskbråck beskrev för sin husläkare olika symtom han fått av
läkemedelsbehandlingen. Läkaren bedömde symtomen som abstinens och krävde
ett urinprov. Mannen ifrågasatte detta. Ett urinprov tvingades fram med närvaro av
personal på vårdcentralen. Läkaren pratade om händelsen i korridoren och
sekretessen var bruten. Mannen upplevde sig kränkt och förnedrad.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare.
I svaret framkommer en ursäkt över bemötandet och att sekretessen blev lidande.
Dock bedömde läkaren att drogprover behövdes mot bakgrund av oklarheter kring
medicineringen. Verksamhetschefen har haft ett möte med hela läkargruppen om
hur verksamheten bemöter och handlägger dessa situationer. Anmälaren har tagit
del av svaret och har därefter hörts av och framfört att han är nöjd med svaret.
Ärendet avslutas.

V1303-01391-57
Beställde fel transport från sjukhus till rehab
En kvinna framför synpunkter på att hon efter en knäoperation på ett sjukhus fick
fel sjuktransport då hon flyttades till rehabklinik. Hon borde fått en liggande
transport men fick en transport med rullstol och hade en besvärlig resa. Anmälaren
önskar att detta inte händer någon annan.
Åtgärd: Yttrande inkom från chefssjuksköterska som beklagade anmälarens besvär
under transporten. Transport beställs alltid med utgångspunkt från anmälarens
behov, men denna gång har kommunikationen inte fungerat mellan
avdelningspersonal och beställare. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet
inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
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V1303-01393-34
Önskar utredning
En kvinna önskar få en kompletterande utredning för att få klarhet i om hon har en
bipolär sjukdom. I samband med en annan utredning framkom att hon hade
ovanligt många symtom för bipolär sjukdom och de som utförde utredningen
föreslog att hon skulle be sin vårdgivare om en utredning, men kvinnan får inget
svar från sin läkare.
Åtgärd: Efter samråd med anmälaren har hon ångrat sig och önskar att ärendet
avslutas.
V1303-01398-44
Otrevligt bemötande vid ambulanstransport
En man framför synpunkter för anhörigs räkning. Mamman har hemsjukvård via sin
vårdcentral, hon blev uppringd av distriktssköterskan som meddelade att
blodprovssvaret inte var bra. Distriktssköterskan bad patienten göra sig i ordning
och vänta på ambulansen som sköterskan beställt, för transport till sjukhuset. När
ambulansen kom blev patienten utskälld av ambulanspersonalen som undrade om
hon trodde att det var taxiservice de bedrev. Detta fortsatte under hela färden in till
sjukhuset. Anmälaren ifrågasätter starkt ambulanspersonalens agerande.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig ambulanssjuksköterska. Denne gav en
redogörelse för hämtningen av patienten och den information som gavs vid tillfället.
Anmälarna gav en slutkommentar de vill tillfoga slutskrivelsen till vården då de inte
förväntar sig något nytt i sak vid fortsatt skriftväxling. De avslutar härmed ärendet.
V1303-01401-28
Garanti på tandproteser
En man har fått nya proteser för en månad sedan vilka han har svårt att använda.
De sitter inte kvar när han tuggar, de skaver och han biter sig i kinderna. Enligt en
annan tandläkare så skulle han inte behöva någon protes då han kan klara sig utan
med de antal tänder han har kvar. Då mannen inte kan använda protesen så vill han
ha pengarna tillbaka.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef. Av
kompletterande yttrande framgår det att mannen har erbjudits remiss till
specialistklinik för konsultation. Folktandvården kommer att stå för kostnaden för
undersökning/utredning. Behövs justering av protesen står Folktandvården även för
den kostnaden. Efter det att kompletterande yttranden har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01402-58
Brister i behandling och utredning
En kvinna framför synpunkter på brister i utredning och behandling av vuxne sonens
besvär med nästäppa och snuva på en akutmottagning. Hon ifrågasätter läkarens
kompetens.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare. Av yttrandet
framkommer att patienten sökt vård den aktuella mottagningen tre dagar efter
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besök på vårdcentralen. Läkaren bedömde inte att detta var en infektion som
krävde antibiotikabehandling men tog ändå en odling vilken visade sig vara negativ.
Patienten var redan insatt på behandling med nässpray och uppmanades
återkomma vid försämring eller utebliven förbättring. Patienten och patientens
mamma önskade antibiotikabehandling men läkaren gjorde bedömningen att sådan
behandling inte var indicerad. Gällande läkarens kompetens framgår av yttrandet
att behandlande läkare är specialist i allmän medicin samt i öron-näsahalssjukdomar. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1303-01403-53
Komplikation efter operation
En kvinna genomgick en operation vid en kvinnoklinik vid ett akutsjukhus. Efter att
hon var utskriven visade hon tecken på en infektion. Det upptäcktes att det fanns
en kvarglömd tamponad efter operationen och det var den som orsakat en
blodförgiftning. I journalen fanns uppgift om att tamponaden var borttagen. Kvinnan
undrar hur detta kunde ske.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Dagen efter ingreppet togs förband
bort och därefter gjordes gynekologisk undersökning, man uppfattade att
tamponaden tagits bort i samband med borttagandet av förband och kateter. Så var
alltså inte fallet. Kvinnan sökte akut på sjukhus i annat landsting där man
konstaterade en postoperativ infektion. Vid undersökning där kunde man inte finna
någon kvarglömd tamponad. Kvinnan överfördes till det sjukhus som hon opererats
på och där upptäcktes den kvarglömda tamponaden. Då kvinnan återkom för extra
återbesök fanns inga tecken på kvarvarande infektion eller annan komplikation.
Ansvarig bedömer att det inträffade inte har påverkat slutresultatet av operationen.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon skulle
inkomma med genmäle. Då hon senare inte avhörts avslutas ärendet utan vidare
åtgärd.
V1303-01408-42
Brister i smärtlindring vid kirurgiskt ingrepp
Anhörig till en kvinna framför att en cancersjuk kvinna i samband med byte av port
a Cat fick bristfällig smärtlindring. Ingreppet var mycket smärtsamt och kvinnan
skrek under behandlingen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick enligt överenskommelse med anmälaren
då kvinnan inte önskar ärendet handlagt vid förvaltningen. Samtal med berörd klinik
om händelsen är planerat.
V1303-01410-59
Lång väntetid till läkarbesök i primärvården
En kvinna ville boka en tid för läkarbesök på vårdcentral. Hon fick uppgift om att
första lediga tid var om tre veckor. Kvinnan tycker inte hon ska behöva ringa varje
dag, knappa in nummer och bli uppringd inom 30 minuter, eller vissa dagar flera
timmar. Kvinnan vill ha svar på hur man ska göra för att få träffa läkare inom fem
dagar.
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Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamheten där de beskriver sina telefon- och
bokningsrutiner och anger att de sammantaget ger ökad tillgänglighet för
patienterna. Ärendet avslutas.
V1303-01424-57
Komplikationer efter laserbehandling
En kvinna besökte ögonläkaren för laserbehandling. När behandlingen fortgått en
stund gjorde det ont i ögat och nu har synen blivit kraftigt försämrad. Kvinnan anser
att behandlingen skadade henne.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetschef som gav en utförlig beskrivning av
handläggningen av kvinnans besvär. Hon menade att anmälarens mycket svåra
glaukomsjukdom har behandlats på en mängd olika sätt, men trots detta har
sjukdomen progredierat. Anmälaren är mycket besviken över att hon mist sin syn
och menar att laserbehandlingen orsakade detta, men vill inte inkomma med
genmäle. Ärendet avslutas.
V1303-01426-28
Felbehandlad på vårdcentral
En kvinna hade ett födelsemärke på axeln som läkaren på vårdcentralen tog bort.
Efter behandling uppstod en komplikation och läkaren tog bort ytterligare en bit.
Därefter uppstod en inflammation och varbildning och hon blev remitterad till en
specialist. Där fick kvinnan veta att läkaren på vårdcentralen inte skulle ha utfört
ingreppet själv. Kvinnan fick genomgå ytterligare ett kirurgiskt ingrepp och två
antibiotikakurer.
Åtgärd: PaNf informerar om LÖF och socialstyrelsen.
V1303-01430-55
Bemötande av receptionist
En kvinna som kontaktade sin vårdcentral berättade att hon blivit mycket otrevligt
bemött av en person i receptionen. När kvinnan berättade att hon behövde ett intyg
började personen i receptionen att gapskratta och förklarade arrogant att hon skulle
ringa till sin husläkare istället. Hon fick till slut besked om att rutinerna kring dessa
speciella intyg har ändrats.
Åtgärd: Handläggning pågår.
V1303-01434-59
Bristande undersökning och diagnos
En kvinna framförde oro på grund av förändringar av ett födelsemärke. Hon uppger
att första gången var 5 år sedan. Vid vårdkontakter fick kvinnan besked om att det
var ofarligt och inte behövde utredas. Kvinnan opererades och har fått besked om
att det var malignt melanom och väntar på vidare analyssvar. Kvinnan upplevde inte
att hon blev utredd och omhändertagen på det sätt man kan förvänta sig som
patient.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamheten som beskriver sin handläggning
som de bedömer vara medicinskt korrekt men beklagar anmälarens lidande och att
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hon upplever att hon inte blivit utredd och omhändertagen på bästa sätt. Kvinnan
har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1303-01439-28
Bristande information om avgift
En man fick en tid för undersökning. Undersökningen kostade 730 kronor och han
hade 600 kronor i allmänt tandvårdsbidrag att lägga till, den faktiska kostnaden för
honom själv skulle bli 130 kronor. Efter undersökning fick han uppgift om att
behandlingen kostade 915 kronor. Inte någon gång under behandlingen fick mannen
information om att behandling med tillkommande avgift skulle utföras. Mannen som
studerar och har skral ekonomi känner sig lurad.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Skrivelse inkommer eventuellt.
V1303-01443-54
Lång väntetid vid psykiatrisk mottagning
En kvinna har synpunkter på väntetiden vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Under den långa väntetiden låg hon i fosterställning i sin säng och mådde så otroligt
dåligt. Hon anser att den psykiatriska mottagningen förstör mer liv än vad de
räddar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsöverläkare och från ledningsansvarig
överläkare som båda beklagar att kvinnan fick vänta flera månader tills hon fick
påbörja en välfungerande psykologisk och farmakologisk behandling. Man arbetar
kontinuerligt med att förbättra rutiner gällande remisshandtering, prioriteringar och
förkortningar av väntetider. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01446-58
Brister i intygshantering
Anhöriga framför synpunkter på brister i intygshanteringen på en vårdavdelning på
ett sjukhus. De har väntat i flera månader på att få läkarintyg, när läkarintyget
äntligen blev skrivet visar det sig att det inte innehåller alla uppgifter som behövs.
Åtgärd: Svar har inkommit från två verksamhetschefer på barnkliniken som
beklagar anhörigas situation och den ytterligare belastning som bristerna i
intygshanteringen orsakat. Av yttrandet framgår att ansvarig läkare på ena kliniken
skulle skrivit intyg, detta blev inte gjort. Vid ny kontakt med kliniken tar ansvarig
läkare kontakt med ansvarig läkare på annan klinik, detta ledde till ytterligare
försening. Översyn av rutiner inom och mellan verksamheter kommer att göras.
Anmälarna har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen
utgår från att de accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1303-01464-49
Ifrågasätter information vid hörselmottagning
Anmälaren är missnöjd över den information som hon fick av audionomen. Den
bristande informationen ledde till att hon köpte en hörapparat för över 17 000
kronor. Anmälaren menar att frågan om möjligheten att fortsätta använda
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landstingets apparater inte blev tillräckligt utredd. De apparater som hon köpte
fungerar inte bra. Efter tre återbesök kommer besöken vid mottagningen att kosta
450 kronor även om det handlar om försök att justera apparaterna till att fungera
tillfredsställande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Hon och annan personal har
gjort sitt bästa för att kvinnan ska få så bra hjälp som möjligt. Den hörapparat som
hon hade svarade mot hennes audiogram och hjälp från Landstinget kunde fås förts
i slutet av 2014. Hon tyckte att väntan blev för lång och ville köpa hörapparat helt
privat. Vid besöket bedömdes att det var patientsäkert att anförtro åt henne att
köpa hörapparat. Kvinnan har varit på besökt totalt 7 gånger, varav 5 har varit
anpassning/justering på hennes nya hörapparater och ett av dessa 5 besök är över
telefon, där man praktiskt övat telefonering både över stationär telefon och
mobil/streamer. Alla besök har varit kostnadsfria, med tanke på hennes
aktningsvärda ålder, mot normalt 3 anpassningsbesök. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren muntligt lämnat synpunkter som ska bifogas
avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1303-01467-59
Besvär kvarstår trots upprepad behandling
En kvinna besvärades av munsår som återkom trots upprepade
antibiotikabehandlingar. Resultat av sårprov innehöll uppgifter om vad det inte
fanns i såret. Kvinnan önskade remiss till hudspecialist med förhoppning om att
finna orsaken och få behandling för att slippa få sår igen. Såren är besvärande både
dagtid och nattetid. Dock blev hon hänvisad till att boka ny tid vid vårdcentralen.
Kvinnan var besvärsfri vid det bokade besöket och uppmanades att återkomma i
samband med att sår uppkommit igen. Ytterligare besök och prov genomfördes med
samma resultat som tidigare. Kvinnan vill ha bättre hjälp från vården. Hon tycker
också att hon har fått träffa för många olika läkare och vill inte behandlas fler
gånger utan att veta eller utreda mot vad.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamheten. Ärendet bedöms som medicinskt
riktigt handlagt om än med diskrepens mellan förväntad och erhållen vård. Den
bristande kontinuiteten ses som en trolig orsak till detta och det är en brist man
arbetar för att eliminiera i verksamheten. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1303-01469-57
Lång väntan på omoperation av höftled
En man fick en ny höftled, men p g a en djup infektion fick den nya höftleden
opereras bort. När infektionen läkt ut ska mannen få en omoperation. Han är orolig
för att den nya operationen kommer att fördröjas då han nu fått information om att
läkarbesöket inför operationen blivit framflyttat. Han har ont i höftleden och
begränsad rörelseförmåga. Han önskar veta skälet till att läkarbesöket flyttats fram.
Åtgärd: Vid telefonsamtal med anmälaren berättar han att han nu träffat ansvarig
ortoped som på ett tydligt och bra sätt förklarat varför han fått vänta på operation
och han är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
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V1303-01470-28
Ofullständig diagnos vid käkbesvär
En kvinna fick efterbesvär efter en extraktion av en tand i underkäken. Tre år
senare uppstod en inflammation i käken som innebar att ytterligare en tand fick tas
bort och med ett flertal efterföljande antibiotikakurer, tror kvinnan att hon fått en
spricka i käkbenet. Hon vill ha hjälp med att laga käkbenet, men ingen vill ställa den
diagnosen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare på smärtmottagning och från
verksamhetschef och specialistläkare inom käkkirurgi. Ur käkkirurgisk aspekt har
kvinnan genomgått alla de diagnostiska testmetoder man har att erbjuda och vissa
av dessa flera gånger. Den behandling som hon fått har inte haft långvarig effekt.
Ytterligare käkkirurgiskt ingrepp vore olämpligt då det riskerar att förvärra
tillståndet utan sannolik chans till förbättring. Det föreligger inte hållpunkter för
uppenbar nervskada med det kan vara så att smärtsinnet är överkänsligt för vanligt
stimuli som annars inte framkallar smärta. Kvinnan har fått information om vilka
läkemedel som skulle kunna bli aktuella. Hon har tyckt att biverkningarna verkar
vara skrämmande och vill inte börja med läkemedelsbehandling då hon främst är
intresserad av ny operation. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren
meddelat att hon är besviken att man inte kommer att åtgärda hennes besvär eller
ens ställa diagnos. Ärendet avslutat.
V1303-01471-52
Bristande vårdansvar
En pojke är inskriven inom habiliteringen. Hans mamma har försökt byta till en
annan enhet inom habiliteringen i ett års tid men enhet nummer 1 vill inte
medverka till detta trots flera påstötningar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Enhetens bild av ärendet är
att det handlar om otydlighet i kommunikationen då man verkar ha olika bilder av
händelseförloppet. Det man med facit i hand kan tänka på framöver är att förankra
överenskommelser och beslut hos både vårdnadshavare och personligt ombud där
sådana finns. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1303-01472-49
Slussas runt i vården
Anmälaren upplever att hon slussas runt i vården utan att få hjälp.
Åtgärd: PaNf har försökt upprätta kontakt med anmälaren. Anmälaren har dock inte
vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1303-01499-58
Ekonomisk ersättning för hjälpmedel
En kvinna framför att hon önskar ekonomisk ersättning för inlägg i skor som hon
fått gjorda på inrådan av läkare på en specialistmottagning. Visar sig att den
diagnos som föranledde remiss för skoinlägg var felaktig och att anmälaren inte
förbättrades i sitt tillstånd. Hon fick annan behandling av annan läkare på
mottagningen och är nu symptomfri och behöver inte inläggen.
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Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare på mottagningen. Av
yttrandet framgår de bedömningar och behandlingar som gjordes. Medicinskt
ansvarig läkare har även konsulterat en oberoende ortoped som inte anser att något
fel begåtts i handläggningen, och att det därmed inte finns skäl för återbetalning
avseende utlägg för fotbäddar. Det framkommer även att anmälaren, om hon inte
är nöjd med svaret kan ansöka om ersättning från Patientförsäkringen. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen utgår från
att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1303-01500-58
Brister i information och lång väntetid
En pappa framför synpunkter på brister i informationen och på den långa väntetiden
på en barnakutmottagning. Mannen sökte vård för sina två barn på inrådan av
sjukvårdsrådgivningen, de fick vänta hela natten på akutmottagningen innan de fick
träffa läkaren. Det var svårt att få information om vad som skulle hända och när.
Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på barnakutkliniken. Av
yttrandet framgår att hon kontaktat pappan och tackat för synpunkter och beklagat
upplevelsen. Verksamhetschefen påpekar att föräldrar naturligtvis ska bemötas
respektfullt av personalen och att de ska få den information som efterfrågas.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att han är
nöjd. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1303-01501-28
Problem efter tandbehandling
En kvinna har genomgått en tandbehandling som gett upphov till problem.
Åtgärd: PaNf har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren. Ärendet
avslutas.
V1303-01502-58
Felaktig diagnos, brister i provsvarshantering
En man framför att han fått en felaktig diagnos på en vårdcentral samt att han fått
en annan patients provsvar. Mannen sökte vård ett flertal gånger på vårdcentralen
på grund av yrsel, illamående, dålig aptit samt viktnedgång. Enligt den första
läkaren var besvären stressrelaterade, den andra läkaren trodde han drabbats av
kristallsjukan. När han inte blev bättre utan sämre skickades remiss till
magnetkamera undersökning som visade att han hade en hjärntumör. Anmälaren
önskar att detta kommer till läkarnas kännedom för att förhindra att detta händer
någon annan patient.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen som beklagar
patientens upplevelse. Av yttrandet framkommer att gällande provsvarshanteringen
är berörd läkare vidtalad. Gällande de felbedömningar som gjordes av patientens
besvär hänvisas till att patienten träffat olika läkare, samt att besvären
överensstämt med kristallsjuka. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
hörts av och meddelat att han önskar ärendet avslutat.
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V1303-01508-49
Dåligt bemötande
Anmälaren sökte kontakt med kliniken och upplevde att han blev mycket illa bemött
av receptionen, bland annat ska personal ha sagt att hon inte ville hjälpa honom
med tid.
Åtgärd: Förvaltningen försökte upprätta kontakt med anmälaren. I brev informerade
förvaltningen anmälaren om förvaltningens handläggningsrutiner och bad om hans
godkännande till att handlägga ärendet vidare i enlighet med dessa rutiner.
Anmälaren hörde dock inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
V1303-01511-54
Bristfällig kommunikation
En ung man har synpunkter på sin medicinering vid en rättspsykiatrisk avdelning.
Han anser sig ha blivit missuppfattad inom psykiatrin.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Bedömningen är att det inte finns
någon oklarhet i att mannen lider av en allvarlig psykisk störning i form av en
psykossjukdom. Han bedöms i absolut behov av långvarig antipsykotisk
medicinering. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1303-01528-58
Kort besökstid, ej kvalificerad för utredning
En man framför synpunkter på för kort besökstid hos läkaren på vårdcentralen. Han
sökte vård på grund av koncentrationssvårigheter som han haft en längre tid. Efter
besöket fick mannen ett brev hem från vårdcentralen där det framkom att han
remitterats till en psykiatrisk mottagning då vårdcentralen inte gjorde den aktuella
typen av utredning. Svaret från den psykiatriska mottagningen var att det inte fanns
tillräckligt med belägg för en utredning. Anmälaren ifrågasätter detta och önskar
hjälp.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen. Av
yttrandet framgår att patienten fått en akut tid på vårdcentralen och träffat läkaren
ca 20 minuter, patienten remitterades till psykiatrin men fick där besked att han
inte har en funktionsnedsättning som motiverar en utredning. Patienten är
välkommen att höra av sig till vårdcentralen för att boka en längre läkartid för
diskussion kring de svårigheter han upplever i vardagen. Då anmälaren efter att ha
tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han
accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1303-01531-53
Bristande bemötande i primärvården
En kvinna som inte fått en besökstid inom femdagar hos sin ordinarie husläkare
kontaktade en annan mottagning. Där informerades hon på ett mycket otrevligt sätt
att de hade mycket långa väntetider. Kvinnan ifrågasätter varför hon inte inom fem
dagar kunde få en läkartid.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd sjuksköterska som beklagar att man inte
kunde hjälpa kvinnan på det sätt som hon önskade och upplevde sig ha rätt till.
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Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att ärendet kan
avslutas.
V1303-01534-42
Brister i smärtlindringen
Anhörig till avliden man önskar förklaring till varför mannen inte fick tillräcklig
smärtlindring efter hjärtoperation. Mannen stönade och kved och anhöriga
uppfattade detta som smärta. Personalen gjorde en annan bedömning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen där det framgår att ett möte
med anhörig ägt rum. En genomgång av journalhandlingar samt allmän information
om händelsen samt risker med hjärtkirurgi gavs. Anhörig var nöjd med
mottagningsbesöket. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas.
V1303-01544-42
Övermedicineras vid psykiatrisk avdelning
Anhörig till en kvinna som vårdas vid en psykiatrisk avdelning har synpunkter på
läkemedelsbehandlingen som ges. En läkemedels lista bifogas anmälan och anhörig
undrar om detta är en rimlig medicinering.
Åtgärd: Under handläggningen framgår det att anmälaren inte kan förtydliga
frågeställningarna. Enligt överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1303-01546-28
Felaktig debitering, bristande information
En man blev debiterad 750 kronor för ett uteblivande trots att han inte fått någon
tid bokad. Han fick även betala 730 kronor för en basundersökning som han inte fått
information om. Mannen anser att han debiterats på felaktiga grunder.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef som
granskat de debiteringar som gjorts och de är enligt deras mening helt korrekta för
den behandling som mannen fått. I samband med ett besök bokades i samråd med
mannen en ny tid för fortsatt rensning av en tand. Påminnelse gick ut via SMS men
mannen uteblev från den behandlingen. Man har för att tillmötesgå mannen
krediterat kostnaden för uteblivandet. Efter det att yttrandena har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01548-55
Nekad behandling efter halkolycka
En kvinna som sökte vård efter en halkolycka berättar att hon blev mycket
nonchalant bemött av den läkare hon träffade på en närakut. Kvinnan sökte vård vid
annan inrättning där hon fick adekvat vård exempelvis fick hon en remiss till
röntgen där det konstaterades att hon hade en fraktur i armen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef som inte kan finna någon
anledning till kritik av den kliniska handläggningen ur medicinsk synpunkt. Av
yttrande från berörd läkare framgår att kvinnan hade en antydd mjukdels-samt
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muskelskada. Det fanns ingen misstanke om skelettskada varför läkaren avstod från
vidare utredning. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1303-01551-34
Fick inte remiss till psykolog
En kvinna besökte husläkare då hon hade behov av en remiss till psykolog/kurator.
Läkaren ställde många konstiga, irrelevanta frågor. Hon blev hänvisad till KBT.se, en
hemsida som kvinnan inte kunde hitta. Hon upplevde att läkaren var oseriös och
kände sig liten, kränkt, hjälplös och var gråtfärdig då hon lämnade vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från berörd läkare som
båda djupt beklagar att kvinnan känt sig kränkt under besöket. Som ett lärande
kommer läkaren i fortsättningen vara mer uppmärksam på vilken dialog han har
med sina patienter. Vid hänvisningar kommer man att utnyttja mer de rutiner som
redan finns i form av skriftlig information och hänvisningar. Efter det att yttrandena
har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01554-53
Bristande samverkan mellan vårdgivare
En kvinna klagar på att varken hennes behandlande specialistläkare eller hennes
husläkare är villiga att betala en undersökning som specialistläkaren föreslagit.
Kvinnan har varit i kontakt med HSF som inte kan svara på vem som har
betalningsansvaret för undersökningen utan kvinnan får rådet att skriva till
patientnämndens förvaltning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef på specialistenheten. Det är
tyvärr inte riktigt glasklara regler för vem som betalar MR undersökningar.
Grundregeln är att remittenten ansvarar för att det finns en färsk MR undersökning.
Kompletterande undersökningar som behövs får specialistkliniken stå för. Efter
första besöket avslutades kvinnan, men hon återkom knappt ett år efter det. På
enheten skulle man då kunna kräva ny remiss, men i och med att kvinnan varit där
tidigare så anser ansvarig att man självklart ska stå för MR undersökningen. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01555-34
Felbehandling
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått adekvat behandling för sin ätstörning
av sin husläkare. Kvinnan var kraftigt underviktig då hon till slut sökte till en
ätstörningsmottagning och blev inlagd. Hennes liv svävade på en skör lina. Hon har
också synpunkter på att husläkaren inte sjukskrev henne. Hon blev nekad alla
arbeten som hon blev intervjuade för på grund av sin undervikt. Kvinnan önskar
anmäla läkaren för felbehandling samt kräver ersättning för förlorad inkomst.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd husläkare som mötte kvinnan första
gången på grund av hennes anorexi. Hon remitterades då till gastroskopi. En dryg
månad senare remitterades kvinnan till centrum för ätstörningar. Remissvaret
därifrån var att man träffat henne och att hon var positiv till behandling där. Under
mellantiden skulle hon gå på somatisk kontroll på VC. Kvinnan köpte näringsdryck
själv varför remiss skrevs till dietist som sedan förskrev näringsdryck. Vid förfrågan
om sjukskrivning var läkaren osäker på hur han skulle förhålla sig och han
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diskuterade detta med handläggare på F-kassan. Beslutet blev att kvinnan skulle
vara fortsatt arbetssökande och tillgänglig för praktikantplatser. Vid senare kontakt
skickades kvinnan till sjukhus där hon undersöktes och bedömningen var att det
inte fanns behov av akut inläggning på medicinklinik eller på psykiatrisk klinik. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1303-01579-59
Tillfrågad om motiv till läkarbyte & journalkopia
En kvinna kontaktade en verksamhetschef med önskan om att få byta till en
namngiven läkare. Efter en vecka hade inget besked kommit från verksamheten,
men kvinnan blev uppringd av nuvarande läkare som efterfrågade orsaken till det
önskade bytet. Kvinnan ifrågasätter lämpligheten i att ställa den frågan. Samme
läkare frågade kvinnan om motiv till att få ta del av sin journal, vilket kvinnan
ifrågasätter.
Åtgärd: Yttranden har inkommit från verksamhetschefen som beklagar anmälarens
upplevelser av egendomliga frågor. Vidare beskrivs syftet med de frågor som ställts.
Anmälaren har tagit del av yttrandena, hon är inte tillfreds med svaren och framför
avslutningsvis att hon uppfattar situationen på ett annat sätt än vad svaren anger.
Ärendet avslutas.
V1303-01581-59
Misstrodd och illa bemött i primärvården
En kvinna besökte vårdcentralen för sina besvär. Besvären oroade kvinnan som
ringde vårdcentralen. Ytterligare försämring gjorde att kvinnan ringde igen för råd
och hjälp och hon besökte därefter en husläkarjour. Senare gjordes ytterligare ett
besök på vårdcentralen som ledde till en grundlig undersökning. Efter vidare
utredning konstateras allvarlig sjukdom. De två första besöken beskrivs som
summariska och utan noggranna undersökningar eller anamnesupptagande.
Kvinnan kände sig nonchalerad och som att hon var till besvär. Hon tror inte att
sjukdom och behandling skulle sett annorlunda ut med annat omhändertagande,
men reagerade över att bli misstrodd och illa bemött i kontakten med vården.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från berörda som djupt beklagar patientens
upplevelse och att den föranleder eftertanke hos dem. Vidare förklaras de
medicinska bedömningarna. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget
ytterligare. Ärendet avslutas.
V1303-01583-57
Ortoped ville inte röntga höftled
En kvinna remitterades till ortoped p g a smärta från höft- och knäled. En
magnetröntgen genomfördes som inte föranledde någon åtgärd. Ytterligare något år
senare har kvinnan outhärdlig värk och ber om röntgenundersökning flera gånger.
När väl röntgenundersökningen görs visar den på en kraftig deformation i höftleden
och det blir mycket snabbt en operation. Kvinnan är arg eftersom hon gått länge
med värk i onödan.
Åtgärd: Yttrande inkom från ortopeden som beskrev handläggningen av anmälarens
besvär med fokus på knäbesvären. Anmälaren menade att för hennes del var det
höftledsbesvären som var det primära. Hon menade också att det i yttrandet fanns
vissa felaktigheter men hon avstår från genmäle. Ärendet avslutas.
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V1303-01584-49
Skrev inte utlovad remiss
Anmälaren uppger att närstående blev felbehandlad och att läkaren var svår att
komma i kontakt med. Läkaren skrev inte heller utlovad remiss.
Åtgärd: PaNf informerade om om patientnämndens uppdrag och verksamhet, om
Socialstyrelsen och LÖF. Anmälaren har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1303-01597-28
Nekad tandvård på mottagning
En god man har synpunkter på att Folktandvården har dirigerat om all tandvård för
asylsökande till en viss mottagning och varför inte auktoriserad tolk används vid
besöken.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef.
Personalen på kliniken har inte varit uppdaterade på Folktandvårdens riktlinjer när
det gäller åldersbestämning för asylsökande. Man fick en remiss från
Migrationsverket och kallade pojken, detta var ett felaktigt beslut då man skulle ha
skickat remissen vidare till Eastman röntgen. Tolk hade inte beställts då kliniken inte
hade fått uppgift om vilket språk pojken talade. För att undvika att liknade sker igen
så har rutinerna kring åldersbestämning av asylsökande och rutiner för
tolkverksamheten kommunicerats med all persona. Efter det att yttrandena har
översänts har anmälaren förklarat sig mycket nöjd. Ärendet avslutat.
V1303-01598-57
Komplikationer efter operation i axeln
En man fick en muskelbristning i överarmen och opererades vid armbågsleden på
akutsjukhuset. Efter operationen fick mannen tilltagande besvär från axelleden,
mannen påtalade detta i samband med operationen, men menade att ortopeden inte
lyssnade på honom.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beskrev att ortopeden på
sjukhuset genomförde en operation med komplikationsfritt efterförlopp. De problem
som anmälaren anförde vad gällde axelleden hör inte samman med
muskelbristningen. Anmälaren är av en helt annan åsikt. Han önskar att
Socialstyrelsen gör en oberoende granskning av operationen. Ärendet avslutas på
förvaltningen.
V1303-01599-54
Tjänstefel och uppgiftförfalskning vid psykiatri
En kvinna känner sig djupt kränkt av en kurator vid en psykiatrisk avdelning som
hon anser gjort sig skyldig till tjänstefel och förfalskning av uppgifter. Kuratorn
skulle ha lämnat felaktiga uppgifter till socialtjänsten gällande oro för kvinnans barn.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd kurator som har förståelse för att
kvinnan blir upprörd över att höra att hon har en diagnos som hon inte hört talas
om tidigare. Kvinnan bad att få läsa den orosanmälan som skrivits, de uppgifter som
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hon reagerade på var hämtade ur hennes journal. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts.
V1303-01600-54
Får inte permission
En kvinna har synpunkter på att hon inte fick permission från en psykiatrisk
vårdavdelning hon var inlagd på, trots att hon var inlagd frivilligt.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har kvinnan informerat att hon har ytterligare synpunkter
och att hon önskar återkomma med dessa. Då hon senare inte avhörts inom
angiven tid avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1303-01606-53
Påminnelse av kallelse till avliden
En man uppger att hans avlidne fru har fått en påminnelse om provtagning till ett
akutsjukhus. Mannen hade skriftligen talat om att frun var avliden, men trots detta
kom en påminnelse.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetsutvecklare på Regionalt
Cancercentrum samt från HSF. Screeningsverksamheten har som högsta prioritet
att inte skicka ut kallelser till avlidna personer eller till personer som aktivt meddelat
att man inte vill erhålla inbjudan. Efter att ha incidentrapporterat aktuell händelse
visade utredningen att landstingets personuppgiftsregister felaktigt underlåtit att
uppdatera denna typ av uppgifter på personer födda 1945 och som inkluderats i
screeningprogrammet fr. o m 2013. Händelsen har rapporterats till samtliga berörda
instanser och nya rutiner har införts för att minska risken för att liknande sker igen.
Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1303-01608-57
Komplikationer efter operation i axeln
En man opererades på akutsjukhus för en muskelbristning i armen. Efter operation
tilltog besvär från axelleden och han tog kontakt med en ortoped i specialistvården.
De gjorde en operation, men efter denna blev mannen försämrad. Efter en tid åkte
han till akuten och blev inlagd. Axelleden öppnades och spolades ren och mannen
fick antibiotika. Han ifrågasätter operationen hos specialisten, han undrar hur han
kunde bli smittad.
Åtgärd: Yttrande inkom från ortopedspecialist. Två operationer genomfördes, men
trots detta blev inte mannen bättre. Inga fynd gjordes av bakterier i axelleden.
Anmälaren är inte nöjd med svaret. En tid senare tvingades han till akutbesök och
då fanns en kraftig infektion i axelleden. Han önskar att Socialstyrelsen tar ställning
till en utredning av hur han kunde få en infektion i axelleden. Ärendet avslutas på
förvaltningen.
V1303-01612-34
Lång väntan på behandling
En kvinna har synpunkter på att hon inte får behandling för ångest och depression.
Hon kontaktade sin husläkare som så småningom remitterade henne vidare till en
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specialistmottagning inom psykiatrin. Det visar sig dock att det inte var rätt
vårdnivå så hon ska gå på tre bedömningssamtal för att därefter remitteras vidare
igen. Kvinnan undrar hur lång tid det ska behöva ta innan hon får behandling.
Åtgärd: Anmälaren har, via e-post, uppmanats att kontakta handläggare vid
förvaltningen. Då denne inte hört av sig avslutas ärendet.
V1303-01614-59
Remiss för enkel åkomma, resursslöseri som följd
En kvinna sökte vårdcentralen och blev remitterad till specialist för bedömning av
öronbesvär. Kvinnan ifrågasatte detta då hon brukar ha öroninflammationer, men
läkaren ansåg att specialistbedömning behövdes. När kvinnan efter lite praktiska
besvär träffade en specialist framkom inga skäl till specialistbedömning. Anmälaren
ifrågasätter varför vårdcentralen inte kunde hantera och diagnostisera detta internt
och anser att varken hennes eller vårdens resurser utnyttjats väl.
Åtgärd: yttrande har inkommit från berörd som framför skäl för sin bedömning att
remittera. Anmälaren nöjer sig med det men framför avslutningsvis sina tidigare
upplevesler och erfarenhet som patient i liknande situationer. Ärendet avslutas
V1303-01623-58
Komplikationer efter fallskada
En pappa framför synpunkter på att dottern fått komplikationer efter en fallskada.
Dottern slog ena kinden när hon ramlade, på sjukhuset gjordes röntgen och
skelettskada kunde uteslutas. Föräldrarna fick besked att gå hem och avvakta,
flickans kind är fortfarande svullen och det kan kännas en knöl på stället där hon
slog sig. Anmälaren undrar varför ingen uppföljning gjordes och undrar vart de ska
vända sig nu.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1303-01624-42
Nekades recept i receptionen
En man uppsökte sin vårdcentral då hans hjärtmediciner var slut. Receptionisten
upplyste mannen om att det kommer att ta fem dagar innan han kunde få ett
recept.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som förklarar att
vårdcentralen har ett system där patienten skriftligen kan framföra önskemål om
receptförnyelse. Enligt rutinen kan det dröja upp till tre dagar. Om kassapersonalen
framfört något annat beklagas detta. Anmälaren har tagit del av svaret och har
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1303-01625-59
Flera besök och diagnoser innan operation
En kvinna som för tio år sedan fått ny hjärtklaff sökte vård flera gånger under
hösten. Initialt, under september, vid vårdcentralen på grund av trötthet. Kvinnan
försämrades och hade svårt med andningen någon månad. Efter det sökte kvinnan
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akut och lades in med misstänkt hjärtinfarkt. Prover och undersökningar gav
diagnos hjärtmuskelinflammation. Kvinnan förbättrades inte och besökte
vårdcentralen i november, genomgick därefter ett antal undersökningar och
vårdades sedan inneliggande några dagar i december för astma och hjärtsvikt.
Därefter besvärades kvinnan av kräkningar och förbättrades inte. I januari sökte
kvinnan åter akut, vilket resulterade i hjärtoperation och därefter stroke. Kvinnan är
nöjd med operationen och vården efter det, men undrar om behovet av
hjärtoperation hade kunnat upptäckas tidigare.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från akutkliniken som beklagar att problemen med
hjärtklaffen inte diagnostiserats förrän i den 10 januari i år samt från en läkare som
motiverar sina ställningstaganden vid ett besök den 4 januari 2013. Anmälaren har
tagit del av yttrandena och nöjer sig med att i avslutsbrevet lägga till kommentarer.
Ärendet avslutas.
V1304-01630-34
Fel diagnos
En anhörig har synpunkter på son som hade kontakt med barn och
ungdomspsykiatrin inte fick rätt diagnos, vilket också resulterade i felaktig
behandling.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef. Utgångspunkten för BUP-kontakten
i SLL var att utredning på BUP i annat landsting just färdigställts och moden flyttat
till Stockholm med sina barn. Man bedömde snabbt att det fanns behov av
samverkan mellan skola och socialtjänst. Det fanns inte någon uttalad fråga om
ytterligare utredning. Då modern önskade läkarutlåtande till F-kassa gjorde
överläkare bedömning utifrån fokus för den kontakt som då var på BUP, bedömning
som dokumenterats på tidigare BUP och det intryck han själv fick under besöket.
Detta kopplades samman med skolöverläkarens beskrivning och höll med om de
diagnoser som tidigare satts av BUP i det andra landstinget. Efter det att yttrande
har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som bifogas
avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1304-01631-54
Felaktig diagnos och kränkande behandling vid psyk
En man anser sig ha blivit tvångsvårdad på felaktiga grunder vid en socialpsykiatrisk
avdelning. Vårdpersonalen var hårdhänta och gav honom en injektion utan någon
anledning. Han känner sig kränkt och saknar förtroende för personalen samt vill
byta vårdgivare. Han kräver en ursäkt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinskt ansvarig överläkare som i
journalhandlingar finner en episod för fyra år sedan då mannen fick tvångsinjektion
och flera av personalen var närvarande. Det framgår tydligt att mannen och
ansvarig läkare var oense angående behovet av medicin. Eftersom vårdintyg hade
utfärdats för psykiatrisk tvångsvård, gällde i första hand läkarens beslut. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att han är nöjd med yttrandet
och att ärendet kan avslutas.
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V1304-01632-42
Nekades att få medicin delad i dosetten
En kvinna vårdades vid en beroendemottagning och hade en tid inbokad till
sköterskan för läkemedelsdelning. Den aktuella dagen kunde hon på grund av
familjeskäl inte komma till mottagningen och ringde och lämnade ett meddelande på
telefonsvararen att hon inte kunde komma. Dagen efter uppsökte hon mottagningen
men hennes sköterska arbetade inte den dagen. Ingen annan sköterska hade tid att
dela hennes dosett vilket innebar att hon blev utan medicin i tre dagar.
Åtgärd: svar har inkommit från chefsjuksköterskan som beklagar händelsen och
tackar för synpunkterna. Anmälaren har uppmärksammat enheten om brister i att
lyssna av personalens telefonsvarare. Efter händelsen framför anmälaren att läkaren
beslutat att kvinnan numer sköter sin läkemedelsbehandling själv, vårdkontakten
med mottagningen är avslutat. Kvinnan är nöjd med beslutet. Ärendet avslutas.
V1304-01634-53
Oklarheter vem som ska betala undersökning
En kvinna som har behandlats av såväl en specialist och sin husläkare har
synpunkter på att ingen av vårdgivarna vill betala för en undersökning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd husläkare. Denne har efter att ha fått
skrivelse från PaNf förstått kvinnans frustation över det inträffade och då skrivit
remiss för aktuell undersökning. Han anser att för att framledes minska friktionen
mellan primärvård och specialister i frågor som rör vem som har kostnadsansvaret
för en medicinskt motiverad undersökning vore det angeläget att landstinget låter
precisera vad som gäller och lägga ut den informationen så att den når ut till alla
berörda. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1304-01635-53
Ifrågasatt behov av ambulansvård
En kvinna insjuknade akut i svåra magsmärtor. När hon vid två tillfällen ringde efter
en ambulans ifrågasattes hennes behov och hon prioriterades som icke akut.
Kvinnan visade sig ha tarmvred och lunginflammation.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från gruppchef som beklagar att kvinnan uppfattat
frågan om taxi som kränkande. I sjuksköterskornas arbetsuppgifter ingår att
intervjuva den hjälpsökande. Den medicinska informationen som framkommer i
samtalet ska ligga till grund för beslutet. Vid mindre akuta sjukdomstillstånd kan
taxi vara ett bra alternativ till ambulans, då det inte föreligger vårdbehov under
transporten. Då sjuksköterskan i samförstånd med kvinnan ansåg att ambulans var
nödvändigt, beställdes ambulans vid båda transporterna. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som enligt
överenskommelse bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
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V1304-01636-42
Missad, fördröjd diagnos
En kvinna sökte husläkaren flera gånger då hon hade utslag i ansiktet. Läkaren
förskrev antibiotika med misstanke om infektion. Behandlingen hade ingen effekt
varför hon fick hydrokortisonsalva, även nu uteblev effekten. I samband med resa
till kvinnans hemland uppsökte hon en hudläkare som bedömde symtomen som
svamp. Nu fick hon rätt behandling och har tillfrisknat. Varför förskrivs olika
läkemedel utan diagnos undrar hon.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.

V1304-01639-57
Otrevligt bemött av sjukgymnast
En man med en omfattande sjukhistoria blev ovänligt bemött av sjukgymnast som
var mycket irriterad och arg på mannens läkare, men lät det gå ut över mannen.
Efter det fick mannen inte hjälp med sitt träningsprogram och fick heller inte hjälp
med ett hemträningsprogram. Han har nu träffat en annan sjukgymnast som han är
nöjd med.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen och mannens sjukgymnast som
båda två beklagade det inträffade. De har hjälpt honom med journalkopior och ett
efterfrågat träningsprogram. På arbetsplatsen finns det nu möjlighet för
arbetsgruppen att diskutera och reflektera kring liknande händelser. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1304-01640-42
Felförskrivna läkemedel
En man fick förnyade recept av husläkaren. När mannen kom till apoteket hade
läkaren avslutat behandlingen med de han skulle ha och förskrivit de som var
avslutade.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.

V1304-01642-42
Läkemedel kvar i dosetten
Anhörig till kvinna har vid flera tillfällen noterat att läkemedel ligger kvar i dosetten.
Hemsjukvården från vårdcentralen missar att ge kvinnan hennes mediciner.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.
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V1304-01644-42
Döv lyckades inte få förnyat recept
En döv kvinna har flera gånger via mejl och brev försökt komma i kontakt med
husläkaren för att förnya sitt recept. Kvinnan har även försök via texttelefoni men
misslyckats.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen där det framgår att
verksamheten, förutom Mina vårdkontakter, numer erbjuds kontakt via e-post. Eposten kontrolleras flera gånger om dagen och verksamheten kan då återkomma via
texttelefoni. Dessvärre har verksamhetens telefonsystem ingen möjlighet att
hantera texttelefoni. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1304-01647-59
Klagomål på ett samtal
En kvinna framför att hon vill klaga på en sjuksköterska efter upprörande samtal.
Vid kontakt med vårdcentralen för förnyelse av recept blev kvinnan otrevligt bemött
och ifrågasatt rörande tidpunkten hon ringt och ärendet hon hade. I kontakt med
andra på vårdcentralen i liknande ärenden har bemötandet varit bra. Kvinnan
påtalade under samtalet hur hon uppfattade sjuksköterskan men det förändrade
inte situationen nämnvärt.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. Denne beklagar att
anmälaren inte känt sig väl bemött och att berörd person har vidtalats angående
detta. Vidare bekskrivs rutiner vid receptförskrivning samt telefonsamtal till
mottagningen. Anmälaren har tagit del av yttrandet som hon uppfattar som
knapphändigt. Anmälaren uppfattar dock att man tagit hänsyn till hennes
synpunkter. Hon har upplevt ett gott bemötande senaste tiden i kontakter per
telefon och i möten varför anmälaren har känt sig väl omhändertagen.
V1304-01663-58
Brister i information och lång väntetid
En pappa framför synpunkter på brister i informationen och på den långa väntetiden
på en barnakutmottagning. Mannen sökte vård för sina två barn på inrådan av
sjukvårdsrådgivningen, de fick vänta hela natten på akutmottagningen innan de fick
träffa läkaren. Det var svårt att få information om vad som skulle hända och när.
Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på barnakutkliniken. Av
yttrandet framgår att hon kontaktat pappan och tackat för synpunkter och beklagat
upplevelsen. Verksamhetschefen påpekar att föräldrar naturligtvis ska bemötas
respektfullt av personalen och att de ska få den information som efterfrågas.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att han är
nöjd. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1304-01666-57
Kliande utslag efter tejpning
En kvinna fick en kraftig stukning av foten och efter några dagar gick hon till
sjukgymnast som tejpade foten. Efter någon dag fick kvinnan så kraftig klåda att
hon tog bort tejpen. Nu har hon blåsor, röd och irriterad hud och en fruktansvärd
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klåda. Hon har varit hos läkare ett flertal gånger, men inte fått någon hjälp för
problemen.
Åtgärd: Yttrande inkom från medicinskt ansvarig läkare som kontaktade anmälaren
per telefon. Han förklarade att huden troligtvis reagerade på tejpen och att
kraftigare behandling med kräm och kortisontabletter initialt hade kunnat förbättra
återhämtningen. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1304-01669-59
Glesa läkarbesök och uteblivet läkarutlåtande
En kvinna remitterades 2011 till mottagningen och fick vänta länge på att få tid hos
läkare och fick därmed inte den vård hon remitterats för att få. Kvinnan behövde
också ett läkarutlåtande för att söka aktivitetsersättning. Under tiden fram till mars
2013 avbokade läkaren dessutom besök vid flera tillfällen och levererade inte heller
något läkarutlåtande. Anmälaren undrar varför kvinnan ska behöva lida för att
läkaren inte hinner sköta sitt jobb.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från ansvarig verksamhet som ber om ursäkt för
olägenheterna och hänvisar till ny regi vid enheten. Berörd läkare bemöter anmälan
utifrån journalanteckningar och förklarar bristerna och det uteblivna läkarutlåtandet
med sin låga tjänstgöringsgrad i relation till stort patientansvar. Anmälaren har tagit
del av yttrandet och framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1304-01671-52
Bristande behandling
En kvinna skulle få sin pacemaker bytt. Själva ingreppet var dock olidligt och kvinna
vred sig av smärta. Hon har inget minne av att hon fick någon lokalbedövning.
Anmälaren har tidigare genomgått samma ingrepp och det har gått hur bra som
helst. Kvinnan önskar en förklaring.
Åtgärd: Kvinnan har fått en förklaring och ursäkt av berörd läkare utan att PaNf
behövt begära in ett yttrande. Ärendet avslutas.
V1304-01672-59
Avvisande och burdust bemötande
En man ramlade och tog emot sig med en hand som nyligen opererats för ganglion.
Efter telefonkonsultation med akutmottagningen åkte han dit. Mannen som tagit
smärtlindrande medicin kände sig yr och trött och anvisades en brits. Efter hand
ökade beläggningen på akuten och det beskrivs som rörigt och irriterat. Mannen
blev sedan illa bemött av en sjuksköterska, som bland annat ifrågasatte varför han
låg på en brits. Därefter omilt undersökt av en läkare som uppmanade mannen att
åka hem och återkomma om det inte blivit bättre på ett par dagar. Både
sjuksköterskan och läkaren nämnde den höga belastningen i samband med att de
ifrågasatte och avvisade mannen. Detta upplevdes undermåligt, kränkande och
oprofessionellt.
Åtgärd: Anmälaren hade kontakt med verksamheten och andra instanser i ärendet.
Överenskom om ny kontakt vid behov av patientnämndens förvaltnings tjänster.
Har dock inte återkommit varför ärendet avslutas.
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V1304-01679-53
Bristande hantering av provsvar
En kvinna remitterades av sin husläkare till ett akutsjukhus för att ta bort ett
födelsemärke. Ingen informerade kvinnan om resultatet av de prover som skickades
för analys. Två månader efter operationen får kvinnan en kallelse för en utvidgad
operation. Primärvården säger att man inte fått något provsvar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från specialistläkare som ber om ursäkt för den
bristande informationen. Vid operationen skickades preparat för mikroskopisk
undersökning och svaret kom ca en vecka senare. Eftersom man var osäker om
förändringen var radikalt borttagen kontakades patolog och plastikkirurg för
bedömning om det behövdes ytterligare operation. Ansvarig läkare försökte få
kontakt med kvinnan 5 gånger per telefon. Han ville inte lämna meddelande på
hennes telefonsvarare, utan skickade brev. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att hon varit på återbesök och att ärendet kan avslutas.
Ärendet avslutat.
V1304-01681-44
Bristande kommunikation
En dotter skriver för sin nu avlidna mamma. Mamman drabbades av njursten och
åkte akut till sjukhus. Döttrarna informerade upprepade gånger sjuksköterskorna på
avdelningen att mamman inte tålde vissa läkemedel. Trots detta fick mamman detta
läkemedel och reagerade med att bli kraftigt förvirrad.
Åtgärd: Yttranden gavs av chefläkare, chefsjuksköterska samt verksamhetschef och
i kompletterande yttrande patientsäkerhetsläkare, patientsäkerhetscontroller och
biträdande överläkare. I yttrandena gavs förklaring och ursäkt för den fördröjning
som uppstod avseende informationen om att mamman inte tålde vissa läkemedel
samt svårigheten att nå viss personal. Vidare gavs fördjupad information om
patientens medicinering och de möjligheter som hälstillståndet och reaktionerna på
medicineringen tillät. Anmälaren gavs även svar på sin förfrågan om en eventuell
koppling mellan bristande nutrition och hjärtflimmer. Anhöriga förklarade sig nöjda
med yttrandena och avslutade ärendet vid nämnden.
V1304-01684-53
Bristande information och bemötande
En kvinna tidigare opererad för gynekologisk cancer fick veta att ansvarat för
uppföljning skulle på grund av läkarbrist överlåtas på andra verksamheter. Kvinnan
skulle ha följas upp 2 gånger per år. Efter ett år hade hon fortfarande inte fått
information och inte kallelse till den mottagning hon bett att få komma till. I kontakt
med kliniken fick hon ett bristande bemötande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschef. Han beklagar att kvinnan inte
blev utremitterad vid den tidpunkt då hon tog kontakt med kliniken och fick besked
om att fortsatta kontroller skulle ske i öppenvård utanför sjukhuset. Efter det att
yttrande har översänts har anmälren inkommit med skriftliga kommentarer som
enligt hennes önskemål bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
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V1304-01694-53
Lämnades ensam med krystvärkar
En kvinna har synpunkter på att hon och hennes sambo lämnades ensamma när
kvinnan hade krystvärkar. Hon bad personalen vara kvar i rummet men fick till svar
att de måste hjälpa andra patienter. Sambon instruerades om hur han kunde hjälpa
till under krystvärkarna. Efter förlossningen fördes kvinnan till operation för att sys
och i samband med det var information till sambon bristande.
Åtgärd: Yttanden har inhämtats från verksamhetschef och från opererande läkare
som båda beklagar de negativa upplevelser som kvinnan och hennes sambo haft.
Journalen vittnar om ett professionellt bemötande med hög medicinsk kvalitet. Att
man under pågående förlossning tillfälligt inte bli lämnad ensam är enligt ansvarig
en orealistisk förväntan. Akuta operativa ingrepp kräver också särskild övervakning
och exakt hur lång tid ingreppet tar är omöjligt att förutse. Kvinnan har fått
information om möjligheten till ytterligare rekonstruktiv kirurgi. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som
enligt hennes önskemål bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1304-01697-59
Underlät att meddela avvikande provsvar
En man gick på vårdcentralen och tog prover. När värdet var lågt besökte han
sjukhuset. En läkare sade, 2012, att sjukhuset inte kunde hjälpa mannen mer, utan
han kommer att dö. Mannen fortsatte med provtagning, efterfrågade svaren och
besökte sjukhus vid behov som tidigare. Vid ett tillfälle lades mannen in för
sjukhusvård. Personal vid vårdcentralen uppgav att det var läkaren som skulle
meddela avvikande provsvar, vilket inte gjorts 2013. Mannen fick hjälp att ordna en
annan läkare då han upplevde att läkaren utsatte honom för fara.
Åtgärd: Yttranden har inkommit från berörd läkare. Yttrandena bemöter det som
framförs i anmälan. Anmälaren har tagit del av yttrandet och menar att vissa fakta
om patienten inte stämmer samt att hon inte känner igen sig i den bild av vården
som beskrivs. Önskar medicinsk bedömning av journaler. Ärendet avslutas.
V1304-01698-53
Skada efter behandling
En kvinna anmäler att hon fick svåra komplikationer efter en
koloskopiundersökning. Hon kan inte gå på toaletten som tidigare och får kramper i
tarmen. Läkaren som genomförde undersökningen har när hon berättat om sina
besvär sagt att undersökningen genomfördes utan komplikationer och att tarmen
inte skadades av undersökningen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick enligt anmälarens önskemål.
V1304-01716-54
Psykiatrin vägrar ge KBT-samtal trots remittering.
En kvinna har nekats att få KBT-samtal då hon tidigare inte svarat på den typen av
behandling. Hon remitterades till en psykiatrisk specialistenhet men behandlingen
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hon erbjöds passade inte hennes problematik. Nu önskar hon få en ny bedömning
och diagnos för att kunna åter få KBT-samtal.
Åtgärd: Kommer överens om att kvinnan kontaktar mottagningen gällande ny
remiss och återkommer med en underskriven anmälan till PaNf vid behov. Då
anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet
i befintligt skick.
V1304-01720-53
Bristande hantering av provsvar
En kvinna remitteras av sin vårdcentral till ett akutsjukhus för borttagande av ett
födelsemärke. Efter två månader får hon en kallelse till en utvidgad operation.
Kvinnan ifrågasätter att ingen har kontaktat henne och meddelat henne resultatet
av prover som skickades till patologen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Berörd läkare har kontaktat
kvinnan och lämnat en förklaring. Borttagande av hudförändringen utfördes inte på
vårdcentralen utan på specialistmottagning. Kvinnan är ännu inte färdigbehandlad
där vilket förklarar varför man på vårdcentralen inte har fått något remissvar ännu.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1304-01726-34
Lång väntan på behandling
En kvinna har synpunkter på att det dröjt alltför länge innan hennes numera vuxne
son fick diagnos och behandling vid en BUP mottagning. Kvinnan har tidigare
framfört dessa synpunkter till förvaltningen. Hon har anmält både till Socialstyrelsen
och till LÖF. Socialstyrelsen har kritiserat vården medan LÖF beslutat att inte betala
ut någon ersättning, vilket kvinnan ska överklaga. Kvinnan önskar diskutera hur hon
ska gå vidare och undrar om förvaltningen kan påverka LÖF.
Åtgärd: Handläggare på förvaltningen har diskuterat med kvinnan om de synpunkter
hon tidigare framfört till förvaltningen och tillsammans har de kommit överens om
att avsluta ärendet. Kvinnan har informerats om patientnämndens uppdrag och
verksamhet och därefter föreslagits kontakta LÖF för att få hjälp med överklagan.
Ärendet avslutas.
V1304-01731-53
Remiss till specialistmödravård missades
En kvinna som drabbades av hjärninfarkt efter sin förlossning kontaktar
patientnämndens förvaltning. Hon informerades efter komplikationer i samband med
sin första graviditet att om hon blev gravid igen skulle hon följas upp av
specialistmödravården. När hon påtalade det för sin barnmorska när hon var gravid
igen fick hon till svar att bara om hon visade tecken på komplikation så skulle hon
remitteras till specialist.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefläkare, chefbarnmorska och t f
verksamhetschef. Samtlig beklagar att kvinnan upplever att hon inte fått den vård
hon ansåg sig behöva. Klinikens specialistläkare, har förutom specialistmödravård
och övriga enheter på kvinnokliniken, även flera läkarmottagningar varje vecka på
den enhet kvinnan besökte. Därför omhändertas många patienter som behöver
specialistmödravård på den enheten. Efter det att yttrandena har översänts har
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anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som enligt hennes önskemål
bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1304-01740-34
Tillgänglighet
En kvinna har synpunkter på att hennes son inte kan få en tid till behandlare på en
BUP mottagning efter kl.16.00. Sonen har tidigare haft kontakt med BUP och då fick
de komma på en kvällstid. Kvinnan har svårt att komma ifrån sitt arbete. Hon har
önskat även att sonen får gå hos en manlig behandlare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från enhetschef. Brev har
skickats till modern där man förklarat att det var svårt att tillgodose hennes önskan
om tid efter kl 16.00 samt att man inte kunde erbjuda manlig behandlare. Efter
vårdbegäran samt telefonsamtal med modern är bedömningen att sonens symptom
inte faller ut som barn och ungdomspsykiatriska symptom. Istället uppfattar man
symptomen vara av mildare art som bättre kan bemötas med hjälp av
ungdomsmottagningen. Efter det att yttrande har översänts har modern meddelat
att det inte gick bra för sonen på ungdomsmottagningen. Modern uppmanad att ta
kontakt med kommunen som har ett förebyggande ansvar för ungdomar i
riskzonen. Ärendet avslutat.
V1304-01741-59
Ambulans tar ej med kvinna som sedan avlider
En kvinna hade hög feber, blödde näsblod och hade kräkts med blodigt innehåll.
Ambulans som tillkallades tog ej med kvinnan, efter telefonkonsultation med läkare,
utan hänvisade till influensabehandling med Alvedon och Ipren. Anhöriga upplevde
ambulanspersonalens avvisande kränkande, och deras uppträdande som
oprofessionellt. Kvinnan förbättrades inte och föll ihop två dagar senare. Ambulans
tillkallades. Maken upplevde en lång väntan på en ambulans som saknade
nödvändig utrustning. En andra ambulans tillkallades, därefter en läkare som
konstaterade att kvinnan avlidit.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från ambulansöverläkare som gått igenom
dokumentation, dock ej rörande den konsulterade läkaren som tillhör annan
organisation, samt redogörelser från berörda ambualanssjuksköterskor vid de två
aktuella tillfällena. Vidare beskrivs gjorda undersökningar och bedömningar samt
rutin vid hjärtstopp. Rutinen innebär att två (fullt utrustade) ambulanser deltar för
bästa möjliga behandling, varför man på plats larmade för att få ut en ambulans till.
I yttrande framförs en beklagan över utgången en förhoppning om att ha besvarat
frågorna som ställts samt en inbjudan till kontakt i det fall undringar kvarstår.
Slutligen anges att lex Mariaanmälan gjorts för utomstående bedömning. Anmälaren
framför att dhan och anhöriga sammataget är nöjda med svaren i detta ärende och
uppskattar den respektfulla tonen. Ärendet avslutas.
V1304-01755-53
Frågor om rättigheter som patient
Anhörig har frågor om de rättigheter man har som patient. Kan man till exempel bli
hemskickad även om man önskar vara kvar på sjukhuset för vård.
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Åtgärd: Avslutar ärendet i befintligt skick då anmälaren inte hörts av efter Epostmeddelande.
V1304-01759-49
Bristande information
Anmälaren anser att läkaren brast i informationsgivningen. När patienten förberett
sig till operation uppgav läkaren att han inte kunde operera, att han var tvungen att
remittera patienten till annat sjukhus. Anmälaren anser att läkaren i ett tidigare
skede kunnat ge denna information.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har inte inkommit med underskriven skrivelse. Ärendet avslutas.
V1304-01771-52
Frågor om ersättning
En man skriver med anledning av att hans barn opererades vid ett sjukhus och
komplikationer tillstötte. Mannen vill ha ersättning.
Åtgärd: Informerar om LÖF. Ärendet avslutas.
V1304-01772-49
Fråga om kvitto och frikort
Anmälaren ställer frågan om han kan få kvitto när han har frikort.
Åtgärd: Handläggning pågår.
V1304-01773-59
Bristande samverkan kring självmordsbenägen
En kvinna sökte psykiatrisk vård, skrevs in på avdelning och vårdades cirka en
vecka. När kvinnan inte ville stanna längre övergick vården till LPT. Kvinnans sambo
uppfattade att kvinnan var i stort behov av vård och förmedlade detta på olika sätt,
men uppfattade inte att han fick gehör. Kvinnans föräldrar hade också kontakt med
vården och hävdade motsatsen och smutskastade kvinnans sambo. Kvinnan skrevs
ut och hade kontakt med öppenvården. Det hela resulterade i att sambon
granskades av polis och socialtjänst då de har ett gemensamt barn samtidigt som
kvinnan vistades hos sina föräldrar. Vid tillfälle när kvinnan, efter krav från
socialtjänsten, ansvarade för hämtning och lämning av dottern på förskolan,
kontaktades sambon då dottern inte hämtats. Väl hemma, med dottern, återfann
sambon kvinnan död i deras gemensamma bostad.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit med skrivelse. Ärendet avslutas
V1304-01776-54
Nekats att bli inlagd vid psykiatrisk avdelning
En man som var mycket upprörd över en händelse, ringde en läkare vid en
psykiatrisk akutenhet och bad om att bli inlagd men nekades detta av läkaren.
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Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1304-01779-57
Felaktig eller otillräcklig information
En kvinna skadade sin axel och det var oklart om en operation skulle göras. Kvinnan
var kallad till operation, men den blev inställd. Hon fick ingen information om rätt till
ersättning. Hon fick istället remiss till sjukgymnast. Det visades sig senare vid en
operation att bicepsmuskeln var av, troligen på grund av att hon gjort fel rörelser
hos sjukgymnasten. Kvinnan tror själv att det handlar om fel
informationsöverföring från ortoped till sjukgymnast.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och överläkare. De beskrev att
operation i detta fall är riskabelt, det kan ibland bli svårare komplikationer efteråt
än om man avstår från operation. Information har getts till kvinnan om rätt till
ersättning, men endast muntlig och då i samband med mycket annan information.
Anmälaren avstår genmäle, men vill i avslutsskrivelsen förtydliga att det var hennes
granne som informerade om rätten till ersättning vid inställd operation och om
patientnämnden. Ärendet avslutas.
V1304-01781-49
Vill byta läkare, kränkt av läkare på vårdcentral
En kvinna ringer och har synpunkter på det sätt hon blir bemött av en läkare på sin
husläkarmottagning. Hon vill byta läkare och har pratat med verksamhetschefen om
sitt önskemål. Verksamhetschefen har talat med läkaren ifråga men det blir ingen
förändring.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Den läkare som kvinnan
önskar gå hos har fulltecknad lista och kvinnan har valt att ställa sig i kö. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon nu fått den läkare som
hon önskat. Ärendet avslutat.
V1304-01784-49
Lång väntan på akuten
Anmälaren har synpunkter på väntetiden vid akuten vid akutsjukhuset efter
halkolycka.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning har försökt upprätta kontakt med anmälaren.
Anmälaren har dock inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1304-01785-42
Nekades läkemedel vid permission
En kvinna vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning och skulle gå på permission. Vid
hemgång nekades kvinnan de läkemedel hon ordinerats, även behovsmedicinerna.
Ett preparat fick hon med sig men i fel styrka. Sköterskan var otrevlig och
anklagade henne att vara missbrukare.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen som beklagar bemötandet och
handläggningen av läkemedel vid permission. Ansvarig läkare hade ordinerat i
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löpande text vilket var svårtolkat för sjuksköterskan. Kvällspersonalen hade heller
inte rapporterat informationen om läkemedel som skulle med hem men som var
ordinerat. Händelsen är rapporterad i det interna avvikelsesystemet för att dra
lärdom och undvika liknande situationer. Läkarna uppmanas att vara tydligare i
journalanteckningarna. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas
V1304-01788-53
Bristande information om uppföljning
En kvinna kontaktade sin läkare med frågor om hur uppföljningen och friskförklaring
av en bröstcancerbehandling som avslutades för fem år sedan. Läkaren hörde aldrig
av sig och kvinnan vill ha information om eventuell fortsatt uppföljning.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och
överläkare som beklagar att kommunikationen har varit så att kvinnan upplevt att
hon inte fått tillräcklig information om sin tidigare sjukdom och
uppföljningsrutinerna. Från operationen 2007 har det gått närmare fem år och i
samband med uppföljning 2011 fick kvinnan en avslutande mammografi. I samband
med detta begärdes en återanslutning till landstingets hälsokontrollmammografi för
fortsatt uppföljning. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inkommit
med skriftliga kommentarer som enligt hennes önskemål bifogas avslutsskrivel.
Ärendet avslutat.
V1304-01790-44
Bristande behandling
En dotter skriver för sin mamma. Mamman har insulinbehandlad diabetes och får
inte sitt blodsocker kontrollerat av vårdcentralen i den utsträckning som behövs, t
ex i samband med infektioner. Mamman har även påpekat sjukdomskänsla men inte
undersökts ordentligt och diagnostiserades senare på akutmottagning med en
infektion som krävde antibiotika.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denna redogjorde för den vård
hemsjukvårdsteamet stod för och den vård en konsultfirma skötte avseende
patientens diabetes. Patienten sökte även aktivt upp vårdcentralen för bedömning
av olika sjukdomstillstånd. Patientens diabetes var väl dokumenterad och hade legat
stabilt. Anmälaren har inte hört av sig efter att ha tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas härmed.
V1304-01793-52
Frågor om behandlingsalternativ
En pappa vars barn eventuellt ska ta bort halsmandlarna vill veta om det finns
alternativa behandlingsmöjligheter.
Åtgärd: Ärendet avslutas då ingen underskriven anmälan inkommit trots flera
påminnelser.
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V1304-01797-59
Väntan vid bokat besök för att läkaren var på kurs
En man satt och väntade på en läkare för återbesök. Efter mer än 30 minuter sökte
receptionen efter läkaren. Det framkom då att läkaren var på kurs. Mannen och
flera med honom hade väntat förgäves och fick inte heller träffa någon annan
läkare. Mannen hade tagit ledigt från sitt arbete och anser att vården borde ha
meddelat eller bokat om patienterna när läkaren inte var tillgänglig.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från enhetschefen som beklagar det inträffade som
orsakats av att man missat en schemaändring och att omboka berörda patienter
vilket naturligtvis inte ska ske. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför
inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1304-01802-57
Brister i information vid möjlig smitta av hepatit
En kvinna fick information från akutsjukhuset att hon blivit smittad med hepatit
under sin sjukhusvistelse då hon behandlades för en underbensfraktur. En läkare
ringde upp kvinnan och gav kort information, en annan läkare skulle ringa senare.
Kvinnan blev mycket orolig och blev ännu mer orolig då ingen kontaktade henne.
Hon ringde själv till sjukhuset och alla var oförstående. Till slut ringde en brysk och
ovänlig läkare upp och kvinnan blev ledsen. Hon är arg för den bristande
kommunikationen och hon är mycket förvånad över att orsaken till den eventuella
smittan är att samma nål använts till flera patienter.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren på ortopedkliniken som beklagade att hela
händelseförloppet blivit så utdraget och att anmälaren inte fått korrekt information
direkt efter händelsen. Redan tidigt beslutade infektionsläkare att ingen vidare
utredning skulle ske då risken att anmälaren smittats var mycket liten. Anmälaren
är nöjd med yttrandet och ärendet avslutas.
V1304-01809-28
Missad diagnos
En kvinna fick ingen fullständig behandling då tandläkaren väldigt sent upptäckte att
hon hade avsaknad av två tandanlag. Om kvinnan fått rätt diagnos i ett tidigare
skede hade hon kunnat få problemet åtgärdat inom barn- och ungdomstandvården.
Nu måste en av mjölktänderna tas bort och ersättas med implantat. Hon anser att
det är helt oacceptabelt att tandläkaren missat att hon inte har två permanenta
anlag.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hänvisar att kontakta klinikchefen på den mottagning dottern går på för mer
information. Information om LÖF. Återkommer vid behov.
V1304-01810-49
Bristande undersökning
Anmälaren, som hade gått ner mycket i vikt och upplevde sig ha symptom på att
lida av gallsten, uppsökte primärvården. Enligt anmälaren genomförde läkaren inte
en undersökning, bara bristfälligt. Dessutom skrattade läkaren åt anmälarens
redogörelse, anser anmälaren.
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Åtgärd: Patientnämndens förvaltning har försökt upprätta kontakt med anmälaren.
Anmälaren har dock inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1304-01812-59
Omhändertagande och vård efter olycka 2006
En kvinna ramlade 2006 så illa att ambulans tillkallades. Efter undersökning åkte
kvinnan hem, med två kryckor och värk i benet. Låret var svullet och kvinnan
besökte sjukhuset några gånger och tyckte inte att hon blev ordentligt undersökt.
Vid ett tillfälle oroades en läkare och ordnade besök hos ortoped och det
konstaterades att lårmuskeln var av. Operation planerades men benet vek sig vilket
resulterade i benbrott som hindrade operationen. Kvinnan vill tacka de läkare som
engagerade sig, dock sitter hon mestadels i rullstol idag.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från ortopedkliniken som beklagar den olyckliga
utgången av olyckan och den tråkiga vårdupplevelsen. Vårdförloppet med den
medicinska omsorgen och diskussionerna om alternativa kirurgiska behandlingar
beskrivs. Slutligen bedömdes dock riskerna överstiga möjligheterna men att en
knäortos kan ge en förbättrad gångförmåga. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och inte framfört något ytterligare. Ärendet avslutas.
V1304-01818-53
Bristande information till anhöriga
Dotter till äldre kvinna kontaktar patientnämndens förvaltning. Kvinnan vårdades
vid ett akutsjukhus. Hon led av en demenssjukdom, ville inte äta och var svårt
intorkad. En sköterska informerade anhöriga att kvinnan fått en plats vid en
geriatrisk klinik men dagen efter meddelades anhöriga av enhetschefen vid det
vård- och omsorgsboende där kvinnan bodde att hon var åter där. I kontakt med
akutsjukhuset fick inte anhöriga besked om varför denna händelse inträffat.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare och från vårdenhetschef som
beklagar att man brustit i kommunikationen. Uppenbarligen har inte gällande rutin
följts. Ansvarig sjuksköterska är vidtalad och ärendet kommer att ta upp på
arbetsplatsträff. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1304-01826-54
Tvångsmedicinering
En man som ringde för att prata med en kurator hämtades i stället av polisen och
fördes till en psykiatrisk akutmottagning där han tvånginjicerades. Han vill
bestämma själv över sin medicinering och trappa ner den.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har anmälaren meddelat att han inte har ork för tillfället
och att han hör av sig senare. Då han inte avhörts inom angiven tid avslutas
ärendet utan vidare åtgärd.
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V1304-01828-53
Bristande information angående provsvar
En kvinna sökte vård för huvudvärk och smärtor i nacke och axel. Hon informerades
om att det var stressrelaterat. När kvinnan besökte läkaren för sitt barns räkning
informerades hon om att läkaren funnit provsvar som var avvikande och att han
beskrivit kvinnans fall i en bok utan att hon var tillfrågad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från specialistläkare på berörd enhet som har
förståelse för att kvinnan känt sig kränkt. Berörd läkare arbetar inte kvar varför
denne inte har hörts. Utbyte av information samt undersökningsfynd är inte alltid så
lätt. Av journalen framgår det att berörd läkare sökte förmedla information vid flera
tillfällen. Laboratorievärdena visar på avvikelse och de bifogas då de kan vara av
intresse för den klinik som kvinnan nu har kontakt med. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1304-01830-53
Bristande bemötande
En kvinna upplevde sig ovänligt bemött av en läkare vid ett akutsjukhus. Kvinnan
som är svårt cancersjuk var inlagd och i samband med ronden blev av en läkaren
nonchalant och bemött med avsaknad av empati.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd överläkare som på inget sätt märkt att
kommunikationen mellan henne och kvinnan inte fungerat bra. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon upplever yttrandet som
oempatiskt och mer som ett försvar. Ärendet avslutat enligt anmälarens önskemål.
V1304-01834-54
Tillbud och fel medicinering vid psykiatrin
En man anser att personalen vid en psykiatrisk avdelning har genom brist på
engagemang orsakat att han vid en permission försökt ta sitt liv. Han har också
synpunkter på sin medicinering.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.

V1304-01837-62
Lång väntetid och inställd operation
En kvinna har synpunkter på lång väntetid för en höftoperation. Datumet för
operationen har skjutits upp i flera månader för att sedan ställas in helt och hållet.
Kvinnan fick beskedet om att den aktuella typen av operation inte längre genomförs
på sjukhuset efter att själv ha ringt och undrat varför hon inte fått någon kallelse.
Kvinnan har lidit av svåra smärtor under det utdragna förloppet och har fått sin
livssituation starkt påverkad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare i ortopedisk kirurgi tillika medicinskt
områdesansvarig vid sjukhuskliniken, som anger hög belastning som anledning till
den uppskjutna operationen. Att operationstypen sedan ströks helt och hållet vid
kliniken beror enligt yttrandet på en rad omständigheter utom klinikens kontroll.
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Anmälaren var inte nöjd med svaret och hennes synpunkter framfördes i
avslutsskrivelsen till sjukhuset. Ärendet avslutas,
V1304-01842-53
Ingen behandling av besvär
En kvinna besökte en specialistmottagning för besvär från mjölkgångar i ett bröst.
Undersökningen tog mycket lång tid men resulterade inte i någon åtgärd.
Åtgärd: Enligt överenskommelse med anmälaren ska ärendet avslutas i befintligt
skick
V1304-01844-28
Kvarstående besvär efter tandreglering
En man som fick tandreglering under den landstingsfinansierade barn- och
ungdomstandvården har nu i vuxen ålder kvarstående besvär då tänderna har gått
tillbaka till sitt ursprungsläge. Mannen mår psykiskt dåligt av hur hans bett ser ut i
dag och undrar om han har möjlighet att få någon hjälp.
Åtgärd: Den landstingsfinansierade tandvården som utförs under barn- och
ungdomstandvården har ingen garanti. Vill man få en omgörning av den vård man
tidigare fått är det en behandling man själv får betala för. Om man blivit tillfogad en
skada av den vård man fått är det patientförsäkringen man ska vända sig till.
V1304-01846-57
Nekad besök p g a försening i trafiken
En man åkte under svåra väderförhållanden till besök på ögonmottagning långt från
bostaden. Han kom endast 10 minuter försent men läkaren vägrade ta emot honom.
Han undrade hur det blev med eventuell betalning, men sköterskan viftade bort
hans frågor. Senare fick han en faktura för uteblivet besök. Mannen är besviken
över att han fick vända hem den långa vägen. Han har väntat länge på läkaren
många gånger.
Åtgärd: Yttrande inkom från chefläkaren som förklarade att i de allra flesta fall
brukar patienten kunna komma in till läkaren vid en liten försening, men så var inte
fallet vid detta tillfälle. Anmälaren är inte nöjd med yttrandet, han vill i
avslutsskrivelsen notera att han önskar tillägg i journal då han vill att det framgår
att han inte uteblivit utan endast var försenad. Ärendet avslutas.
V1304-01852-42
Nekades recept, bemötande
En kvinna kontaktade vårdcentralen på telefon för förnyelse av recept av
sömnmedicin. Enligt sköterskan var ansvarig läkare ledig hela veckan och ingen
annan läkare fanns i tjänst. Kvinnan ifrågasatte detta och därefter följde flera
dagars telefonkonversationer med olika sköterskor och läkare. Efter en vecka fick
hon ett bokat läkarbesök och nu fick hon ett recept. Upplevelsen var omvälvande då
bemötandet från samtliga inblandade var nonchalant.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar händelsen och
erbjudit kvinnan ett återbesök för att gemensamt upprätta en tydlig
behandlingsplan gällande medicineringen. Patientsäkerheten prioriteras varför risken
att förskriva för mycket är större än att förskriva för lite. En tydlig behandlingsplan
skall vara ett stöd vid ansvarig läkares ledighet. Rutinerna gällande bemötande och
förhållningssätt har förtydligats. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
framfört att hon är mycket nöjd. Ärendet avslutas.
V1304-01860-28
Ekonomisk ersättning till tandvård
En kvinna har fått stor påverkan på sina tänder efter flera år med tung
medicinering. Hon har fått ett kostnadsförslag på mer än 30 000 kronor för att
åtgärda besvären. Kvinnan har inga pengar och önskar hjälp med ekonomisk
ersättning.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har kvinnan informerats om tandvårdstödet som gäller
från och med 2013. Hänvisad att ta kontakt med tandvårdsenheten för mer
information. Ärendet avslutat.
V1304-01861-44
Bristande samordning
En mamma kontaktar för sin son som efter onkologisk behandling drabbats av
komplikationer. Mamman anser att komplikationerna kan härledas till den brist på
samordning som funnits där hon anser att ingen haft överblick och huvudansvar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ger kontaktinfo till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Möte med
verksamhetschef för barnonkologen förbereds. Kontaktinfo ges till
patientärendehandläggare med ansvar för barnonkologi. Ingen ny kontakt tas och
ärendet avslutas i befintligt skick.
V1304-01865-54
Nekad terapi
En man har nekats att få en viss terapiform av en psykiatrisk specialistmottagning.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har anmälaren fått information om olika enheter han kan
vända sig till för besked om vilken vårdgivare som kan ge den form av terapi enligt
landstingstaxa som ärendet gäller. Han har meddelat att han inte vill gå vidare med
ärendet via förvaltningen. Ärendet avslutat.
V1304-01881-62
Fråga om nekad vård
En kvinna undrar om man kan nekas vård efter att man gjort en anmälan av en
mottagning till Socialstyrelsen.
Åtgärd: PaNf informerade om att en mottagning inte får neka vård på grund av
anmälan till Socialstyrelsen. Kvinnan skulle återkomma vid behov, men då hon inte
återkommit avslutas ärendet.
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V1304-01886-28
Felbehandlad i tandvården
En man fick två tänder skadade efter en tandbehandling hos sin tidigare tandläkare.
Det är mannens nuvarande tandläkare som informerat om att skadan uppstått vid
justering av tandfyllning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Skrivelse inkommer eventuellt.
V1304-01888-28
Avslag på landstingsfinansierad tandreglering
Föräldrarna är besvikna över att dottern fått avslag på erbjudande om
landstingsfinansierad tandreglering. Föräldrarna vill överklaga beslutet då de fått
information om att dottern ligger på gränsen till ett erbjudande.
Åtgärd:PaNf informerar om de kriterier som finns gällande att få erbjudande om
landstingsfinansierad tandreglering. Om barnet ligger på gränsen brukar det
rekommenderas en ny visning vid nästa bedömningstillfälle. Bedömningen går inte
att överklaga.
V1304-01891-42
Psykiatrisk vård
En man behandlas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och framför synpunkter
på behandlingen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av för fortsatt
handläggning.
V1304-01892-52
Slussad runt
En kvinna har problem med sin svullna buk. Ingen vill hjälpa henne. Efter senaste
graviditet har besvären tilltagit. Man har utrett kvinnan men inte hittat något.
Åtgärd: Anmälaren hänvisas till husläkaren. Ärendet avslutas. Hon är välkommen
åter vid behov.
V1304-01899-49
Får inte den sista undersökningen som behövs
Kvinna ringer angående sin make som går på minnesutredning sedan 1 år tillbaks.
Det saknas en röntgenundersökning i utredningen. Makan har påtalat detta vid ett
flertal tillfällen hon har också försökt att nå klinikchefen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Någon 100 % säker markör för
demenssjukdomar, i synnerhet Alzheimer sjukdom finns inte och det gäller också
MRT hjärna undersökning. Mannen har en inopererad hörselutrustning och hans fall
kompliceras med planerad revidering av hörapparat. Hans och hustruns önskemål
om MRT har ändå respekterats och undersökningen har nu utförts. Efter det att
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yttrande har översänts har anmälaren förklarat sig nöjd och meddelat att ärendet
kan avslutas.
V1304-01900-42
Fel läkemedel, önskar ekonomisk ersättning
En kvinna förskrevs två läkemedel av en specialist inom gynekologi. Kvinnan
frågade om dessa preparat passade ihop med hennes cancersjukdom samt
tarmsjukdom. Enligt läkaren skulle det gå bra. När kvinnan kom hem läste hon i
bipacksedeln det motsatta. Kvinnan uppsökte mottagningen med önskan om
ekonomisk ersättning men avvisades.
Åtgärd: Svar har inkommit från specialistläkaren. I svaret framkommer det att det
råder delade meningar från onkologer huruvida lokalt östrogen får användas av
tidigare bröst canceropererade kvinnor. Då kvinnan upplever oro ersätter
verksamheten henne för kostnaden med 518 kronor. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter hörts av och framför att hon är nöjd med svaret. Ärendet
avslutas enligt överenskommelse.
V1304-01907-53
Missnöjd med tidigare operation
En kvinna klagar på att hon fortfarande har ont i ett bröst trots att hon tidigare
opererades för samma problem.
Åtgärd: Enligt överenskommelse med anmälaren ska ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1304-01915-49
Betalat över högkostnadsskyddet
Anmälaren har betalat över högkostnadsskyddet.
Åtgärd: Kommer överens att personalen vid stödboendet hjälper anmälaren att få
tillbaka pengar. Ärendet avslutas.
V1304-01916-44
Kommunala frågor
En kvinna skriver med frågor om kommunal vård, önskar statistiska uppgifter.
Åtgärd: Går inte att nå anmälaren, inga kontaktuppgifter finns angivna i skrivelsen.
Avvaktar kontakt. En kontakt tas med Stocckholms stad angående frågorna och svar
ges via epost. Någon kontakt med anmälaren går dock inte att nå och ärendet
avslutas i befintligt skick.
V1304-01936-59
Bedömning, bristande omhändertagande, svåra besked
En kvinna beskriver ett förlopp mellan 2005 och 2013. I beskrivningen anges 13
punkter som fel, varav tre berör bedömningar inför och i nära samband med ett
barns födelse och tio berör andra brister. Bristerna avser avsaknad av psykosocialt
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stöd, hur besked lämnades, information som inte lämnades och hänvisningar till
annan instans eller annat stöd som inte gjordes. Händelserna i kombination med det
bristande omhändertagandet har givit stora konsekvenser för familjens ekonomi och
hälsa. Familjen har nu fått ta del av de insatser som de efterfrågade och som de
borde ha fått tidigare. Kvinnan är mån om att händelserna anmäls i en
sammanhängande beskrivning.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som beklagar, rekapitulerar
händelserna och söker förklaringar till det inträffade. Den dåvarande organisationen
försvårade bland annat uppföljning. Vidare framförs att verksamheten försöker ta
lärdom av denna återkoppling. Anmälaren har tagit del av yttrandet och är glad över
det ansvarstagande och respektfulla svaret. Avslutningsvis bifogas en e-post med
reflektioner över innehållet. Ärendet avslutas.

V1304-01938-44
Bristande bemötande
En dotter meddelar sina synpunkter på bemötandet från en nattpersonal i samband
med att hennes mor låg för döden på en geriatrisk klinik. Dottern ringde sent för att
höra hur det var med mamman och bemöttes på ett sätt som hon anser helt fel i det
sammanhang som förelåg.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig sjuksköterska samt chefläkare. Sjuksköterskan
gav i yttrandet den bild hon uppfattat av samtalet som fördes med dottern.
Chefläkare samt patientansvarig läkare hade haft telefonkontakt med dottern. De
efterfrågade journalhandlingarna skulle skickas till dottern enligt önskemål och hon
hade givits möjlighet att återkomma om det uppstod frågor. Dottern meddelade att
hon var nöjd med de kontakter hon haft med vården men inte med svaret hon gavs
av ansvarig sjuksköterska. Med detta avslutas ärendet vid nämnden.
V1304-01941-62
Får bara hjälp med ett hälsoproblem per besök
En man besöker läkare på vårdcentral för tre hälsoproblem men får besked att han
måste söka separat för varje åkomma.
Åtgärd: Mannen har inte hört av sig, trots kontaktuppmaning. Ärendet avslutas.
V1304-01945-53
Missad diagnos på nyfött barn
Ett nyfött barn skickades hem fyra dagar efter förlossningen utan att man
uppmärksammat att barnet hade ett svårt hjärtfel. Samma dag som förlossningen
gjordes ett ultraljud och läkaren som gjorde det kontaktade mamman en vecka efter
förlossningen och sa då att på ultraljudet hade eventuellt barnets hjärta visat tecken
på något onormalt. Ingen uppföljning gjordes under vårdtiden och vid utskrivningen
upptäcktes inget fel på hjärtat. Efter två månader upptäcktes felet vid BVC och
barnet akutopererades i Lund. Mamman ifrågasätter varför hon inte informerades i
samband med ultraljudet om misstanken att det var något fel och varför ingen
uppföljning gjordes och varför det missades vid utskrivningen fyra dagar senare.
Barnets hjärta tog skada av att det inte opererades direkt efter förlossningen.
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Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och
överläkare. Ultraljudssvaret beskrev ett påverkat flöde med ökat motstånd i
navelstängsartären. Det finns inget beskrivet angående anatomisk avvikelse av
barnets hjärta. Barnet var vid födelsen rejält tillväxthämmad. Efter det att yttrande
har översänts har anmälaren meddelat att hon och maken är missnöjda med
yttrandet då de upplevde att personalen var oroliga att det var något med barnets
hjärtljud redan för förlossningen. Anmälaran har informerats om LÖF och IVO.
Ärendet avslutat enligt överenskommelse.
V1304-01958-34
Bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet av en sjuksköterska på ett akutsjukhus.
Kvinnan kom in med ambulans då hon hade våldsamma kräkningar och nedsatt
medvetandegrad. Då den anhörige berättade att kvinnan hade en psykiatrisk
sjukdom undrade sjuksköterskan om patienten brukade spela sjuk eftersom det var
brukligt att många i den patientgruppen gör det. Kvinnan kände sig mycket kränkt.
Åtgärd: Anmälaren har, via e-post, uppmanats att kontakta handläggare vid
förvaltningen. Då denne inte hört av sig avslutas ärendet.
V1304-01959-57
Bristande diagnostik vid axelbesvär
En man kontaktade husläkaren med anledning av att han hade ont i axeln. Läkaren
undersökte axeln och remitterade till röntgen. Mannen fick svar av läkaren att det
inte var något fel enligt röntgen, det var inte aktuellt med kortisoninjektion eller
operation och mannen ombads att själv kontakta sjukgymnast. Mannen tog istället
kontakt med annan läkare, fick kortisonsprutor och sedan operation av en
inklämning i axeln. Han är mycket missnöjd med husläkarens utredning.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som informerade om att aktuell
läkare var under utbildning. Med stöd från sin handledare borde dock läkaren
öppnat för kontakt vid fortsatta problem för anmälaren. Detta har
verksamhetschefen tagit upp med läkaren. Anmälaren är nöjd med svaret och
önskar avsluta ärendet.
V1304-01961-42
Smärta efter blockad vid förlossning
En kvinna fick eda-blockad i samband med förlossning och har fyra veckor senare
kvarstående smärta.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.
V1304-01976-62
Svårt att beställa tid till vårdcentral
En man har inte kunnat beställa tid hos läkare. Mannen har enligt rutinen lämnat
sitt telefonnummer, men ingen har ringt tillbaka, trots tre försök under tre olika
dagar.
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Åtgärd: Har försökt nå anmälaren, men inte lyckats. Ärendet avslutas.
V1304-01984-55
Bristande sekretessrutiner
En kvinna tar kontakt angående hanteringen av vårdgarantin. Kvinnan hade fått en
tid för operation men fick senare besked om att den ställts in. Vid kontakt med
vårdgarantikansliet blev kvinnan otrevligt bemött och ifrågasätter också hanteringen
av sekretessbelagda uppgifter.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef (yttrandet inkom dels via e-post
dels via vanlig postgång)! Efter genomgång om vad som hänt har man gjort
bedömningen att svaret till kvinnan endast skulle ha innehållit kommentarer till
klagomålet på bemötandet samt information om kontaktuppgifter till
Vårdgarantikansliet. Någon ytterligare information skulle inte ha getts. Rutiner har
setts över för hur mail som inkommer via Vårdgarantikansliet ska besvaras. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1304-01985-49
Ifrågasätter undersökningens upplägg
Anmälaren ifrågasätter hur undersökningen vid vårdcentralen genomfördes.
Anledningen till kontakten med vårdcentralen var en stukad fot. Läkaren undersökte
foten en minut, enligt anmälaren, innan han remitterade anmälaren till röntgen.
Anmälaren var tvungen att boka ny tid för att få information om resultatet av
röntgenundersökningen. Resultatet skulle kunnat delges via telefon, anser
anmälaren. Läkaren var otrevlig vid besöken.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef som försökt utreda vad som gick fel
i bemötandet av kvinnan. Det har visat sig omöjligt att med säkerhet fastställa det
exakta händelseförloppet. Man har beslutat om vissa ändringar i rutinerna för att i
framtiden undvika att liknade sker igen. Avgiften för det andra besöket återbetalas
till kvinnan. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1304-01986-59
Bristande information och hänvisning
Sammanfattning:
En kvinna beskriver ett förlopp mellan 2005 och 2013. I beskrivningen anges 13
punkter som fel, varav tre berör bedömningar inför och i nära samband med ett
barns födelse och tio berör andra brister. Bristerna avser avsaknad av psykosocialt
stöd, hur besked lämnades, information som inte lämnades och hänvisningar till
annan instans eller annat stöd som inte gjordes. Händelserna i kombination med det
bristande omhändertagandet har givit stora konsekvenser för familjens ekonomi och
hälsa. Familjen har nu fått ta del av de insatser som de efterfrågade och som de
borde ha fått tidigare. Kvinnan är mån om att händelserna anmäls i en
sammanhängande beskrivning.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschef och berörda enhetschefer. Man
beklagar de upplevda bristerna i habiliteringen och redogör för det inträffade främst
utifrån journalanteckningar. Sammantaget framförs att synpunkterna klargör
behovet av att utveckla och tydliggöra information som lämnas och tas emot inom
verksamheten samt att det pågår ett utvecklingsarbete enligt en nationell modell för
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öppna prioriteringar som ska var klart 2014. Slutligen nämns att klagomålen
återförts till enheterna i syfte att fundera över interna arbetssätt och att målet är att
alla ska känna sig väl bemötta och informerade. Anmälaren har tagit del av
yttrandena och känner inte igen sig i mycket av det som framförs. Hon väljer dock
avslutningsvis att bifoga sina reflektioner över detta i en e-postskrivelse. Ärendet
avslutas.
V1304-01990-52
Nekad besökstid
En pappa sökte vård för sin dotter i en akut uppkommen situation. När han kommer
till närakuten med barnet blir det inte undersökt med motivering att pappan inte
kan barnets sista fyra siffror. Pappa legitimerade sig men vården vägrade ända att
hjälpa till.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit trots uppmaning avslutas
ärendet.
V1304-01992-34
Valfrihet
En kvinna har nekats vård vid en psykiatrisk specialistmottagning och hänvisats till
att söka vård i den stadsdelen som hon är folkbokförd i.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Sedan start har
mottagningen haft ett mycket stort inflöde och under en period var antalet patienter
som kom utifrån som valfrihetspatienter drygt 50 %. Detta har lett till långa
väntetider och man har därför behövt göra tydliga medicinska prioriteringar.
Ansvarig vill framhålla att man inte avisar patienter med hänvisning till boendeort,
utan att en medicinsk prioritering görs när remiss inkommer. Det är beklagligt om
man vid telefonkontakt med kvinnan endast har tagit upp frågan om hennes
bostadsort. Detta har påtalats och den information som numera ges har förtydligats.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1304-02004-59
Ifrågasätter operation som givit mycket besvär
En man beskriver en handoperation som ledde till infektion samt krävde flera
omoperationer. Detta innebar flera sjukhusvistelser med varierad grad av
uppföljning och omhändertagande. Situationen har inneburit lidande, en hand som
inte läker och medicinering som påverkat övriga läkemedel, nedsatt funktion och
värk. Mannen ifrågasätter operationen utifrån sin hälso- och sjukdomserfarenhet
och sina särskilda behov och han undrar om läkare vid bedömningen att operera tog
hänsyn till detta och funderade över riskerna.
Åtgärd: Situationen har förändrats avsevärt och om det är aktuellt med anmälan via
patientnämnden återkommer mannen med ny skrivelse. Ärendet avslutas.
V1304-02008-42
Fel diagnos, avled
Anhöriga till avliden kvinna framför att vården feldiagnostiserade kvinnan och att
hon därför avled i förtid.
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Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning. Anmälaren informerad om patientförsäkringen LÖF samt
Socialstyrelsen.
V1304-02010-53
Komplikationer vid förlossning
Under en kvinnas förlossning medförde medicinska ställningstaganden och bristande
följsamhet till rutindokument att komplikationer uppstod. Barnet drabbades av en
förlossningsskada och har bestående men. Föräldrarna undrar över varför inte den
utlovade lex Maria anmälan ännu gjorts trots att händelsen inträffade för snart två
år sedan.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick enligt anmälarens önskemål då anmälarna
nu informerats om att en Lex Maria anmälan är inskickad till Socialstyrelsen.
V1304-02012-42
Nekades läkemedelsbehandling
En kvinna med känd herpesinfektion kontaktade vårdcentralen för att få ett recept
inringt då hon upplevde tidiga symtom på herpes. Vid snabb behandling kuperas
oftast ett anfall. På apoteket fanns inget recept och vid kontakt med vårdcentralen
framkom det att läkaren ville undersöka kvinnan innan behandling påbörjades. Nu
är kvinnan sjukskriven och uppfattar att insjuknandet hade varit undvikbart.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar att det
inte var känt att kvinnan hade recividerat herpesinfektioner. Detta fanns inte
noterat i journalen och kvinnan har aldrig omnämnt det vid läkarbesök. Oavsett
detta ville läkaren träffa patienten och själv ställt diagnosen. Därefter hade det
kunnat vara aktuellt att förskriva recept efter telefonkontakt. Beslutet hade inget
med bristande förtroende för patienten. Anmälaren har tagit del av svaret och har
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1304-02015-55
Tillgängligheten rörande hjälpmedel
En kvinna har synpunker på tillgängligheten rörande hjälpmedel. Kvinnan är
synskadad och har svårigheter med att få hjälp och stöd med sina hjälpmedel. När
hon lämnar meddelande om att bli uppringd är det ingen som ringer tillbaka.
Kvinnan har under en tid förgäves försökt få hjälp av tekniker utan resultat.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Ärendet är mycket komplext
och innehåller många önskemål varav vissa inte ingår i landstingets uppdrag. För att
klara ut detta har syncentralen kallat kvinnan flera gånger till möte för att reda ut
vilka delar av hennes önskemål som kan uppfyllas, men hon har avböjt. För att
kvinnan ska bli nöjd krävs en fullständig kartläggning av hennes behov och
önskemål. Detta görs av förskrivare som ska ställa önskemål och behov i relation till
Hjälpmedelsguidens grundläggande inställning att landstingets uppdrag är att
tillgodose "lägsta godtagbara hjälpmedelsnivå". Efter det att yttrandet har läst upp
för anmälaren har ärendet avslutats.
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V1304-02021-44
Missnöjd med vården av anhörig
En man är missnöjd med vården av sin son. Sonen har drabbats av en vårdskada
och har under en veckas tid inte fått sin ordinerade magsårsmedicin.
Utskrivningssamtalet var ej förberett. Patienten har fått annan persons medicin. Två
Lex Maria-anmälningar är upprättade.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ger kontaktinfo till Socialstyrelsens Enskildas Klagomål samt Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag. Skriftligt ärendet handlades av annan handläggare.
Detta ärende avslutas.
V1304-02023-57
Röntgen genomfördes, men av fel fot
En kvinna uppger att en röntgenläkare har tagit bort uppgifter från hennes journal.
Hon röntgade sin ena fot, men röntgenläkaren upptäckte skruvar som kvinnan
menade opererats in i den andra foten vid ett tillfälle flera år tillbaks.
Röntgenläkaren ifrågasatte kvinnans svar och sände remissvar där han informerade
om den tidigare operationen. Kvinnan krävde då en ny röntgen av båda fötterna och
detta svar visade att kvinnan hade rätt. Då kvinnan krävde röntgensvar från
samtliga undersökningar visade det sig att det ursprungliga, felaktiga svaret var
borttaget.
Åtgärd: Yttrande inkom från röntgenläkaren som menar att det ursprungliga
utlåtandet ändrades vilket är i vederbörlig ordning och inget har tagits bort. Han
beskrev ett annat förlopp än anmälaren för röntgenundersökningarna. Anmälaren
vill inte inkomma med genmäle men önskar att det i avslutsskrivelsen förtydligas att
hennes husläkare inte kan finna det första, felaktiga utlåtandet vilket tyder på att
det tagits bort från journalen. Ärendet avslutas.

V1304-02025-42
Bristande kontroller vid läkemedelsbehandling
En kvinna behandlades och medicinerades mot högt blodtryck av husläkaren. Det
blodprov som ska tas i samband med denna medicinering blev aldrig kontrollerat.
Medicinen gav biverkningar och minskade de vita blodkropparna.
Åtgärd: Svar har inkommit från specialistläkaren på vårdcentralen som anser att
kvinnan fått god medicinsk vård. Under behandlingstiden kontrollerades blodvärdet
och ingen påverkan på de vita blodkropparna sågs. Misstanke fanns om biverkan av
antibiotikabehandling förskriven vid annan klinik. Anmälaren har tagit del av svaret
och har därefter framfört att hon bytt mottagning. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1304-02027-53
Hjärtfel missades vid utskrivning av nyfödd
Föräldrar ifrågasätter varför inte barnläkaren upptäckte att deras nyfödda barn hade
hjärtfel vid utskrivningen från BB avdelningen. Senare visade det sig att barnet led
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av svårt hjärtfel som opererades akut. Enligt hjärtspecialister borde diagnosen
ställts tidigare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från leg läkare. Vid barnläkarundersökning när
barnet var tre dagar framkom inget avvikande talande för hjärtfel. Hon var fin i
färgen och visade inga tecken på dålig syresättning såsom blå läppar, blå tunga eller
blekhet. Andning var normal liksom hennes hjärtljud. Efter det att yttrande har
översänts har överenskommelse ingåtts om att ärendet avslutas och anmälaren har
informerats om LÖF och IVO.
V1304-02029-28
Felbehandlad inom tandvården
En man fick sju nya tandkronor i underkäken. Efter insättningen fick mannen
problem med bettet och tandläkaren slipade då ner de permanenta tänderna i
överkäken för att få en bättre påbitning mot de nya tandkronorna i underkäken.
Mannen har därefter svårt att bita ihop och har en konstant ömhet i bettet. Enligt
specialisttandläkare på mottagningen så behöver mannen sätta in nya tandkronor i
underkäken för att komma till rätta med problemet. Han har fått information om att
det kommer att kosta honom ytterligare 22 000 kronor.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Information om patientförsäkringen. Återkommer vid behov.
V1304-02031-57
Läkaren ville inte sjukskriva
En kvinna med kvarstående besvär efter en fotfraktur fick inte något sjukintyg då
hon träffade ortoped. Läkaren menade att det var bättre att hon jobbade och att
hennes arbete inte var så fysiskt tungt. Kvinnan blev arg eftersom hon menar att
hon har rätt till sjukintyg då hon är sjuk.
Åtgärd: Yttranden inkom från överläkare som båda beklagade att kvinnan inte var
nöjd med besöket på ortopedmottagningen. Men de menade att bedömningen av
arbetsförmåga gjordes utifrån den information läkaren fick från anmälaren. Då
anmälarens arbetsuppgifter kunde utföras sittande fanns inget underlag för
sjukskrivning. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1304-02033-49
Betalat över högkostnadsskydd
En kvinna glömde ta med sitt frikort till mottagningen, fick betala 200 kr. När hon
senare åter kontaktade mottagningen för att få tillbaka pengarna ville mottagningen
inte tillmötesgå henne utan hänvisade till SLL.
Åtgärd: Efter det att patientnämndens förvaltning kontaktat hälso- och
sjukvårdsförvaltningen visade det sig att vårdgivaren arbetar enligt nationella taxan
och att anmälaren därför i detta fall ska vända sig till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Patientnämndens förvaltning hjälpte anmälaren att skicka
underlag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att få utlagda medel återbetalda.
Ärendet avslutas därmed.
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V1304-02047-54
Kvinna tog sitt liv då psykiatrin ej lyssnade
En man har synpunkter på att flera läkare vid olika psykiatriska avdelningar inte
lyssnade på honom när han försökte berätta om sin suicidbenägna sambo. Läkarna
förskrev preparat som sambon senare använde för att ta sitt liv. Han vill ha
upprättelse för det inträffade.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har anmälaren meddelat att ärendet är anmält till
Socialstyrelsen och att han överväger att göra anmälan till LÖF. Ärendet avslutat
utan vidare åtgärd.

V1304-02048-49
Ingen undersökning trots dåliga njurvärden
Anmälaren hade dåliga njurvärden men läkaren vidtog ingen undersökning utifrån
detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Mannen identifierar ett
existerande problem mellan vårdgivare, där remisser skickas tillbaka till remittenten
utan åtgärd - vilket borde vara oacceptabelt. När läkare skickar remiss till akut-eller
specialistbedömning görs detta för att remitterande läkare gör bedömningen att
behov finns av sådan typ av konsultation. Ansvarig beklagar den väntetid som
mannen drabbades av och vill understryka att man från vårdcentralens sida även
fortsättningsvis kommer att göra allt för att säkerställa att patienten får hjälp med
sina besvär. Efter det att yttrande har översänts har mannen meddelat att han blivit
opererad och att ärendet kan avslutas.
V1304-02071-42
Provsvar från annan patient skrevs in i journalen
Anhörig till kvinna framför att kvinnan blivit kontaktad från en akutmottagning efter
ett akutbesök med anledning av ett högt blodsocker. Under besöket togs dock inga
prover. Senare framkom det att provsvaret förts in i fel journal och berörde en
annan patient.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick enligt anmälarens önskan.

V1304-02078-53
Prover förväxlades
En kvinna fick felaktiga svar på ett blodprov. Blodprov måste ha blivit förväxlade
och kvinnan undrar hur detta har kunnat ske och hur det i framtiden ska kunna
förhindras. Kvinnan önskar ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare på berört laboratorium som beklagar
att man inte har kunnat finna orsaken till det inträffade. En möjlig förklaring skulle
kunna vara att provet har kontaminerats av ett annat positivt prov genom till
exempel stänk. Som en konsekvens av det inträffade kommer man att
rekommendera kontrollprov vid oväntad Hepatit B-infektion hos gravida för att
förhindra felaktig diagnos samt ge möjlighet till att identifiera fel som man ännu inte
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lyckats finna. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1304-02082-59
Svårigheter att boka tider och få kontinuitet
En man beskriver bristande kontinuitet i sin pågående vård. För att få träffa samma
läkare kontinuerligt har mannen försökt att ha god framförhållning för bedömning av
hälsotillstånd och arbetsförmåga. När han ville boka tider vid vårdcentralen
förhalades detta genom att man till exempel bad mannen att komma senare än han
bad om och behövde. Mannen upplevde att varken tidsbokning eller receptionister
bidrog till att det hela skulle fungera utifrån förutsättningar och patientens behov.
Åtgärd: Anmälaren har inte hörts av varför ärendet avslutas.
V1304-02090-54
Fel diagnos, problem med samarbete med anhöriga
En kvinna anser att hon har blivit tvångsvårdad av en läkare vid en psykiatrisk
akutenhet på felaktiga grunder. Hon anser att hon har fått fel diagnos samt att
läkaren inte låtit hennes anhöriga delta vid ett läkarsamtal.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsöverläkare. Berörd läkare arbetar inte
längre kvar. Ansvarig kan sammanfattningsvis inte finna stöd för kvinnans
uppfattning om förfalskade uppgifter i journalen eller att närstående förvägrats att
närvara vid undersökning. Bland de uppgifter som finns i journalen visar på inget
sätt att uppgifterna skulle vara falsarier på det sätt som anmälaren framställt det.
Ansvarig beklagar att anmälaren uppfattat situationen som hon gör och om hennes
uppfattning skulle vara riktig håller han med om att det är ett grovt övertramp.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1304-02100-59
Ambulans tillkallad i samband med dödsfall
En andra ambulans tillkallas i ett sammanhang där den första ambulansen saknade
nödvändig utrustning. Händelser som föranlett anmälan: En kvinna hade hög feber,
blödde näsblod och hade kräkts med blodigt innehåll. Ambulans som tillkallades tog
ej med kvinnan, efter telefonkonsultation med läkare, utan hänvisade till
influensabehandling med Alvedon och Ipren. Anhöriga upplevde
ambulanspersonalens avvisande kränkande, och deras uppträdande som
oprofessionellt. Kvinnan förbättrades inte och föll ihop två dagar senare. Ambulans
tillkallades. Maken upplevde en lång väntan på en ambulans som saknade
nödvändig utrustning. Den aktuella ambulansen tillkallades, därefter en läkare som
konstaterade att kvinnan avlidit.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från ambulansöverläkare som förklarar att berörd
ambulans utgjorde assisterande enhet till annan ambulans, för bästa möjliga
hjärtstoppsbehandling. Utifrån ambulansjournal och en kompletterande skriftlig
redogörelse från berörd ambulanssjuksköterska konstateras vidare att man under
omhändertagandet genomför detta enligt gällande rutin. I yttrandet framkommer
också att man varit i kontakt med ansvariga för den ambulans man assistterande.
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Anmälaren framför att han och anhöriga sammantaget är nöjda med svaret i detta
ärende och uppskattar den respektfulla tonen.
V1304-02103-59
Onödigt lidande på grund av försummelse
En man sökte vård vid mottagningen vid flera tillfällen mellan hösten 2010 och
november 2011. Mannen besvärades av värk i vänster lår och begärde röntgen och
blodprover togs. Mannen angav smärta över knät men ländrygg och övre lår
undersöktes. Senare önskar mannen remiss till ortoped och hjälp med smärtlindring
då lättare preparat inte längre räcker. Nekas detta. Vid undersökning i oktober 2011
fanns en förhårdnad i låret och tilltagande smärtproblematik som föranledde
remisser för röntgenundersökningar. Innan det genomfördes lades mannen in akut
och en tumör samt metastaser konstaterades. Begärda röntgenbilder lämnades inte
ut förrän mannen själv hämtade dem och betalade för det. Mannen anser att vården
kunde agerat tidigare och på annat sätt än som skedde.
Åtgärd: Anmälaren trodde att anmälan till PaN innebar patientförsäkringen/LÖF för
ersättning och ärendet är också anmält till Socialstyrelsen. Ärendet avslutas.
V1304-02106-42
Fel diagnos, läkemedelsbiverkan
En man genomgick prostatahyvling vid en urologklinik på ett akutsjukhus. Efter
operationen uppkom smärta och urinproblem. Mannen anser att diagnosen och
medicineringen var fel och att han fått en vårdskada. Anmälaren har skrivit till
verksamhetschefen men inte fått svar.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig läkare på urologkliniken. I svaret
framkommer det att mannen led av förstorad urinblåsa och att operationen syftade
till att underlätta blåstömningen. Efter operationen noterades förstorad och
försvagad blåsa. De upprepade kateteriseringarna och infektionerna har troligen
bidragit till kvarstående smärttillstånd. Anmälaren har tagit del av svaret och har
därefter anmält händelsen till Socialstyrelsen, Enskildas klagomål. Ärendet avslutas
enligt överenskommelse med anmälaren.

V1304-02115-49
Opererande läkare gav ingen information
Läkaren påbörjade operationen utan att vare sig ge information till eller ta upp
information av patienten. Ingen uppföljning skedde heller efter operationen.
Åtgärd: Förvaltningen försökte upprätta kontakt med anmälaren, men han hörde
dock inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
V1304-02117-59
Synpunkter på bedömning & ofullkomlig undersökning
En man med magsmärtor konstaterades ha höga vita blodkroppar. Läkaren som
lämnade beskedet meddelar att det beror på att han har samma problem som sin
mor och ingen vidare utredning gjordes. Magsmärtorna kvarstod, mannen sökte
vård och träffade en annan läkare som tog prover, varefter det konstaterades att
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mannen led av Crohns sjukdom. Anmälaren är upprörd över det första beskedet och
anser att det inte få gå till på det viset.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamheten som beklagar den sena
diagnosen och att berörd läkare inte arbetar kvar och kan yttra sig. Vidare att
jornaldokumentationen inte innehåller någon förklarande information. Anmälaren
framför att hon främst vill att ärendet leder till att vården hanterar liknande
situationer annorlunda i framtiden. Ärendet avslutas.
V1304-02121-28
Brister i kommunikation
En kvinna hade en tid för borttagning av en visdomstand. Under behandlingens
gång diskuterade tandläkarna om inte ytterligare en visdomstand skulle tas bort och
kvinnan fick en minut på sig att bestämma sig för om så skulle ske. Kvinnan har en
psykisk funktionsnedsättning som gör det svårt för henne att ta snabba beslut och
förändringar. Trots att hon sa ja till att ta bort ytterligare en visdomstand så gav det
följder som hon inte var informerad om, både gällande efterbesvär och
tillkommande avgifter.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens vd och från klinikchef.
Kvinnan fick besked om diagnoser, behandlingsförslag och kostnadsförslag för
avlägsnande av en visdomstand. Vid inledningen av besöket hade tandläkaren
eftergranskat röntgenbilderna som togs vid tidigare besök och informerade kvinnan
om ett stort kariesangrepp i en annan visdomstand. Detta var inget som framgått
av remissen. Tandläkaren föreslog innan operationen att även denna tand skulle tas
bort då det var angeläget att få den avlägsnad. Kostnadsmässigt var det en fördel
för kvinnan som samtyckte till förslaget. Efteråt gavs noggrann muntlig information
om det postoperativa förloppet, vilket inkluderade förväntade besvär, kost och
förhållningsrekommendationer, vikten av god munhygien, samt åtgärder vid
efterblödningar med mera. Även en förtryckt skriftlig broschyr med postoperativ
information gavs samt recept på smärtstillande. Efter det att yttrandena har
översänts har anmälaren inkommit med kommentarer som enligt hennes önskemål
ska tilläggas i avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat enligt överenskommelse.
V1304-02122-58
Brister i remisshantering och bemötande
En man framför synpunkter på remisshanteringen samt brister i läkarens bemötande
vid besök på en urologisk specialistmottagning. Läkaren raljerade över mannens
besvär. Remiss skulle skickas till en specialist på ett sjukhus. Anmälaren ifrågasätter
om remissen blev ivägskickad då ingen hört av sig från sjukhuset.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på mottagningen som beklagar
patientens upplevelse. Av yttrandet framkommer att remiss skrevs efter patientens
besök på mottagningen men att den inte skickats iväg, detta beklagas och utredning
kommer att göras gällande detta. Ny remiss har skickats och patienten har haft
kontakt med specialist på annat sjukhus, operation kommer att ske i höst.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att han är
nöjd. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
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V1304-02128-55
Brister i tillgängligheten vid syncentral
En kvinna har synpunkter på tillgängligheten vid en syncentral och anser att det är
svårt att kommunicera med personal som arbetar där. Hon lämnar meddelanden
men ingen ringer tillbaka.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Syncentralen har vid ett
flertal tillfällen bjudit in kvinnan till gemensamt möte med berörda parter för att få
klarhet i hennes behov och önskemål. Mötet skulle även syfta i att klargöra vilka
önskemål som är möjliga att uppfylla inom ramen för enhetens uppdrag. Kvinnan
har avböjt att komma. Efter det att yttrandet har lästs upp för kvinnan har hon
framfört ytterligare frågor. Dessa har vidarebefordrats till enhetschef som lovat
ringa kvinnan och svara på frågorna. Ärendet avslutat.
V1304-02129-58
Lång väntetid till undersökning
En mamma framför synpunkter på att sonen fått vänta över 10 månader på besked
om vad som hänt med en remiss för undersökning, samt att sonen fortfarande inte
fått undersökningen gjord. Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på remitterande enhet samt
verksamhetschefen på remissinstansen. Av yttrandena framgår att remiss skrevs i
slutet av maj 2012, då patienten inte kunde kallas inom den planerade tiden (3
månader) skickades remissen vidare till annan vårdgivare i mitten på mars 2013.
Föräldrarna fick remissbekräftelse en vecka senare och uppmanades ta kontakt med
vårdgivaren för att boka tid. Då föräldrarna inte hördes av återsändes remissen till
remittent mitten på maj 2013. Det framkommer att väntetiden varit mycket lång
och inte acceptabel. Väntetiden till sjukhuset anses bero på personalbrist.
Remissinstansen har vidtagit åtgärder för bättre bevakning av väntelistor. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1304-02131-53
Bristande utredning, ingen diagnos
Anhörig till en man kontaktar patientnämnden. Mannen har haft svåra besvär som
utretts av primärvården sedan ett år. Mannen har fortfarande inte fått diagnos eller
behandling och utredningen tar för lång tid enligt anmälaren.
Åtgärd: Anmälaren har meddelat att mannen nu fått vård och han är utredd via
slutenvården. Ärendet avslutat.
V1304-02133-49
Fråga om avgifter
Anmälaren ifrågasätter debitering från akutsjukhus.
Åtgärd: Kom överens att anmälaren själv skulle kontakta sjukhuset och ställa frågor
om debiteringen och att han skulle återkomma till förvaltningen vid behov. Ärendet
avslutas.
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V1304-02134-54
Språkförbistring vid utfärdande av läkarintyg
En kvinna framför sin kritik mot en läkare vid en beroendemottagning som på grund
av språkförbistring utfärdat ett läkarutlåtande åt hennes make som
försäkringskassan inte förstår.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1304-02135-30
Får inte skrivtok
En kvinna får inte skrivtolk till ett möte.
Åtgärd: Yttrande inhämtas i vilket det framgår att ingen av de fyra tolkbolagen som
har avtal med landstinget kunde åta sig uppdraget. Förfrågan gick då vidare till
tolkcentraler i två andra landsting, som tyvärr också lämnade besked att de inte
kunde. En vädjan gick då ut till tolkbolagen i Stockholm, men ingen åtog sig
uppdraget. Tolkbolagen har enligt avtal med landstinget krav på sig att utöra en viss
volym, som följs upp av Tolkcentralen kontinuerligt. Så länge kraven är uppfyllda
kan inte Tolkcentralen beordra tolkbolagen att åta sig uppdrag. Under många år har
utbildningsmöjligheterna till vuxendövtolk och skrivtolk släpat efter, vilket medfört
att de utbildade vuxendövtolkarna i landet inte räcker till. Tolkutbildningarna ökades
därför i Stockholm för ett antal år sedan. Man hoppas på en förbättrad situation i
och med det. Problematiken har även lyfts i ett principärende under 2013.
V1304-02137-49
Uteblivna insatser
Enligt anmälaren uteblev insatser från ASIH, trots starka behov av behandling hos
patienten. Vidare ska ASIH enligt anmälaren ha sagt till de anhöriga att de får själva
ta hand om den sjuke.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Kom överens om att anmälaren eventuellt återkommer till förvaltningen vid behov
efter att själv ha kontaktat både sjukhuset och ASIH. Anmälaren har inte
återkommit. Ärendet avslutas.
V1304-02138-54
Missnöjd med behandling
En man är missnöjd med att han inte fått psykologsamtal i individuell form från en
psykiatrisk mottagning. Mottagningen har i stället erbjudit gruppbehandling.
Åtgärd: Då anmälaren inte avhörts inom angiven tid avslutas ärendet utan vidare
åtgärd.
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V1304-02141-42
Felmedicinerad
Ett litet barn förskrevs antibiotika mot halsfluss på en barnakutmottagning. Efter
någon dag började barnet kräkas och fick utslag. Ett återbesök på akuten visade att
flickan inte hade halsfluss. Modern sökte nu husläkaren som tog svalgprov vilket var
negativt. Senare togs ny odling som var positiv. Oklarheterna i handläggningen vid
akuten upplevs som felbehandling.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som ger en förklaring till
förloppet. Flickan hade positivt svalgtest för streptokocker samt trolig virusinfektion
med diarréer. En medicinsk förklaring ges till val av antibiotika vilket var korrekt.
Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1304-02144-42
Felförskrivet läkemedel
En kvinna fick fel läkemedel förskrivet på vårdcentralen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av för fortsatt
handläggning.
V1304-02145-57
Felaktiga provsvar från laboratorium
En kvinna var hos gynekolog och tog prover, svaret från laboratoriet var att provet
var positivt för klamydia. Kvinnan blev upprörd och krävde ny provtagning som gav
negativt svar för klamydia, men positivt för gonorré. Eftersom kvinnans partner
visade negativa svar blev kvinnan mycket upprörd och krävde ny provtagning och
då var svaret negativt för gonorré. Kvinnans gynekolog skyller på laboratoriet och
kvinnan undrar hur rutinerna är då båda hennes prover varit felaktiga.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som djupt beklagade det inträffade. Det
har inte varit möjligt att fullt ut klarlägga vad som orsakade felaktigheterna då det
gått lång tid sedan det inträffade. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet
inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
V1304-02146-57
Konsekvenser av felaktigt provsvar
Mannens sambo tog prover hos sin gynekolog och fick svaret att hon hade klamydia.
Då mannen testade sig visade det sig att han inte hade klamydia. Då kvinnan
testade om sig var klamydiasvaret negativt, men gonorréprovet var positivt.
Mannens gonorréprov var negativt. Vid omtestning var inte heller kvinnans
gonorrétest positivt. Mannen är missnöjd med laboratoriets hantering av proverna
eftersom ledde till förtroendeproblem i parets förhållande.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som djupt beklagade händelsen. En
misstanke finns att det blivit fel vid provomhändertagandet, men med säkerhet kan
det inte fastställas vad som var orsaken. Då anmälaren efter att ha tagit del av
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yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1304-02147-57
Komplikationer efter ryggoperation
En man som genomgått svåra ryggoperationer är mycket missnöjd med att
ortopeden inte vill vara tydlig och berätta hur det egentligen är med hans rygg. Då
mannen träffade ortopeden gavs inga klara svar och mycket knapphändiga
förklaringar.
Åtgärd: Anmälaren har fått hjälp till förnyad operation för att avlägsna spikar i
ryggen och önskar avsluta ärendet i befintligt skick utan att få något yttrande.
V1304-02149-28
Ifrågasätter avgift för tandvård
En kvinna som blev remitterad av sin tandläkare till en specialistmottagning
ifrågasätter avgiften på 1 220 kronor för den undersökning som utfördes.
Åtgärd: PaNf informerar om avgift vid specialisttandvårdsbehandling. Anmälaren
känner sig nöjd med det och ärendet avslutas.
V1304-02152-57
Önskar anmäla vårdskada
En kvinna önskar hjälpa en vän som blivit sjuk p g a en vårdskada.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1304-02154-59
Synpunkter på utredning och upptäckt av tumör
En kvinna hade kontakt med en vårdcentral. 2004 framförde kvinnan problem med
blod i avföringen som av en läkare bedömdes ha samband med hemorroider.
Coloscopi övervägdes men genomfördes ej. Kvinnan träffade en annan läkare 2006
och prover ledde till coloscopi och att man fann en tumör. Vid sjukhusbesök
diagnostiserades cancer och kvinnan opererades 2006. Detta ledde till orkeslöshet
och en omväxlande över- och underaktiv tarmfunktion som gjorde kvinnans liv
otryggt. Kvinnan anmäler och klagar på händelsen som kostade henne mycket.
Åtgärd: Yttrande har inkommit där verksamhetschefen anger att mottagningen ej
besvarar skrivelsen, då händelserna utspelade sig på en numera avvecklad
mottagning. Anmälaren har tagit del av yttrandet och förstår situationen, men
framför besvikelse.

Sida 141

Avslutade ärenden 2013-05-11 – 2013-08-16

PaN 2013-09-19

V1304-02155-49
Fel diagnos och ingen undersökning
Anmälaren lider av ett antal symptom, men anser att läkaren ger fel diagnos utan
att genomföra någon som helst utredning. Läkare menar att problemen bottnar i
psykiska besvär.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från husläkare. Kvinnan har under senaste halvåret
sök husläkare sju gånger. Hennes besvär har utretts initialt med
kroppsundersökning, Ekg och skelettröntgen utan att man kunde finna någon
förklaring till hennes smärtor. Därefter har skiktröntgen och arbetsprov gjorts, som
inte gav någon förklaring. Kvinnan remitterades till hjärtspecialist som undersökt
henne med ultraljud av hjärtat, utan att finna något. Hon har utretts med prover
avseende antikroppar mot mycoplasma och TWAR. Vid senaste besöket hade hon
diverse symtom från kropp och psyke och hon hade önskemål om
magnetröntgenundersökning av flera delar av kroppen. Läkaren förklarade att det
inte var möjligt under akuttid men erbjöd henne återbesök senare. Hon avbokade
den tiden. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1304-02156-54
Fick ingen suicidbedömning vid psykiatri
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått någon suicidbedömning trots att hon
hade bokat tid vid psykiatrin.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1304-02157-49
Fel diagnos
Anmälaren som är närstående till avliden patient uppger att vårdgivaren gav
patienten fel diagnos och att detta kan ha orsakat att patientens liv inte kunde
räddas.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som förstår att mannen kände
sig väldigt ensam med sin far i den svåra situation som rådde. Efter det att yttrande
har översänts har anmälaren meddelat att han önskar få ärendet överfört till IVO för
vidare handläggning där. Ärendet avslutat.
V1304-02158-53
Bristande behandling
En kvinna sökte upprepade gånger vid en akutmottagning för buksmärtor. Varje
gång skickades hon hem med morfinbaserat läkemedel. Vid en
ultraljudsundersökning hade konstaterats att kvinnan led av gallsten och senare att
hon hade inflammation i gallblåsan. Hon opererades då omgående med öppen
kirurgi. Kvinnan anser att om man tagit henne på allvar när hon började söka hjälp
hade hon inte behövt genomgå en så stor operation och haft ett så långt lidande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschef som beklagar den långa
väntetiden och de smärtor som kvinnan fick utstå i avvaktan på operation. Man har
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för närvarande mycket långa väntetider för aktuell typ av ingrepp och därför
skickades remiss till annat sjukhus. Att operationen fick göras med öppen teknik,
vilket leder till längre konvalescens efter operation och ett större ärr skulle troligtvis
inte ha undvikits om operationen gjorts tidigare. Efter det att yttrande har översänts
har anmälaren meddelat att hon fortfarande har besvär och hon har
rekommenderats att ta förnyad kontakt med vårdgivaren. Ärendet avslutat i samråd
med anmälaren.
V1304-02160-59
Ofullkomlig utredning och fördröjd diagnos
En man anser att han kunnat få sin diagnos tidigare med en noggrannare
undersökning. Mannen sökte akut för synfältsbortfall och fick beskedet att det rörde
sig om en TIA. Undersökning genomfördes, bortsett från ultraljud som bokades till
25 april. Mannen drabbades den 21 april av en stroke med kvarvarande
funktionsnedsättning och betydande ekonomiska och sociala konsekvenser för
honom. Mannen hänvisar till Socialstyrelsens riktlinjer och menar vården brustit i
relation till dem.
Åtgärd: Ärendet utreds vid Socialstyrelsen varför ärendet här avslutas.
V1304-02971-57
Ovänligt bemötande av receptionist
En man var första gången på besök på ögonsjukhuset och hade svårt att hitta rätt.
Då han frågade receptionist och sjuksköterska efter vägen blev han bryskt och
ovänligt bemött. Till slut blev han så arg och besviken att han lämnade sjukhuset
och åkte hem.
Åtgärd: Yttrande inkom från chefläkaren som beklagade att anmälaren blivit
ovänligt bemött. Utlägget för det läkarbesök som inte blev av kommer anmälaren
att ersättas för om han meddelar sina kontouppgifter. Anmälaren är nöjd med det,
men ifrågasätter varför inte chefläkaren svarade direkt på det brev som anmälaren
sände. Ärendet avslutas.
V1305-02169-62
Komplikationer efter operation
En man opererade näsan på grund av andningsproblem i november 2012.
Operationen gick bra, men näsan blev sned. Mannen fick veta att en bedömning av
resultatet kunde ske efter sex månader. Mannen, som besväras av att nästan blivit
sned, har nu varit i kontakt med läkare som säger att man inte kan göra mer och
att risken är att det blir värre om man gör en ny operation.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sjukhuset. Läkaren som utförde operationen
har svarat att snedheten i näsan framför allt syns från en viss vinkel och att det
dessutom såg ut att vara svårt att rätta till, i synnerhet då det hade varit vissa
operationstekniska svårigheter vid ingreppet. Läkaren bedömde det inte
meningsfullt att vidta några ytterligare kirurgiska ingrepp. Anmälaren var inte nöjd
med detta, men då han har tid hos en annan läkare och ett genmäle inte skulle ge
något nytt i svar avslutas ärendet. I avslutsskrivelsen till vården togs anmälarens
missnöje upp och anmälarens uppfattning att snedheten inte borde vara svår att
rätta till.
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V1305-02174-59
Komplikation, bristande information vid behandling
En man besökte akutmottagningen på grund av smärta i foten. Röntgen visade en
spricka och han gipsades från knät. Mannen återkom på grund av smärta i
underbenet. Felgipsning konstaterades och mannen frågade om alternativ
behandling. Det uppgavs inte vara möjligt och han gipsades på nytt. Smärtan tilltog
vilket visade sig vara blodpropp, som behandlades. Mannen undrar om den första
bedömningen om gipsning samt själva gipsningen var felaktig, detsamma rörande
omgipsningen som ledde till blodpropp. Mannen saknade också information om
varför gips slutligen inte behövdes. Dessutom framför mannen att han inte kunde
arbeta och behövde medicinera i tre månader.
Åtgärd: Yttrande från specialist har inkommit, som beskriver olika
behandlingsmetoder samt avsaknad av konsensus om vilken som ska användas.
Anmälaren är inte tillfreds med svaret men framför inget ytterligare i detta ärende.
Ärendet avslutas.

V1305-02179-42
Ingen information inför påbörjad medicinering
En kvinna var hos en hjärtspecialist för utredning av hjärtrusningar. Vid besöket
upplevde hon sig ovänligt bemött då läkaren knappt tittade på henne utan
dokumenterade under samtalet. Ingen information gavs om resultatet av
undersökningarna. Läkaren föreslog dock medicinering utan att veta orsaken till
symtomen. När hon ställde frågor svarade inte läkaren. Kvinnan önskar en ny
bedömning av annan läkare.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1305-02181-58
Felaktig diagnos
En man framför synpunkter på felaktig diagnos vid besök på akutmottagningen på
ett sjukhus. Mannen remitterades till mottagningen på grund av yrsel, illamående,
viktnedgång och dålig aptit. Han fick diagnosen kristallsjuka och behandlandes på
mottagningen, då han inte förbättrades utan snarare mådde sämre kontaktade han
läkare på vårdcentralen som remitterade honom till magnetkamera undersökning.
Det visade sig att han hade en hjärntumör. Anmälaren önskar att detta kommer till
läkarens kännedom för att minska risken för att det händer någon annan.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på kliniken som tagit del av
behandlande läkares journalanteckningar. Av yttrandet framgår att noggrann
undersökning samt försök till behandling gjorts, då detta inte lyckades remitterades
patienten för uppföljning. Det framkommer även att det kan vara svårt att skilja
mellan ofarlig lägesberoende yrsel och hjärnstams-/lillhjärnsyrsel, samt att
patienten råkat ut för detta. Behandlande läkare har informerats om ärendet.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att han
inte önskar driva ärendet vidare. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
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V1305-02184-57
Otrevligt bemötande från ambulanspersonal
En man boende på ett serviceboende provade sin flickväns läkemedel och blev
mycket allmänpåverkad. Personal på boendet ringde efter ambulans. Mannen blev
mycket hånfullt bemött av ambulanspersonalen som menade att man i onödan ringt
efter ambulans.
Åtgärd: Yttrande inkom från vårdutvecklare som beklagade att bemötandet från
ambulanspersonalen upplevdes som kränkande. Anmälan har tagits upp med
ansvarig personal som insett att agerandet inte varit optimalt. För gemensamt
lärande och kunskapsspridning kommer ärendet att presenteras internt i
ambulansföretaget i avidentifierad form. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1305-02186-42
Överförskrivning av läkemedel
Anhörig till avliden man framför att läkaren förskrivit för höga doser vilket orsakade
mannens död.
Åtgärd: Under handläggningen framkommer det att anhöriga haft ett möte med
vården och fått en del förklaringar från förskrivande läkare och andra som behandlat
mannen. Ärendet avslutas enligt anmälarens önskemål.
V1305-02188-42
Nekades läkemedel, brister vid e-recept, bemötande
En kvinna upplevde under flera år problem med förnyade e-recept av husläkaren.
Det saknades ofta ett läkemedel eller så förskrevs det med för kort behandlingstid.
Vid ett tillfälle nekades hon medicinen och bemötandet var inte vänligt vid det
läkarbesöket.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar kvinnans negativa
upplevelse av vården och bemötandet. Verksamheten kan dock inte se hur
vårdcentralen kunnat agera annorlunda. Kvinnan har haft upprepade samtal och
möten om läkemedelsbehandlingen utan att kunna ta till sig information och olika
råd hon fått. Anmälaren har tagit del av yttrandet och där efter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1305-02191-58
Missad diagnos, inte lyssnad till
En dotter framför synpunkter på att hennes mamma inte blivit lyssnad till/inte blivit
tagen på allvar när hon sökt hjälp ett flertal gånger hos sin husläkare för sina
besvär med trötthet, ryggont, illamående, kräkningar samt aptitlöshet. Mamman
blev varje gång hemskickad med rekommendation att återkomma efter någon vecka
om hon inte förbättrades, detta pågick under hösten 2012 fram till februari 2013.
Till slut åkte mamman in akut på sjukhuset, det visade sig att hon led av cancer och
dog två veckor efter diagnosen ställts. Anmälaren anser att husläkaren brustit i
undersökning av mamman.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att patienten varit på tre bokade läkarbesök på mottagningen samt ett
besök på akutmottagningen, det framgår även de undersökningar och behandlingar
som gjordes. Patienten har blivit uppmanad att söka akut vård på sjukhus.
Verksamhetschefen kan inte se att patienten blivit hemskickad med Alvedon eller att
patienten inte skulle blivit ordentligt undersökt. Anmälaren har efter detta inkommit
med genmäle som skickas för kännedom till mottagningen. Ärendet avslutas i
befintligt skick.
V1305-02193-58
Fördröjd diagnos, inte lyssnade till
En mamma framför synpunkter på fördröjd utredning av sonens besvär samt att de
inte blivit lyssnade till vid besök på en barnakut på ett sjukhus. Föräldrarna sökte
vård på grund av sonens besvär med hög feber, öronvärk, huvudvärk och
kräkningar. De uttryckte oro över sonens tillstånd samt undrade om det kunde vara
hjärnhinneinflammation men fick ingen respons på detta. Först efter åtta timmar
togs ett prov på vätska från ryggmärgen som visade trolig hjärnhinneinflammation
och sonen vårdades på intensivvårdsavdelning under fyra dygn. Föräldrarna
ifrågasätter varför det tog så lång tid att ställa diagnosen.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare på akutkliniken. Av
yttrandet framgår händelseförloppet och de medicinska bedömningar som gjordes.
Efter genomgång av patientjournalen samt intervju med inblandad personal kan
läkaren inte finna belägg för att någon klandervärd felbedömning gjorts. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, inkommit med genmäle som bifogas till
avslutsskrivelsen. Anmälaren är inte nöjd med svaret. Ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1305-02194-57
Missnöjd med inställd operation
En kvinna med fettillväxt på ögonlock och under ögonen vårdplanerades för att ta
bort fettet. Då hon kom till operation menade ögonläkaren att fettet under ögonen
inte kunde tas bort eftersom det är en kosmetisk operation. Men då kvinnan var på
första läkarbesöket godkände läkaren operation, vid andra tillfället var regelverket
ändrat. Kvinnan menar att hon fått godkänt operation då de gamla reglerna gällde.
Åtgärd: Yttrande inkom från ögonläkaren som informerade om att regeländringen
gällt redan från 2010. De problem anmälaren har under ögonen betraktas som
kosmetiska, men fettillväxten på ögonlocken opererades bort. En kosmetisk
operation sker på egen bekostnad. Anmälaren är ledsen och missnöjd över beslutet.
Hon har missuppfattat informationen från läkaren. Ärendet avslutas.
V1305-02195-59
Outredda förstoppningssymptom
En kvinna med förstoppning besökte läkare vintern 2011. Kvinnan framförde oro för
cancer. Läkaren bedömde att kvinnan inte behövde oroa sig, men att laxerdroppar
vid måltid kunde hjälpa. Ingen undersökning genomfördes. Våren 2012 sökte
kvinnan en vårdcentral som gjorde samma bedömning. Kvinnan insisterade på
undersökning och röntgen av tarmarna genomfördes sommaren 2012, dock ingen
gynekologisk undersökning. Under hösten sökte kvinnan gynekolog. Därifrån
skickades kvinnan till annan mottagning som ansåg att undersökning kunde göras
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om kvinnan själv ville. Vid sjukhusbesök i december konstaterades äggstockscancer
som spridit sig. Kvinnan menar att detta kunde upptäckts tidigare om hon tagits på
allvar och undrar hur det kunde missas.
Åtgärd: Information om patientnämndens uppdrag och verksamhet. Anmälaren har
även skickat anmälan till Socialstyrelsen och inte återkommit till förvaltningen enligt
överenskommelse. Ärendet avslutas.
V1305-02211-58
Felaktig diagnos
En man framför synpunkter på att läkaren på vårdcentralen ställt diagnosen
panikångest när han sökte vård på grund av skakningar, svaghet samt förkylning.
Det visade sig senare att han hade sköldkörtelproblem. Anmälaren ifrågasätter
diagnosen samt varför läkaren inte skickade honom vidare för att få hjälp med
orsaken till sina besvär.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att alla vårdcentraler har i sitt uppdrag möjlighet att remittera
ångestpatienter till terapeut. Då läkaren inte längre är kvar på mottagningen finns
ingen möjlighet att besvara varför detta inte blivit gjort. Nya läkare blir informerade
om remissinstanser enligt gällande rutin. Personalen kommer att få förnyad
information som konsekvens av denna händelse. Anmälaren har, efter att ha tagit
del av yttrandet, hörts av och meddelat att han accepterat svaret. Ärendet avslutas
hos förvaltningen.
V1305-02213-57
Bristande diagnostik vid vadskada
En man skadade sig i vaden vid trappgång och kontaktade husläkaren. Husläkaren
var osäker på diagnosen och mannen kontaktade akuten. Ingen läkare kunde ställa
säker diagnos, sjukgymnasten ville inte behandla honom utan korrekt diagnos och
mannen gick sjukskriven och använde kryckkäppar. Efter många månader
remitterades mannen till ortoped som konstaterade att vadmuskeln var av. Mannen
har nu stora besvär med krampkänsla i vaden, går på kraftfulla behandlingar och
ortopeden är osäker på om det blir kvarstående problem. Anmälaren är arg för att
ingen kunde ställa rätt diagnos från början.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som menade att diagnosen utan
större problem sattes initialt, men att anmälaren haft otur då läkningen har gått
ovanligt långsamt. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1305-02214-42
Brister i smärtlindring efter operation, omvårdnad
En kvinna vårdades på en ortopedisk klinik på grund av underbensfrakturer.
Kvinnan beskriver en händelse med många olika negativa upplevelser. Smärtlindring
gavs inte enligt ordination då en så kallad bugg raderade läkemedlet i
journalsystemet. Kvinnan hade mycket ont en hel natt. En läkare uppmanade henne
att lära sig att tolerera smärtan.
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Åtgärd: Ärendet har varit ett bevakningsärende vid förvaltningen. Anmälaren har
haft ett möte med verksamhetschefen samt kvalitetsansvarig sjuksköterska på
kliniken för genomgång av händelsen. Därefter har anmälaren inte återkommit
varför förvaltningen uppfattar att kvinnan fått svar på sina frågor och avslutar
därmed ärendet.
V1305-02216-34
Remisstrul
En man har synpunkter på att en vårdcentral skickat en remiss till en psykiatrisk
mottagning som returnerades då datum på remissen var fel. Detta medförde att
mannen fick vänta extra länge innan han fick en besökstid inom psykiatrin. Mannen
tror att det är "vårdgarantin" som medför att datum på remissen måste vara rätt.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Mannen önskar endast att ärendet registreras vid PaNf. Ärendet avslutas.
V1305-02221-49
Kränkt av receptionist
Enligt anmälaren blev hon illa bemött vid receptionen. Hon uppfattar att det
negativa bemötandet kan hänföras till diskriminering på etnisk grund.
Åtgärd: Förvaltningen har sökt kontakt med anmälaren. Anmälaren har dock inte
vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1305-02222-54
Bristfällig tillgänglighet
En man har flera gånger ringt till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning utan att få
kontakt. I övrig är framställan oklar.
Åtgärd: Vid telefonsamtal med anmälaren har han informerats om att hans skrivelse
måste tydliggöras, han har uppmanats att formulera sina frågor/synpunkter och
inkomma med undertecknad skrivelse. Då mannen senare inte avhörts inom avtalad
tid avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1305-02224-34
Nekas läkemedel
En man har synpunkter på att en läkare inom beroendevården inte vill skriva ut
medicin mot ADHD efter att han tagit ett återfall. Han undrar om alla
beroendemottagningar har det som policy att göra så eller är det bara hans läkare
som är så hård.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Han får via e- läkare inom beroendevården. Då han därefter inte avhörts, avslutas
ärendet.
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V1305-02225-59
Komplikationer i samband med en operation
En kvinna med kronisk tarmsjukdom opererades för andra gången. I samband med
det skedde informationsmissar inom vården och till kvinnan. Detta ledde till
komplikationer och inverkade negativt på operationsresultatet. Bland annat fick hon
ingen epiduralbedövning och drabbades av en oväntad blödning efter operationen.
Operationen genomfördes inte heller på det sätt som kvinnan uppfattat att den
skulle. Kvinnan beskriver att förklaringen som givits var att det bara blev så, därför
undrar hon vad vården idag gör för att det ska bli rätt, och i bästa fall enligt
patientens önskemål.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamheten som gott och väl klargör de
frågor anmälaren hade. Utifrån detta uppfattar anmälaren svaret som mycket bra.
Dock skiljer sig informationen från besked hon fick före operationen på en punkt.
Hon kommer själv att ta kontakt för att försöka få klarhet avseende detta. Ärendet
avslutas.
V1305-02233-58
Komplikationer efter bröstoperation
En mamma framför synpunkter för dotters räkning gällande komplikationer efter en
bröstoperation. Dottern har försökt få kopia på patientjournalen men får inget
besked om vart journalen finns. Undrar hur de ska gå vidare i ärendet.
Åtgärd: Enligt överenskommelse med anmälaren kontaktar de själva ansvariga för
kliniken samt Landstingsarkivet. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1305-02237-57
Lång väntetid på utredning av allergi
En kvinna tvingades uppsöka akuten p g a en kraftig irritation i ena ögat. Läkaren
bad henne ta kontakt med husläkare för utredning med pricktest. Väntetiden för
besök på vårdcentralen är fyra månader vilket kvinnan inte tycker är acceptabelt.
Hon använde istället sin privata sjukvårdsförsäkring och fick tid efter några dagar.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1305-02239-28
Ifrågasätter avgift för behandling
En man uppsökte medicinsk tandvård för tandvårdsrädda. Hos tandhygienisten blev
han debiterad 400 kronor för behandling och 400 kronor för utbildning. Mannen
ifrågasatte debiteringen för utbildning, vilket resulterade i att den debiteringen
krediterades. När han vid nästa besök åter debiterades 400 kronor för utbildning
och han åter ifrågasatte debiteringen, lades denna summa in under behandling
istället och han fick en faktura på 800 kronor. Mannen ifrågasätter debiteringen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef.
Utredning visar att mannen framfört att han inte önskade information och
utbildning. Därför kommer kliniken att kreditera åtgärdskostnaden och
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fakturaavgiften. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avsluta.
V1305-02243-55
Kommunikation per e-post i vården
En man har frågor om kommunikation per e-post inom vården då han anser att det
är svårt att kommunicera per telefon.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1305-02247-42
Nekas vård på psykiatrisk mottagning
En kvinna nekades vård på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och hänvisades till
primärvården. Kvinnan vill inte det och undrar om det är läkaren som beslutar om
detta.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1305-02249-58
Brister i utredning och kommunikation
En pappa till barn som utreds på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
framför synpunkter på brister i utredningen och kommunikationen med ansvarig
läkare. Vidare har familjen själv fått inhämta olika uppgifter som läkaren behövt
från andra vårdgivare.
Åtgärd: Då anmälaren inte önskar att förvaltningen inhämtar yttrande i ärendet,
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1305-02255-58
Bristfällig journal och remiss som ej skrivits
En man framför synpunkter på brister i journalföring samt att remiss inte skrivits av
specialist på ett sjukhus. Mannen bedömdes behöva sjukgymnastik, men någon
remiss är fortfarande (maj) inte skriven och sjukhusbesöket som mannen gjorde i
januari finns inte dokumenterat i journalen.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken. Av yttrandet framkommer
att den utlovade remissen inte blivit skriven förrän nu och att detta berott på en
pressad situation på mottagningen vilket medfört att en del fall blivit liggande.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet hörts av och meddelat att han inte
önskar gå vidare i ärendet. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
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V1305-02256-42
Ingen uppföljning vid läkemedelsbehandling
En kvinna remititerades till öronspecialist då hon fått en halsböld. Läkaren förskrev
flera olika antibiotika. Efter en tid noterades att de vita blodkropparna sänkts. Vid
läkemedelsbyte uppkom problem då ingen odling togs innan behandlingsstart.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som bedömer att
handläggningen av kvinnans halsböld utförts på ett korrekt sätt. Antibiotika
behandlingen byttes då misstanke om annan bakterieväxt fanns. När bölden tömdes
uppkom en karakteristisk anaerob doft och antibiotikabyte gjordes. De låga vita
blodkropparna är en ovanlig biverkan. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter hörts av och framfört att anmälan till Socialstyrelsen, Enskildas klagomål är
gjort. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1305-02264-58
Brister i remisshantering och information
En kvinna framför att hon inte fått information av sin husläkare vad som hänt med
hennes remiss till specialist. Kvinnan blev remitterad till specialist på ett sjukhus,
när hon inte fick någon kallelse ringde hon till sjukhuset och fick information att
remissen skickats tillbaka till vårdcentralen. Anmälaren ifrågasätter varför
husläkaren inte informerat henne om detta.
Åtgärd: Då anmälaren inte inkommit med kompletterande skrivelse avslutas ärendet
i befintligt skick.
V1305-02266-62
Fått annan patients provsvar med posten
En man har fått annan patients provsvar med posten. Han har kontaktat
vårdcentralen och påtalat detta, men undrar om han behöver göra något mer.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
och har fått svar på sin fråga. Ärendet avslutas.
V1305-02268-59
Uppgift att överföra information & föraktfull ton
En kvinna besökte en akutmottagning med remiss från vårdcentral. Kvinnan
berördes illa av väntan som innebar både att hon glömdes bort och fick höra
information om diagnoser och behandlingar i korridoren. Småningom genomfördes
röntgenundersökning som inte krävde åtgärd. Den sista läkaren kvinnan träffade
påtalade att husläkaren gjort fel bedömning och att kvinnan skulle tala om det för
den berörde. Kvinnan undrar om hon ska behöva bära denna information mellan
behandlare och berördes illa av den föraktfulla tonen gentemot en läkare som hon
har förtroende för.
Åtgärd: Anmälaren har inte hörts av trots bekräftelsebrev den 8 maj,
kontakuppmaning den 20 maj samt 24 juni 2013 varför ärendet avslutas.
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V1305-02285-42
Felförskrivet recept
En kvinna fick ett brev av sin husläkare där det framgick att det recept som
förskrevs för ett halvår sedan var förnybart 21 gånger. Receptet gällde
sömnmedicin. I brevet framkom det att ytterligare ett recept på sömnmediciner var
förskrivet.
Åtgärd: Svar har kommit från behandlingsansvarig läkare som beskriver händelsen
som ett misstag. Receptet skrevs initialt för ett uttag men läkaren ändrade uttaget
till två, därmed uppkom misstaget. Kvinnan har erbjudits ett besök för genomgång
av medicineringen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1305-02289-57
Bristfällig gynekologisk operation
En kvinna besökte en gynekolog i specialistvård som under lokalbedövning tog bort
cystor. Dagen efter fick kvinnan hög feber och tog kontakt med akutsjukhuset som
akutopererade henne och tömde flera, varfyllda cystor. Kvinnan ifrågasätter om den
första operationen under lokalbedövning försämrade situationen.
Åtgärd: Yttrande inkom från ansvarig läkare som menade att hon handlagt ärendet
helt i enlighet med gällande riktlinjer, men hon beklagade att kvinnan trots detta
fick en infektion som krävde ny operation. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1305-02292-58
Komplikationer efter behandling
En kvinna framför att hon fått en nervskada i ansiktet efter en bihålepunktion på en
akutmottagning på ett sjukhus.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen samt från specialistläkare på
mottagningen. Av yttrandena framgår händelseförloppet. Det framkommer även att
med den använda behandlingsmetoden är den komplikation patienten drabbats av
är mycket ovanlig. Skada kan inte uteslutas men då det är en så pass ovanlig
komplikation så bör annan patologi uteslutas. Patienten kommer därför att bli kallad
till specialistläkarbedömning på kliniken. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1305-02294-58
Lång väntetid, brister i informationen
En mamma framför klagomål på den långa väntetiden samt utebliven information på
en barnakutmottagning på ett sjukhus. Hon anser det oacceptabelt att det tar över
10 timmar för en sjuk 1½ åring att få träffa en läkare och ännu längre innan alla
undersökningar är klara.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken. Av yttrandet
framgår att verksamhetschefen kontaktat anmälaren per telefon och beklagat
upplevelsen samt tackat för inkomna synpunkter. Den fortsatta utvecklingen på
mottagningen diskuterades. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts
av och meddelat att hon är nöjd med samtalet. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1305-02295-49
Nekad behandling
Anmälaren uppsökte primärvården då han uppfattade att han var i behov av
behandling mot infektion i halsen. Efter provtagning sa läkaren att det inte förelåg
behov av behandling, att anmälaren skulle återkomma om två veckor om tillståndet
inte förbättrades.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Läkaren hade bedömt det
hela som stämbandsinflammation som orsakats av virus. För att säkerställa att
ingen bakteriell infektion låg bakom så togs prover och dess var utan anmärkning.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att ärendet kan
avslutas.
V1305-02296-57
Smitta vid såromläggning efter höftledsoperation
En man har genomgått tre höftledsoperationer och är frågande till om rätt
omläggning har gjorts efter operationerna. Mannen fick en djup infektion i såret
efter första operationen och var tvungen att operera bort protesen. Efter kontroll av
rutinerna på avdelningen framkom det att de inte följdes fullt ut vid omläggning och
mannen tror att han smittades då.
Åtgärd: Yttranden inkom från överläkaren och vårdenhetschefen på sjukhuset.
Något samband mellan omläggningsrutiner och anmälarens infektion har inte kunnat
fastställas, men klinikens rutiner har setts över med anledning av anmälan. Båda
beklagade djupt att patienten fått en infektion under sjukhusvistelsen. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1305-02298-44
Bristande information
En man skriver för sin mor som vårdas på ett vård- och omsorgsboende. Han anser
att mamman inte fått den vård och behandling hon borde ha fått.
Åtgärd: Telefonsamtal med sonen om mammans grava situation. Samtal med
behandlande läkare samt kurator rekommenderas. Återkoppling till handläggaren
vid behov. Anmälaren återkommer inte och ärendet avslutas.
V1305-02301-55
Olika besked om behandling
En kvinna som drabbats av komplikationer efter en knäoperation har fått olika
besked huruvida en omoperation kan ske eller ej. Kvinnan lider dagligen av svåra
smärtor och har fått hjälp hos smärtklinik men detta har inte hjälpt. Kvinnan vill ha
ett besked om operation kan ske.
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Åtgärd: Yttranden har inhämtats från patientsäkerhetsansvarig överläkare och från
ansvarig på anestesi. Det framgår att två oberoende erfarna knäkirurger har bedömt
att man bör undvika kirurgi. Dels på grund av kvinnans övriga medicinska besvär
avseende hjärta och lungor dels att operativt ingrepp i knät med stor sannolikhet
inte skulle förbättra situationen. Även narkosläkare har bedömt att de medicinska
riskerna med operation är mycket stora. Med hänsyn till detta har man avstyrt
ingreppet allt med kvinnans bästa i tankarna. Efter det att kompletterande yttrande
har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1305-02307-58
Fördröjd diagnos, brister i utredning
En man framför synpunkter på brister i utredning vid inläggning på en
vårdavdelning. Mannen vårdades på grund av misstänkt hjärtmuskelinflammation.
Då mannen har släktingar med sköldkörtelproblematik påtalades detta, vid senare
provtagning visade det sig att han hade onormala värden. Anmälaren ifrågasätter
den felaktiga diagnosen.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken som beklagar att
sköldkörtelprov inte togs. Av yttrandet framgår att blodprov visat på förhöjda
värden gällande hjärtproteiner vid tre provtagningstillfällen, patienten fick därför
diagnosen hjärtmuskelinflammation. Dessa värden kan inte enbart förklaras med att
patienten har en ökad ämnesomsättning. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av och meddelat att han önskar att ärendet avslutas.
V1305-02314-58
Fördröjd diagnos, provsvarshantering
En man framför synpunkter på att han trots ett flertal kontakter med olika instanser
i sjukvården inte fått rätt diagnos förrän efter 1½ månad.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren samt överläkare och tillika
patientsäkerhetsläkare på sjukhuset som beklagar patientens upplevelse. Av
yttrandena framgår att patienten lades in på sjukhuset på grund av hjärtflimmer och
att det under vårdtillfället togs blodprover som visade förhöjda värden. Patienten
fick behandling samt uppföljning på specialistmottagningen ordnades. Patienten
tackas även för de förslag han framfört gällande hur prover är markerade i
patientjournalen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och
meddelat att han fortfarande anser att blodprover borde tagits tidigare.
Överenskommer att ärendet avslutas i befintligt skick.
V1305-02318-54
Allmänna synpunkter om psykiatri
En man anser att hans avlidna syster behandlades felaktigt inom psykiatrin. Han
undrar vem han skulle vända sig till.
Åtgärd: Ärendet avslutas i överenskommelse med anmälaren.
V1305-02319-42
Nekades recept, flera besök på vårdcentralen
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En man har sedan 20 år medicinerat mot astma. Tidigare har han bara ringt
vårdcentralen och förnyat receptet. Denna gång krävdes ett läkarbesök. När
mannen kom till vårdcentralen fanns ingen läkare i tjänst varför han fick uppsöka en
jourmottagning.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.

V1305-02325-58
Brister i bedömning av röntgenbilder
En dotter framför synpunkter för mammans räkning på brister i bedömning av
röntgenbilder vid moderns besök på ett sjukhus. Anhöriga fick besked att inget nytt
tillkommit och modern skickades hem utan åtgärd. Det visade sig någon dag
senare, vid granskning av bilderna, att modern hade blodpropp i hjärnan.
Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Enligt anmälarens önskemål överförs ärendet till Inspektionen för vård och
omsorg för ställningstagande till utredning. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1305-02332-57
Bristande behandling för bristning av hälsena
En kvinna fick en hälsenebristning och remitterades till träning hos sjukgymnast.
Det var många problem med avbokningar och sjukdom och träningen blev inte så
regelbunden. Då kvinnan var på återbesök på akutsjukhuset fick hon
rekommendation att byta sjukgymnast och efter det har träningen fungerat bra.
Kvinnan är ledsen då hon förlorat flera månader i rehabilitering.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte bifogat några
kontaktuppgifter.
V1305-02339-62
Vill ha ut sin journal
En man vill ha ut sin journal från Stockholms läns landsting, då han flyttat till ett
annat län och behöver ha tillgång till journalen för vidare behandling.
Åtgärd: Uppmanar mannen att vända sig till den vårdgivare han behandlats hos för
att få ut sin journal. Ärendet avslutas.
V1305-02340-49
Felbehandlad
Anmälaren upplever sig vara felbehandlad vid akutsjukhus. Anmälaren kommer
utveckla detta i kommande skrivelse.
Åtgärd: Anmälaren informerades om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren hörde dock inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
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V1305-02350-44
Förlust av ägodel på sjukhus
En man kontaktar oss med anledning av att hans far blivit av med en guldring under
en sjukhusvistelse, han ber om råd om vad han kan göra.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Efter att anmälaren fått besked om att sjukhuset kontaktat tvättbolaget och att de
kommer att meddela om ringen återfinns efter att alla tvättsäckar gåtts igenom
överenskommer vi att ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
V1305-02359-44
Bristande vård
En dotter har synpunkter på det vårdboende där hennes mor vistas.
Åtgärd: Anmälaren meddelas per epost om anmälan till Socialstyrelsen och till
Patientnämnden. Ärendet avslutas därefter.
V1305-02360-44
Bristande behandling
En man skriver för sin sambo. Det har varit svårigheter att få remiss, undersökning
och behandling vid flera tillfällen och även att få besked från olika vårdgivare.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet. Rekommenderar kontakt med
verksamhetschefen på vårdcentralen. Rekommenderar även kontakt med
uroterapeut. Anmälaren har inte avhörts vidare och ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1305-02361-54
Ofullständig vård
En kvinna anser att hon fått ofullständig vård i samband med sin vistelse på
akutsjukhus. Framställan är oklar.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren har en överenskommelse ingåtts om att
ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
V1305-02364-58
Brister i bedömning, läkarkontinuitet samt rehab
En kvinna framför synpunkter på att läkare på vårdcentralen vägrat sjukskriva
henne, hon anser att läkaren gjort en felaktig bedömning. Kvinnan ifrågasätter att
hon fått träffa olika läkare vid varje besök samt att hon undrar över valet av
rehabiliteringsklinik.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen som beklagar
patientens upplevelse. Av yttrandet framgår att vårdcentralen anser att patientens
rehabiliteringsläkare är den som ska bedöma om sjukskrivning är nödvändig.
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Patienten har träffat ett flertal olika läkare, hon är välkommen att lista sig hos en
specifik läkare på vårdcentralen. Valet av rehabiliteringsklinik styrs av patientens
behov. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, hörts av till
förvaltningen och meddelat att hon inte önskar gå vidare i ärendet. Ärendet avslutas
hos förvaltningen.
V1305-02369-57
Bristande undersökning vid knä- och höftbesvär
En kvinna var hos husläkaren med anledning av att hon hade mycket ont i höften
och hade svårigheter att arbeta som förskollärare. Läkaren ställde en diagnos, men
menade att kvinnan kunde fortsätta jobba. Hon var inte nöjd med läkarens
bedömning utan gick till annan husläkare som remitterade henne till ortoped och
reumatolog. Dessa ställde en helt annan diagnos och planerar nu för operation. P g
a den första läkarens diagnos och utlåtande har kvinnan nu fått problem med
Försäkringskassan som menar att hon kan arbeta.
Åtgärd: Yttranden inkom från patientansvarig läkare och verksamhetschefen.
Husäkaren menade att han genomförde en optimal undersökning och remitterade
kvinnan vidare till nödvändiga kompletterande undersökningar. Vad gällde
anmälarens problem med Försäkringskassan hänvisade läkaren till de regelverk som
han hade att hålla sig till. Verksamhetschefen genomförde uppföljande samtal med
läkaren kring kommunikation och bemötande. Anmälaren har bytt vårdcentral och
blivit remitterad till ortoped och hon är nöjd med detta. Ärendet avslutas.
V1305-02372-59
Behandling som kunnat ges för 3 år sedan
En anmälan rörande en anhörig som hastigt avled i cancer. Enligt anmälan kunde
den anhörige behandlats för tre år sedan, men det informerades inte om detta.
Åtgärd: Anmälaren önskar handläggning vid Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet avslutas.
V1305-02373-42
Ingen uppföljning vid medicinering
En kvinna medicineras med blodförtunnande läkemedel och regelbundna kontroller
av blodvärdets görs av husläkaren. Kvinnan har under det senaste halvåret aldrig
träffat eller haft kontakt med behandlingsansvarig läkare. I bland upplever hon olika
fysiska symtom som hon undrar över. Kvinnan vill inte vara patient på
vårdcentralen längre.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.
V1305-02376-56
Får inte second opinion
En man som opererats för kärlkramp i benen har i efterförloppet drabbats av
svullnad i en ljumske och i buken. Han har varit på bedömning vid kärlkirurgen men
anser sig inte få den hjälp som är påkallad. Vill ha en second opinion och helst vård
utomlands. Mannen har tillskrivit landstinget i denna fråga och även anmält till
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Socialstyrelsen för att få en medicinsk utvärdering av den vård han erhållit. Önskar
även skadestånd.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Eftersom han anmält det inträffade till Socialstyrelsen vidtas inga ytterligare
åtgärder. Översänder information om LÖF och anmälningsblanketter.
V1305-02396-58
Brister i bemötandet och i journalhantering
En kvinna framför synpunkter på läkarens bemötande samt på journalhanteringen
på en rehabiliteringsklinik. Kvinnan anser att läkaren skrivit nedsättande saker om
henne i patientjournalen samt att läkaren lämnat ut kopior på patientjournalen till
läkare på vårdcentralen utan att konsultera henne.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och tillika behandlande läkare
på kliniken. Av yttrandet framgår att läkaren skickat journalutdrag som remissvar
till remittent, han har gjort en omfattande handläggning av ärendet och bedömning
av patientens tillstånd. Han anser inte att det är hans ansvar att ta över
sjukskrivningen men har erbjudit sig att göra detta. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon önskar att ärendet avslutas.
V1305-02409-59
Fråga om adressering på brev och sekretess
En fråga från en kvinna om vem som är formell mottagare av ett brev där "anhöriga
till" är skrivet ovanför patients namn. Kvinnan är folkbokförd på anhörigas adress.
Vården ansåg att brevet var till kvinnan, och skulle överlämnas till anhöriga, medan
anhöriga uppfattade brevet vara adresserat till dem. Brevet innehöll information om
gruppträffar för anhöriga inkluderande uppgifter om kvinnans medicinska tillstånd.
Kvinnan fick kännedom om att brevet kommit och lästs av en slump och undrar om
utskicket är i strid med vårdens sekretesskrav.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit trots kontaktuppmaningar via e-post.
Ärendet avslutas.
V1305-02414-52
Vem har läst journalen?
En kvinna vill veta hur man ska gå tillväga för att få reda på vem som har läst
hennes journal.
Åtgärd: Redogör för gällande regelverk. Ärendet avslutas då anmälaren ej
återkommit i ärendet efter förvaltningens mailsvar.
V1305-02439-59
Fel behandling och uteblivet svar
En man sökte enheten för att få en viss behandling. Informerades om begränsningar
av hur hans besvär kunde behandlas. Mottog utifrån det den alternativa erbjudna
behandlingen och resultatet blev inte bra. Erhöll senare information från annan
enhet om att den önskade behandlingen hade varit möjlig. Mannen begärde ett
skriftligt svar avseende läkarens bedömningar och behandling som genomförts,
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bland annat för att visa vid fortsatt vård vid annan enhet. Efter sex månader hade
endast journalkopia skickats trots flertalet påstötningar om vad som önskades i
svaret. Vill nu få ett svar via patientnämnden.
Åtgärd: Vid kontakt med verksamheten framkommer att ärendet utreds parallellt vid
socialstyrelsen varför ärendet avslutas.
V1305-02442-52
Önskar ersättning
En man vill ha ersättning då en urolog smittat honom med resistenta bakterier i
samband med en undersökning.
Åtgärd: Efter samtal med anmälaren överenskoms att hans anmälan
vidarebefordras till LÖF. Ärendet avslutas.
V1305-02443-57
Axelfraktur blev inte diagnostiserad
En man föll hemma och skadade axeln. Husläkaren rekommenderade
sjukgymnastik, men inget annat. Efter några veckor gick mannen tillbaks till
vårdcentralen, träffade annan läkare som remitterade till röntgen. Det visade sig
vara en fraktur som snabbt opererades. Mannen är missnöjd med att diagnosen
missades.
Åtgärd: Yttrande inkom från patientansvarig läkare som gick igenom
journaldokumentation och kunde konstatera att diagnosen fördröjdes genom att
röntgenundersökning inte genomfördes vid anmälarens första besök på
vårdcentralen. Ärendet har tagits upp i läkargruppen på vårdcentralen för en
genomgång av aktuella rutiner så att liknande fall fortsättningsvis hanteras på ett
bättre sätt. Anmälaren är nöjd med yttrandet och ärendet avslutas.
V1305-02445-58
Brister i tillsyn
En son framför synpunkter för pappans räkning på brister i tillsyn vid inläggning på
en vårdavdelning på ett sjukhus. Pappan vårdades på sjukhuset under 14 dagar. Vid
vårdtillfället var pappan förvirrad, han lämnade sitt rum och lyckades öppna en dörr
till en nödutgång och föll ner för en trappa, vilket resulterade i blåmärken och
smärtor men ingen fraktur. Den aktuella dörren hade ingen plastkåpa över låsvredet
vilket gjorde att den var lätt att öppna enligt sonen. Anmälaren önskar en översyn
av patientsäkerheten utifrån händelsen.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkare samt från överläkare som beklagar
händelsen samt tackar anmälaren för att han påpekat brister. Av yttrandena
framgår händelseförloppet samt de riskförebyggande åtgärder som vidtagits.
Händelsen är rapporterad som en vårdavvikelse, sjukhusets säkerhetsavdelning är
vidtalad för att installera varningslampa vid dörröppning, och plastkåpa på låsvredet
är ditsatt. Chefläkaren informerar även att en Lex Maria anmälan kommer att göras
då patienten utsattes för risk för allvarlig vårdskada. Då anmälaren efter att ha tagit
del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han
accepterat svaret och avslutar ärendet.
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V1305-02450-54
Tvångsbältad vid psykiatrisk avdelning
En kvinna är missnöjd med att hon har blivit tvångsbältad vid en psykiatrisk
avdelning.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren har hon framfört önskemål om
upprättelse genom att felaktiga diagnoser ska tas bort, granskande av
förekommande droger samt det sätt man tvångsbältat henne. Hon har även
synpunkter på socialtjänsten och familjeenhet. Kvinnan önskar få sina samtliga
handlingar tillbaka. Kvinnan har för avsikt att vända sig till Socialstyrelsen. Ärendet
avslutat.
V1305-02468-42
Läkemedelsförgiftad, sjukhusvårdades
En kvinna behandlades av husläkaren med åksjukeplåster mot illamående och yrsel
med god effekt. Efter en tid noterades 14 kilo viktnedgång. Hon sökte husläkaren
upprepade gånger men fick ingen respons. Kvinnan sökte akut vård och vårdades
med vätske- och näringstillförsel. Bedömningen blev läkemedelsförgiftning. Hon
hade medicinerats i fyra månader mot illamåendet, rekommendationen i FASS var
en vecka.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som djupt beklagar
händelsen. Det inträffade kommer att lyftas i läkargruppen för gemensam
genomgång av behandlingsmetoder för illamående med fokus på utvärdering av
läkemedelsbehandling och alternativa utredningar och kontroller. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att hon är nöjd med svaret och
att anmälan kommer att göras till patientförsäkringen LÖF samt konsumentrapport
Läkemedelsverket. Ärendet avslutas.
V1305-02472-59
Fråga om rättelse i journal
En kvinna har bett vårdcentralen att införa rättningar i journalen. Vårdcentralen
svarar att de infört det som kvinnan önskar bortsett från en diagnos som de vill
boka möte för att diskutera. Kvinnan har besvär som skulle kunna vara den aktuella
diagnosen, men är inte utredd för detta. Kvinnan ifrågasätter grunden för att sätta
diagnosen och varför rättelse inte kan införas utan diskussion. Önskar hjälp med hur
hon kan gå vidare med detta.
Åtgärd: Anmälaren har fått svar från läkaren som hon, med komplettering av
uppgifter från viss.nu via patientnämndens förvaltning, kan acceptera. Anmälaren
kommer dock att respondera med att hon önskat och framöver önskar en tydligare
kommunikation kring bedömningar och åtgärder rörande sin vård, från läkaren.
Ärendet avlutas.
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V1305-02473-59
Komplikationer efter operation
En man anmäler att han fick svåra komplikationer efter en bråckoperation i
Stockholm 2003. Mannen framför att läkaren gjorde fel och sydde ihop nerver. Efter
det har han haft mycket smärta och hindrande besvär i flera avseenden. Vid en ny
operation 2010, vid annat sjukhus, framkom att fel hade gjorts som orsakat mycket
av detta. Ytterligare besvär har tillkommit på grund av de komplikationer som kom
av den första operationen. Mannen har inte klarat att agera förrän nu.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som utifrån dokumentation
gör bedömningen att inget fel har begåtts vid de tillfällen sjukhuset ansvarat för
vården. En beklagan över att patienten haft så ont framförs, såväl som glädje över
den lindring reoperationen givit. Anmälaren framför synpunkter över yttrandet
skriftligt, med betoning på att fel kan inträffa samt redogör för sina upplevelser och
erfarenheter som patient.
V1305-02475-58
Felaktig hantering av prov
En mamma framför synpunkter på felaktig provhantering på en akutmottagning för
barn. Mamman sökte vård med dottern, det ordinerades ett urinprov och även att
provet skulle skickas vidare för odling. Odlingsresultatet skulle ligga till grund för
bedömning om ytterligare undersökningar och/eller operation var nödvändigt. Några
dagar efter besöket får mamman information om att urinprovet inte skickades för
odling, utan att en sjuksköterska slängt provet. Då dottern fick behandling med
antibiotika direkt vid besöket på barnakuten är det inte möjligt att ta ytterligare
prov. Anmälaren ifrågasätter förfarandet och önskar att sjuksköterskan informeras
om konsekvenserna av sitt handlande.
Åtgärd: Då anmälaren inte inkommit med underskrift avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1305-02480-62
Bristande telefontillgänglighet till sjukhusklinik
En man har svårt att få telefonkontakt med behandlande läkare på en klinik på ett
akutsjukhus.
Åtgärd: I kontakt med mannen meddelade han att han nu har fått kontakt med
läkaren. Mannen återkommer till Patientnämndens förvaltning om problemen att få
kontakt skulle fortsätta. Då mannen efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1305-02481-62
Får ingen kallelse till provtagning
En man har inte fått någon kallelse för provtagning, trots att hans värden ska
kontrolleras var sjätte månad.
Åtgärd: Mannen har själv kontaktat sin läkare och framfört sina synpunkter och
önskar i nuläget ingen hjälp fån Patientnämndens förvaltning. Ärendet avslutas
därmed.
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V1305-02484-58
Brister i bedömning, lång väntetid
En man framför klagomål på lång väntetid samt brister i bedömning av hans
tillstånd på en akutmottagning. Mannen sökte vård på grund av domningar i halva
ansiktet, huvudvärk samt högt blodtryck. Efter provtagning fick mannen vänta över
sju timmar på att få träffa läkare, han valde istället att åka hem. Anmälaren
ifrågasätter starkt hur det kommer sig att ingen tog hans symptom på allvar,
särskilt som han vid ett senare tillfälle åkt till vårdcentralen när han fått liknande
symptom och läkaren där menade att han haft en attack av tillfällig syrebrist i
hjärnan.
Åtgärd: Svar har inkommit från läkarchefen på neurologiska kliniken. Av yttrandet
framgår de undersökningar och bedömningar som gjordes vid patientens besök,
samt att patienten avvek på egen begäran på grund av lång väntetid. Läkarchefen
informerar också om den läkarbemanning (avseende neurologer) som finns på
akutmottagningen samt att detta medför varierande väntetider på
akutmottagningen. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1305-02494-57
Otrevligt bemötande från husläkare
En kvinna med feber, hosta och smärta i bröstet sedan några dagar tillbaks besökte
sin vårdcentral på akuttid och blev otrevligt och nonchalant bemött av husläkaren.
Han ville inte lyssna till henne och gav ingen antibiotika. Kvinnan tvingades till
akutbesök på sjukhuset till slut. Hon var orolig att hon fått lunginflammation som
hon tidigare drabbats av.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som beklagade den negativa
erfarenheten kvinnan upplevde vid besöket. Han menade att husläkaren varit
överdrivet försiktig med att förskriva antibiotika, en anledning till det kan vara att
myndigheterna uppmanat läkare till försiktighet. Verksamhetschefen har diskuterat
ärendet med den aktuella läkaren. Anmälaren är nöjd med svaret och ärendet
avslutas.
V1305-02500-58
Felaktig bedömning
En kvinna framför att läkare på en gynekologisk akutmottagning har gjort en
felaktig bedömning av orsaken till hennes besvär. Kvinnan blev senare opererad på
annat sjukhus. Hon ifrågasätter handhavandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef samt från överläkare på
kvinnokliniken. Av yttrandet framgår att diagnostik av smärtor i buken är svårt.
Från klinikens sida anser man inte att man kunnat handlägga fallet på annat sätt då
patienten hade en komplicerad bild bakom sig med tidigare genomgången
tarmkirurgi. Det kliniken lärt sig av anmälarens brev är att buksmärtor hos gastric
by pass opererade patienter är svåra att utvärdera. Då anmälaren efter att ha tagit
del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon
accepterat svaret och avslutar ärendet.
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V1305-02505-42
Önskar byta läkemedel och mottagning
En kvinna framför önskemål om att få sänka läkemedelsdosen samt slippa
injektioner och ta medicinen i tablettform i stället. Anmälaren önskar byta
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Kvinnan efterfrågar också neuropsykiatrisk
utredning för att utesluta ADHD diagnos.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig psykiatriker som förklarar att
neuropsykiatrisk utredning är gjord sedan tidigare, kvinnan har inte ADHD.
Licensansökan för läkemedel i tablettform har gjorts för att erbjuda kvinnan denna
administreringsmöjlighet. Läkarens bedömning är att det är bra om kvinnan
fortsätter att vara patient på enheten då personalen lärt känna henne. Anmälaren
har tagit del av svaret och därefter hörts av, ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1305-02506-52
Journalåtkomst
En kvinna vill veta hur hon ska gå tillväga då hon fått veta att över 200 personer
varit inne och läst hennes journal.
Åtgärd: Anmälaren önskar att ärendet skickas till Socialstyrelsen. Ärendet avslutas.
V1305-02508-49
Information om hur man tar del av sin journal
Anmälaren söker information om hur man tar del av sin journal och logguppgifter.
Åtgärd: Förvaltningen informerar anmälaren om hur man går tillväga. Anmälaren
har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1305-02509-54
Önskar ny utredning
En kvinna önskar att psykiatrin ska göra om en rättspsykiatrisk utredning.
Åtgärd: Då anmälaren inte uppgett några kontaktuppgifter eller avhörts efter ca en
månad avslutas ärendet utan vidare åtgärd.

V1305-02520-57
Brister i hanteringen av remisser
En kvinna som är patient på reumatologisk klinik har problem med att utlovade
remisser inte skickades trots att sjuksköterskorna påminde. Kvinnan är besviken
över att utredning av hennes kraftiga besvär ständigt försenas då läkaren glömt att
sända flera remisser.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som beklagade att anmälaren inte
var nöjd med den ansvariga läkaren. Hon har nu hjälpt kvinnan att få en annan
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läkare och har också haft telefonkontakt med henne. Anmälaren är nöjd med
hjälpen hon fått och önskar avsluta ärendet.
V1305-02527-54
Bruten sekretess
En man som har varit tvångsvårdad vid en psykiatrisk specialistavdelning anser att
en läkare trots hans uppmaning har läst ett brev han har skrivit till en annan
person.
Åtgärd: Anmälaren som är informerad om att PaNf inte kan kommunicera via E-post
av sekretesskäl har uppmanats att ta kontakt via telefon. Då anmälaren senare inte
avhörts inom angiven tid avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1305-02529-54
Vill överklaga beslut om tvångsvård
En man som är tvångsvårdad vid en rättspsykiatrisk avdelning vill att han förflyttas
till en annan anstalt.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren har han meddelat att hans skrivelse var
avsedd att skickas till Förvaltningsrätten men att den skickats fel av personal.
Ärendet avslutat utan vidare åtgärd.
V1305-02530-44
Brister i kommunikation
En kvinna beskriver att familjen fick ett dödsbud på telefon under tiden man var på
väg till sjukhuset. Hon ifrågasätter om detta var lämpligt.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1305-02531-44
Brister i omvårdnaden
En dotter ringer angående sin mamma som ramlade ur sängen på ett sjukhus.
Dotter vill anmäla händelsen då hon inte vill att någon annan skall råka lika illa ut.
Åtgärd: Yttrande gavs av chefläkare, patientsäkerhetscontroller och
chefsjuksköterska. Man beklagade det inträffade och redogjorde för bakgrunden.
Händelsen var utredd i en avvikelserapport och där hänvisades till den mänskliga
faktorn. Någon fallriskbedömning fanns inte dokumenterad och ärendet kommer att
redovisas vid personalmöte. Nuvarande rutiner skulle ses över för att om möjligt
förebygga nya olyckor. Anmälaren var nöjd med yttrandet och ärendet avslutas
därmed.
V1305-02533-44
Otrevligt bemötande
Vid ett besök på sin vårdcentral bemötts en äldre kvinna som var där med sin dotter
mycket otrevligt av läkaren.
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Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef, medicinsk chef samt allmänläkare.
Dessa gav en bakgrund till de bedömningar och undersökningar som genomförts på
patienten och underströk vikten av gott bemötande och kontakt. Den ansvarige
läkaren svarade för sitt sätt gentemot patient och anhörig och gav sina skäl till
situationen som uppstått. Läkaren ville dra lärdom av det inträffade så att liknande
situationer inte skulle behöva uppstå igen. Anmälarna skriver en egen kommentar
att tillföra slutskrivelsen och avslutar därmed ärendet vid nämnden.
V1305-02543-58
Tinnitus efter röntgenundersökning
En kvinna framför att hon fått tinnitus efter en magnetkameraundersökning på en
mottagning. Hon anser att hon borde fått mer information inför undersökningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar de besvär
patienten fått. Av yttrandet framgår undersökningsförloppet samt att det ljud som
uppstår i samband med undersökningen kan upplevas som obehagligt och
besvärande för patienter med ljudöverkänslighet. Därför erbjuds, sedan en tid, alla
patienter att komplettera hörselskydden med öronproppar för att ytterligare
begränsa ljudpåverkan. Mottagningen tar till sig av det inträffade och vikten av att
vara lyhörd inför patientens upplevelse. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av och meddelat att hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1305-02566-58
Synpunkter på hämtning med ambulans
En kvinna framför synpunkter på att hon blev skjutsad med ambulans till ett
sjukhus som inte hade någon gynekologisk akutmottagning trots att hon påpekade
att hon behövde gynekologisk kompetens. Något som personal på Vårdguiden
rekommenderat henne.
Åtgärd: Svar har inkommit från ambulansöverläkare. Av yttrandet framgår
händelseförloppet samt ambulanspersonalens bedömning. I och med att patientens
besvär bedömdes vara av allvarlig karaktär har man transporterat patienten till
närmast belägna akutsjukhus för vidare undersökning och ställningstagande till
behandling. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1305-02588-49
Fråga om frikort och patientavgift
Anmälaren hade frikort och uppsökte akutsjukhuset. Där blev hon informerad om att
frikortet hade gått ut och att hon måste erlägga patientavgift. Senare
uppmärksammade hon att frikortet var utfärdat närmare i tiden än ett år. Hon
frågar nu om hon inte trots allt hade rätt att få vård på frikortet utan att betala
patientavgift.
Åtgärd: Förvaltningen försökte upprätta kontakt med anmälaren. Förvaltningen
hade för avsikt att informera anmälaren om att det avgörande datumet är det som
anger när den första utbetalningen av totalt 1 100 kronor sker. Det är utifrån den
dagen årsperioden med frikort räknas. Anmälaren hörde dock inte vidare av sig.
Ärendet avslutas.
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V1305-02597-44
Bristande omvårdnad
En kvinna beskriver situationen under en kortare vistelse på geriatrisk klinik. Brister
fanns beträffande attityd mot patienternas, städning och måltider. Anmälan var
gjord till flera vårdinstanser.
Åtgärd: Anmälaren hade fått yttrande från verksamhetschef vid den geriatriska
kliniken samt Socialstyrelsens Tillsynsavdelning vilka översändes av anmälaren för
kännedom till nämnden. Anmälaren väljer därmed att avsluta ärendet.
V1305-02600-30
Får inte teckentolk
En kvinna som har behov av teckentolk ville följa med sin son till ett möte med
kommunen. Landstinget/Tolkcentralen uppgav att kommunen skulle stå för denna
kostnad och kommunen sa att det var Tolkcentralen som skulle betala detta, viket
gjorde att hon inte fick någon teckentolk och inte kunde närvara på mötet.
Åtgärd: Yttrande inhämtas i vilket det framgår att ett fel har begått vilket beklagas
djupt. Tolkningen skulle ha klassas som vardagstolkning och erbjudits av
landstinget. Rutinerna har nu setts över för att undvika att denna situation
upprepas.
V1305-02602-55
Illa behandlad av vården
Man känner sig illa behandlad av vården.
Åtgärd: Då anmälaren trots upprepad uppmaning om att ta kontakt inte avhörts
avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1305-02607-57
Ingen fråga om student fick närvara
En kvinna genomgick en underlivsoperation på akutsjukhus. Vid återbesöket blev
hon inte tillfrågad om hon samtyckte till att läkarstudent var närvarande. Det
enskilda samtalet som kvinnan såg fram emot blev inte av. Hon känner sig lurad på
besöket och önskar att information lämnas i förväg och att patienten har rätt att
neka.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som beklagade situationen.
Kliniken har rutiner som denna gång åsidosattes, frågan kommer under hösten att
lyftas på ett personalmöte. Ansvarig läkare tog kontakt med anmälaren och
förklarade hur situationen uppstod. Anmälaren är nöjd med yttrandet och
telefonsamtalet. Hon önskar avsluta ärendet.
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V1305-02608-49
Bristande undersökning
Anmälaren hade problem med sin tumme och träffade läkare vid sjukhuset. Läkaren
undersökte inte tummen med mer än att titta på den. Problemen består och
anmälaren befarar att han är i behov av behandling.
Åtgärd: Förvaltningen har sökt upprätta kontakt med anmälaren men anmälaren har
inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1305-02610-44
Frågor i samband med anhörigs död
En dotter har frågor om sin fars vård under hans sista tid i livet.
Åtgärd: Då anmälaren inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1305-02612-44
Bristande information
En kvinna har många frågor angående vård och behandling i samband med sin
pappas bortgång. Hon anser att hon inte fått tillräcklig information om pappans
situation och vårdbehov och att hon kunnat bidra med värdefull information om rätt
frågor ställts. Dottern är rädd att pappan felbehandlats.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef, tf verksamhetschef och överläkare på
berörda kliniker. Yttrande beskrev ingående de bedömningar som föregått den
behandling och vård som givits patienten samt de informationsinsatser som gjorts
för familjens räkning. PaN avslutar därefter ärendet då ytterligare skriftväxling inte
förväntas tillföra ärendet något nytt i sak.
V1305-02623-30
Får inte teckentolk
En kvinna har inte fått teckentolk till ett styrelsemöte.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte önskar att yttrande inhämtas.
V1305-02624-57
Ambulans uteblev
En kvinna vårdades i avancerad sjukvård i hemmet p g a svår njursjukdom. När
hennes njurvärden snabbt steg kontaktade kvinnan SOS Alarm. Fyra ambulanser
fick avbryta resan till henne med anledning av att de fick annan högre prioriterad
transport. Slutligen bad SOS Alarm att en liggande transport skulle ske. De hade
dock inte tid förrän om flera timmar men accepterade uppdraget. Kvinnan var inte
nöjd med lösningen utan bad sin bror om skjuts in till sjukhuset. Kvinnan
ifrågasätter överrapporteringen från SOS Alarm.
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Åtgärd: Yttrande inkom från vårdchefen som beklagade att hämtningen hos
anmälaren fick avbrytas fyra gånger p g a högre prioriterad transport. Hon menade
också att det inte framkommit till SOS Alarm att den liggande transporten inte
kunde utföras förrän efter flera timmar. Anmälaren är förvånad och besviken över
den bristande kommunikationen, men önskar avsluta ärendet.
V1305-02628-42
Fel läkemedelslista, komplikation efter operation
En man eftervårdades på en rehabiliteringsklinik efter by pass operation. Vid
hemgång fick han med sig läkemedelslista gällande annan person. Flera preparat
var fel och sekretessen för den andra patienten var bruten och risken för
felmedicinering var stor. Även infektion i operationssåret på underbenet noterades.
Ingen behandlingsplan eller uppföljning i primärvården var planerad. Mannen sökte
vård på akutmottagning och antibiotika förskrevs samt fortsatt omhändertagande på
vårdcentralen. Efter ytterligare några dagar insjuknade mannen med
andningsproblem och vård på akutmottagning visade vätska på lungan, 1,5 liter
tappades.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt enligt överenskommelse med anmälaren skick
då fullmakt saknas och anmälaren inte kommer att efterfråga detta.
V1305-02643-52
Vård och behandling
En ung man hamnade på sjukhus på grund av svåra epileptiska kramper. Hans
tillstånd gick inte att rädda och han avled senare på sjukhuset. Ärendet har varit
föremål för en Lex Mariagransking. Mannens mor önskar utredning av
patientnämndens förvaltning.
Åtgärd: Mamman informeras om att en eventuell utredning hos förvaltningen inte
leder till något ytterligare då PaNf ej få ha medicinska synpunkter. Anmälaren
informeras om möjligheten att vända sig till LÖF. Ärendet avslutas.

V1305-02649-44
Bristande tillgänglighet
En kvinna har frågor om tillgänglighet samt hanteringen av hennes situation på en
vårdcentral.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1305-02652-49
Nekad operation på grund av rökning
Anmälaren uppsökte akutsjukhuset, kliniken där hon tidigare blivit opererad. Hon
hade fått nya problem och läkaren undersökte henne. Läkaren sa sedan att han inte
tänkte operera henne förrän hon slutat röka. Han var också nedlåtande i sitt
bemötande, enligt anmälaren.
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Åtgärd: Anmälaren informerades om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om förvaltningens handläggningsrutiner. Hon inkom dock inte med
underskriven skrivelse. Ärendet avslutas.
V1305-02655-57
Mamman avled p g a felbehandling
En kvinna (avliden) blev nonchalant behandlad och bedömd på akuten vilket ledde
till att hon inte klarade den operation som följde. Hennes dotter försökte få
vårdpersonalen att undersöka mamman, men det var tidsbrist och många patienter
på akuten. Dessutom menar kvinnan att mamman inte visades respekt då
vårdpersonalen lät kvinnan ligga avklädd inför alla i väntrummet.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte inkommit med skriftlig anmälan
inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1305-02667-57
Lågprioriterad transport till sjukhus
En kvinna med behov av ambulanstransport till sjukhus p g a njurbesvär fick
information om att ambulans inte hade möjlighet att hämta henne, men hon skulle
få en liggande transport. Ärendet var brådskande, men transporten skulle dröja flera
timmar. Kvinnan undrar hur transporten kunde prioriteras så lågt när det var ett
brådskande fall.
Åtgärd: Yttrande inkom från vårdutvecklare som förtydligade de riktlinjer som finns i
företagets avtal med landstinget. Dessa anger två timmars inställelsetid utan
möjlighet att göra några medicinska prioriteringar. Anmälaren är nöjd med svaret
och önskar avsluta ärendet.
V1305-02675-42
Nekad medicinering
En man vårdas och medicineras vid en beroendemottagning. På grund av återfall i
missbruket avslutades ADHD medicineringen och mannen framför att han nu har
svårt att fungera socialt. Mannen har ett bokat vårdplaneringsmöte med läkaren.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.

V1305-02680-49
Ifrågasätter läkarens verbala uttryck
Anmälaren ifrågasätter läkarens verbala uttryck.
Åtgärd: Förvaltningen försökte upprätta kontakt med anmälaren, men han hörde
dock inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
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V1305-02681-58
Brister i informationen i samband med vård
En man framför synpunkter på den information han och hans anhöriga fick i
samband med anhörigs sjukhusvård. Läkaren rekommenderade att de skulle stanna
på sjukhuset för att träffa läkare, de fick ingen information om att vistelsen inte var
frivillig.
Åtgärd: Då anmälaren trots överenskommelse inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1305-02683-49
Fick betala för intyg
Anmälaren ifrågasätter att han fick betala 1 500 kr för intyg som Försäkringskassan
efterfrågat.
Åtgärd: Då berörd vårdgivare inte längre är verksam kan förvaltningen inte
handlägga ärendet vidare. Ärendet avslutas.
V1305-02692-58
Brister i remisshantering
En man framför synpunkter för anhörigs räkning på lång väntetid för utredning på
vårdcentralen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hänvisar till verksamhetschefen på vårdcentralen i första hand. Återkommer vid
behov.
V1305-02710-44
Bristande bemötande
Dotter ifrågasätter att hon inte fick delta i vården av sin nu avlidne far i den
utsträckning hon önskade vid inläggningen på en geriatrisk klinik för några år
sedan. Hon menar att hon hade kunnat underlätta pappans vistelse med
förklaringar till hans vanor och beteende som annars kunde vara svårt för
personalen att tolka.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denne klargjorde de medicinska
förhållanden som hade haft betydelse för vården vid de tillfällen under det aktuella
året då patienten hade varit inlagd på kliniken. Dotterns fråga kvarstår men
Patientnämnden avslutade ärendet efter samtal med dottern då ytterligare
skriftväxling inte förväntades tillföra ärendet något nytt i sak.
V1305-02711-44
Bristande information
En dotter har synpunkter på hur ett palliativt vårdteam förmedlade information om
den sjuke.
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Åtgärd: Yttrande gavs av tillförordnad verksamhetschef. Denna gav en noggrann
redogörelse för patientens vård under tiden på kliniken och de bedömningar och
avvägningar som låg bakom besluten. Anhörig hade haft flera samtal med ansvarig
läkare om faderns vård och tillstånd. Dottern är inte enig med det yttrande som
givits. PaN avslutar dock ärendet då ytterligare skriftväxling inte förväntas tillföra
ärendet något nytt i sak.
V1305-02713-44
Bristande behandling
En kvinna har frågor om sin avlidna pappas ögonbehandling. Dotterns undrade om
ögondropparna hade en negativ verkan på pappans hjärta och njurar.
Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare. Enligt yttrandet hade inte medicineringen givit
de besvär som frågorna gällde. Patientnämndens förvaltning avslutade ärendet efter
samtal med dottern då ytterligare skriftväxling inte förväntades tillföra ärendet
något nytt i sak.
V1305-02714-44
Bristande behandling
En dotter ifrågasätter den vård och behandling som gavs av vårdcentralen under
pappans sjukdomsperiod.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt ansvarig läkare. Av yttrandet
framkom att patienten haft tät kontakt med vårdcentralen som också samarbetat
med sjukhusklinik angående den komplicerade sjukdomsbilden. Anmälaren ansåg
efter att ha tagit del av yttrandet att hennes frågeställningar kvarstod.
Patientnämndens förvaltning avslutade efter samtal med dottern ärendet då
ytterligare skriftväxling inte förväntades tillföra ärendet något nytt i sak.
V1306-02690-57
Nonchalant bemötande från läkare
En kvinna var på mottagningsbesök hos kirurg i specialistvården. Redan i
receptionen blev kvinnan nonchalant bemött och ivägviftad då hon frågade om
väntrummet. I samband med undersökningen var läkaren nonchalant och skojade
om kvinnans vikt och utseende. Anmälaren blev mycket upprörd och illa till mods.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1306-02691-57
Otrevligt bemötandet av receptionist
En kvinna besökte vårdcentralen och blev nonchalant bemött i receptionen, kvinnan
fick inget högkostnadskort. Hon väntade länge och väl i väntrummet, läkaren
ropade hela tiden upp patienter som kommit senare än kvinnan. Hon vände sig till
receptionisten som frågade om kvinnan hade registrerat sig och betalat, det var
samma receptionist som när kvinnan kom till vårdcentralen. Vid kontroll visade det
sig att receptionisten inte anmält patienten så läkaren hade inte fått information om
att kvinnan satt i väntrummet.
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Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1306-02695-44
Journallagring
En kvinna har svårt att lokalisera sin journal för att få kopior efter ett ägarbyte av
en tidigare landstingsstyrd vårdcentral.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal med anmälaren har hon nu fått reda på var hennes
journal lagrats och väntar på kopior. Ärendet avslutas utan åtgärd.
V1306-02707-42
Oklarheter vid medicinering, trakasserier
En kvinna sjukhusvårdas vid en psykiatrisk klinik och upplever att sjuksköterskorna
inte hanterar hennes medicinering korrekt. Kvinnans psykolog och en skötare på
avdelningen gör närmanden.
Åtgärd: Efter kontakt med anhöriga framkommer det att ett vårdplaneringsmöte
med verksamhetsansvarig är planerat där händelsen kommer att framföras. Ärendet
avslutas då anmälaren inte återkommit för fortsatt handläggning.
V1306-02740-28
Missad diagnos av retinerade tänder
En mor kontaktade tandvårdsmottagningen då dottern blivit sned i munnen. Det
som senare visade sig var att dotterns retinerade hörntänder vuxit in i rötterna på
tre av de fyra tänderna i överkäksfronten. Två av tänderna fick tas bort omedelbart
och en av framtänderna har en osäker framtid. Det har redan konstaterats att
dottern kommer att behöva få implantat i vuxen ålder. Modern undrar nu om
tandvården missat att diagnostisera hörntänderna och om detta har förvärrat
skadans framfart.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef.
Överkäkshörntändernas ogynnsamma läge fastställdes senare än vad som är
beskrivet i Folktandvårdens rutin. Detta kan ha bidragit till skadan på tanden.
Händelsen är anmäld som en vårdavvikelse. Klinikchefen har skickat information till
modern om anmälan till LÖF. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren
meddelat att hon inte vill gå vidare med skuldfrågan då hon känner att Ftv har
hanterat händelsen på ett professionellt sätt. Ärendet avslutat.
V1306-02745-42
Nekas mediciner, ingen vårdplan
En man har nyligen bytt vårdcentral och vid första läkarbesöket avslutade läkaren
medicineringen av flera preparat. Mannen har ryggmärgsskada samt hjärnskada och
medicineras sedan många år med starka mediciner. Enligt mannen kan inte
medicineringen avslutas tvärt.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare där det framgår att
läkaren inte stödjer den tidigare medicineringen mannen fått. Remiss till
beroendemottagning och smärtmottagning samt schema för nedtrappning av

Sida 172

Avslutade ärenden 2013-05-11 – 2013-08-16

PaN 2013-09-19

narkotikaklassade läkemedel är åtgärder som vidtagits för att minska förbrukningen.
Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1306-02749-57
Husläkaren vägrar skriva ut läkemedel
En man har svåra ryggsmärtor efter en motorcykelolycka. Han har haft samma
husläkare under lång tid och läkemedel har hanterats mellan husläkaren och
smärtläkaren på ett effektivt och smidigt sätt. Nu har husläkaren gått i pension och
mannen har fått en ny läkare som skulle skriva ut hans medicin enligt tidigare
överenskommelse. Han kontaktade vårdcentralen då han behövde medicin, men
sjuksköterskan meddelade honom att läkaren vägrade skriva ut den starka
medicinen och han blev hänvisad till sin smärtläkare. Eftersom det var dagen före
helg blev mannen bekymrad över att få vara utan medicin flera dagar. Han gick upp
på vårdcentralen för att få direkt svar på varför han inte kunde få medicinen, då
blev han omhändertagen av väktare och avvisad från vårdcentralen
Åtgärd: Yttrande inkom från patientansvarig läkare som menade att han vägrat att
skriva ut läkemedel eftersom det är en typ av läkemedel som bör förskrivas
restriktivt. Anmälaren är besviken eftersom samarbetet mellan husläkare och
smärtläkare fungerar mycket bra i många års tid, men nu bryts då en ny husläkare
kommer. Mannen har bytt vårdcentral och fått en god kontakt med ny husläkare. Då
smärtläkaren finns i samma lokaler hoppas anmälaren att samarbetet mellan dessa
ska fungera bra. Ärendet avslutas.
V1306-02750-59
Fel information på grund av saknad dokumentation
En man anger att en psykolog ej dokumenterade ett beslut, vilket ledde till felaktig
information från en läkare till Försäkringskassan. Försäkringskassan har använt
informationen för att fatta beslut i ärende. Vidare upplever mannen att
mottagningen har problem med dokument, kallelser och liknande. Anmälaren har
haft kontakt med mottagningen och eventuellt löser sig ärendet den vägen.
Åtgärd: Anmälaren har inte hört av sig inom överenskommen tid. Ärendet avslutas.
V1306-02751-59
Journal, diagnos, remittera, förklara
En kvinna har frågor rörande sin vård. Kvinnan har inte fullt förtroende för
vårdcentralen. Hon har fått journal tidigare men vill nu veta sina rättigheter innan
hon ber om resterande. Undrar över byte av vårdcentral och möjlighet att söka
specialistvård själv då hon inte ansetts i behov av att remitteras. Vidare hur man
kan gå tillväga för att begränsa journalåtkomst.
Åtgärd: Anmälaren informeras om rätten att ta del av sin journal, inklusive
eventuellt avslagsbeslut, möjlighet att byta vårdcentral och söka specialistvård utan
remiss. Informerar också om begränsning av åtkomst till journal i sammanhållet
journalsystem och vårdens informationsskyldighet. Kvinnan tackar för informationen
och önskar att ärendet avslutas.
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V1306-02778-57
Brister i vården vid bröstcanceroperation
En multisjuk kvinna genomgick tre bröstcanceroperationer och hon är inte nöjd med
omvårdnaden i samband med dessa. Hon menar att personalens oprofessionella
bemötande och handläggning ledde till att det blev tre operationer istället för en.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte avser att komma in
med någon anmälan.
V1306-02781-42
Patienterna får inte sina recept
Anonym anmälan gällande brister i recepthanteringen vid en närakut. Enligt
anmälaren finns inte receptet på apoteket när patienterna kommer dit. Detta händer
ofta och kan inte vara acceptabelt.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.
V1306-02798-42
Vill inte ha läkemedelsbehandling
En man vårdas vid en psykiatrisk vårdavdelning och får läkemedels behandling som
ges i sprutform. Måste medicinen ges som injektion, har patienten inget att säga till
om undrar han. Mannen önskar även hjälp av patientnämnden att avsluta
medicineringen.
Åtgärd: Ärendet avslutas enligt överenskommesle med anmälaren då förvaltningen
inte kan påverka den vård som ges. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1306-02826-44
Felaktig behandling
En kvinna fick ett missprydande ärr efter en trafikolycka. Hon fick hjälp av en
vårdcentral med omläggningarna men drabbades av infektion och ärret blev stort.
Omläggningsförfarandet anser hon var felaktigt och att detta orsakade skadan.
Åtgärd: Ger kontaktinfo till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Ärendet
avslutas därefter.
V1306-02840-28
Felbehandlad inom tandvården
En kvinna skriver att hon blivit felbehandlad på en mottagning inom tandvården och
hon behöver information om hur hon ska gå vidare.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren varför
ärendet avslutas.

Sida 174

Avslutade ärenden 2013-05-11 – 2013-08-16

PaN 2013-09-19

V1306-02876-42
Svårigheter att få recept
En kvinna medicineras för hjärtsjukdom och högt blodtryck. Kvinnan har tidigare
haft kontakt med specialist men hänvisas nu till primärvården, Husläkaren hänvisar
tillbaka till akutsjukvården. I samband med receptförnyelse uppkommer ständigt
problem. Ingen kontrollerar kvinnans blodtryck.
Åtgärd: Anmälaren har haft kontakt med vårdcentralen som erbjudits läkarbesök för
uppföljning. Kvinnan har fått samtliga recept. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1306-02884-58
Inte blivit lyssnad till, utebliven behandling
En kvinna framför att hon inte blivit lyssnad till i sina kontakter med sjukvården,
detta har resulterat i att hon inte fått någon behandling för sina besvär.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1306-02902-28
Beröm till akutsjukhus
En kvinna vill ge beröm till ett akutsjukhus. All personal var tillmötesgående och
omvårdande och hon fick känna sig som en sedd patient. Nu behöver hon inte vara
rädd längre för att komma till akutsjukhus.
Åtgärd: PaNf vidarebefordrar skrivelsen till berört sjukhus enligt anmälarens
önskemål.
V1306-02904-57
Lång väntan på operation
En kvinna skadade armbågen vid fall på arbetet och då hon undersökts på akuten
fick hon information om att det krävdes operation. Hon blev inlagd på en
vårdavdelning och blev kvar sju dagar innan hon kunde opereras. Hon fastade för
det mesta eftersom operationen planerades in varje dag, men sköts upp. Personalen
hjälpte henne så gott det gick, men situationen var frustrerande både för dom och
anmälaren.
Åtgärd: Yttrande inkom från patientsäkerhetsansvarig läkare som djupt bekklagade
situationen som anmälaren hamnade i. Händelsen är inte acceptabel och ledningen
kommer att se över operationsplaneringen för att förhindra att händelsen upprepas.
Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1306-02906-59
Fråga om stöd från patientnämnden i ärende
En kvinna undrar om patientnämndens förvaltning kan stödja en person i sitt
ärende. Ärendet berör olika vårdgrenar och enheter och sammantaget anger
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beskrivningen att patienten som är helt sjukskriven stått utan behandling för sina
psykiatriska problem under ett års tid.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit enligt överenskommelse. Ärendet avslutas.
V1306-02910-34
Allvarliga missförhållanden
En anmälare anser att det förkommer allvarliga missförhållanden inom en
psykiatrisk verksamhet som har att göra med bristande ledarskap. Flera patienter
har farit illa.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Efter samråd föreslås denne vända sig till IVO. Ärendet avslutas.
V1306-02911-58
Brister i tillgänglighet samt receptförskrivning
En kvinna framför att det är svårt för henne att få kontakt med behandlande läkare
på en specialistmottagning. När hon ringer mottagningen får hon besked att läkaren
inte har tid, att mottagningen har många patienter och att hon inte kan bli inbokad
på en läkartid. Hon uppmanas istället att avvakta och stå ut. I och med detta har
anmälaren även svårt att få sina läkemedelsrecept förnyade. Anmälaren ifrågasätter
handläggningen och undrar varför hon ska behöva vänta på sin medicin då hon har
svåra smärtor, hon önskar byta läkare.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt från specialistläkare på
reumatologkliniken som beklagar patientens upplevelse samt att de inte kunnat
erbjuda patienten besökstider i den utsträckning som patienten önskat. Av
yttrandena framkommer att patientens ledgångsreumatism är lågaktiv och att
orsaken till patientens besvär till största delen är av annan genes. Det framkommer
även att patienten blivit erbjuden tilläggsbehandling för sina besvär men inte önskat
detta. Patienten uppmanas kontakta mottagningen för byte av behandlande läkare.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, inkommit med genmäle. Då
ytterligare skriftväxling inte anses tillföra något i ärendet, avslutas ärendet i
befintligt skick och genmälet bifogas för kännedom till vårdgivaren.
V1306-02912-58
Brister i bedömning och utredning
En kvinna framför synpunkter kring hur en specialistmottagning på ett sjukhus
bedömt hennes besvär samt att ingen utredning gjorts gällande borrelia.
Åtgärd: Anmälaren själv skrivit till infektionskliniken på sjukhuset och fått svar i
februari 2013. Då ytterligare skriftväxling i ärendet inte anses tillföra något men
anmälaren önskar att ansvariga på sjukhuset ska få ta del av hennes berättelse,
skickas skrivelsen med bilagor till sjukhuset för kännedom. Ärendet avslutas i
befintligt skick hos förvaltningen.

Sida 176

Avslutade ärenden 2013-05-11 – 2013-08-16

PaN 2013-09-19

V1306-02914-58
Brister i vårdens organisation
En pappa framför synpunkter på brister i vårdens organisation på en specialistenhet.
Detta har resulterat i osäkerhet hos personalen, patientsäkerhetsbrister med mera.
Åtgärd: Då ett omfattande arbete pågår på kliniken, kontaktade handläggare på
förvaltningen vårdgivaren i ärendet. Vårdgivaren kommer att tillse att anmälaren får
återkoppling. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1306-02930-57
Gynekolog missade cancer
En kvinna opererades för livmodercancer för flera år sedan. Då hon fick nya besvär
besökte hon sin ordinarie gynekolog i specialistvård. Trots symtomen fick kvinnan
lugnande besked, men hon stod på sig och krävde utredning. Efter flera månader
framkom att hon fått återfall och spridning av tumören. Hon är missnöjd med att
hennes oro och symtom inte togs på allvar. På detta sätt fördröjdes rätt diagnos
flera månader.
Åtgärd: Överenskommer med anmälare att sända anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg och inte göra någon utredning på förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1306-02933-59
Synpunkter på behandling och kompetens
En man som behandlats för tumörer i urinblåsan sedan 1982 har synpunkter på
komplikationer efter operationer, inhumana behandlingsmetoder och försämrad
kompetens efter 2006 och fram till idag. Mannen har på grund av detta utsatts för
mycket smärta och har sökt hjälp för dessa verkningar. Han fick en telefontid den
13 juni 2013, men den ansvarige ringde inte upp.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamheten som beklagar och förklarar
händelser och insatser. Kontakt har tagits med anmälaren och ett samarbete har
etablerats. Anmälaren är nöjd med svar och kontakt som tagits. Ärendet avslutas.
V1306-03005-59
Önskar hjälp med justering av vanprydande ärr
En kvinna opererades för åderbråck 1986. Operationen resulterade i påtagliga ärr.
Trots försök från hud- och plastikspecialister har ärren inte minskat. Tidigare har
synpunkter meddelats den opererande läkaren skriftligt, dock utan att det lett någon
vart. Kvinnan undrar vem hon kan ställa till svars för detta, om det är möjligt att få
ärren avlägsnade samt om ersättning för skadan alternativt bidrag för åtgärd är
möjligt att få.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar om LÖF och IVO. Ingen ansvarig finns att tillskriva. Ärendet avslutas.
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V1307-03056-59
Utlovad undersökning efterfrågas
En man önskar få en utlovad undersökning som han kom till sjukhuset för att få och
betalade patientavgift för. Mannen framför att han i stället fick blodtrycket
undersökt och fick göra ett rittest. Vidare att testerna blev godkända vilket kan
kontrolleras i journalen. Tidigare tester som inte blev godkända anser han bero på
dåliga glasögon. Mannen har nya glasögon och menar att han kommer att utföra
provet mycket bättre än tidigare.
Åtgärd: Ärendet gäller medicinsk bedömning och anmälaren erhåller information och
blankett för eventuell anmälan till IVO. Ärendet avslutas.
V1307-03083-59
Flera akutbesök gav dubbel utgift
En kvinna ramlade och sökte akuten. Hon syddes i pannan och skickades hem.
Kvinnan som har artros i höften fick tilltagande ont. Sökte ånyo inom en vecka och
en spricka konstaterades, vilket kostade ytterligare en akutavgift på 400 kronor.
Kvinnans dotter sökte någon ansvarig för dialog om denna avgift, men fick svaret
att de (som hon talade med) inte kunde göra något utan hon skulle vända sig till
patientnämnden.
Åtgärd: Kvinnans dotter meddelar att det löst sig i nya tillmötesgående kontakter
med vården. Ärendet avslutas.
V1307-03085-55
Brister i behandling vid öron-, näsa- halsmott
En man är mycket missnöjd med vården på en öron-, näsa- halsmottagning. Han
har problem med bihålorna men har inte fått någon diagnos. Berörd läkare har
nämnt att han ska remittera honom vidare till röntgen men ingenting händer och
mannen känner ett stort behov av hjälp på grund av sina besvär men känner sig
nonchalant behandlad.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framkommer att problemet har löst sig och att
han inte önskar gå vidare i ärendet.
V1307-03094-58
Brister och felaktigheter i patientjournalen
En man framför synpunkter på att läkare brustit i journalföringen samt skrivit
felaktigheter i patientjournalen. Han har varit i kontakt med sjukhuset och fått en
del rättelser gjorda.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Information om PuL lämnad.
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V1307-03111-34
Fritt vårdsökande
En kvinna önskar välja psykiatrisk mottagning, men hänvisas tillbaka till den
mottagning som finns i hennes närområde. Det finns skäl till varför kvinnan inte kan
gå till mottagningen i närområdet.
Åtgärd: Då enhetschef vid psykiatrisk mottagning är på semester skickas ett e-post
brev med önskan om kontakt till verksamhetschef. I ett e-post meddelande svarar
denne och lovar hjälpa kvinnan att byta mottagning. Ärendet avslutas.
V1307-03124-59
Synpunkter på hygien och bemötande
En kvinna uppfattade undermålig rengöring av apparatur i samband med ett besök.
Samma dag får kvinnan akut ögoninflammation och sätter detta i samband med
hygienen. Kvinnan ringer verksamhetschefen och påtalar detta. Hon uppfattar
honom nonchalant och ointresserad av det hon framför.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetsansvarig som tackar för synpunkter
som de tar på största allvar och använder för att utveckla och förbättra arbetet.
Vidare att ärendet lett till diskussioner både med patienten och personalen på
mottagningen. Anmälaren framför att hon uppskattar svaret och den kontakt som
togs och hoppas det bidragit till förbättringar avseende hygienrutiner och eftertanke
kring hur patienter upplever det bemötande som ges. Ärendet avslutas.
V1307-03127-58
Får inte behandling för sina smärtor
En dotter framför synpunkter för anhörigs räkning. Modern har vänt sig till sin
vårdcentral ett flertal gånger på grund av smärtor i ena höften, hon har behandling
med antiinflammatoriska läkemedel sedan 1½ år. Modern mår nu sämre, smärtorna
ökat, får ingen hjälp på vårdcentralen.
Åtgärd: Då anmälaren inte inkommit med kompletterande skrivelse samt fullmakt
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1307-03141-58
Kränkande bemötande
En kvinna framför klagomål på en sjuksköterskas bemötande av henne när hon
sökte vård för sin dotter på en barnakutmottagning.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1307-03142-28
Ofullständig behandling av förstoppning
En kvinna med tidigare känd sjukdomshistoria uppsökte vårdcentralen med kraftigt
svullen buk efter kvarstående förstoppning efter tre veckor, trots användning av
tidigare rekommenderat laxermedel. Läkaren fortsätter att skriva ut recept på
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laxermedel som inte hjälper. Kvinnan blir akut sjuk och får uppsöka akutsjukhus,
där hon får högsta prioritet på grund av risk för tarmvred. Kvinnans dotter
ifrågasätter vårdcentralens nonchalans och ofullständiga behandling.
Åtgärd: Då ärendet är en kopia till PaNf så utgår förvaltningen från att anmälaren
kommer att kontaktas/få svar från verksamhetschefen på vårdcentralen. Om inte så
sker kommer anmälaren att återkomma till PaNf. Hennes skrivelse var för
kännedom och för att uppmärksamma händelsen. Återkommer vid behov.
V1307-03153-42
Önskar sömnmedicin
En kvinna med ALS önskar hjälp av patientnämnden att få sömnmedicin.
Åtgärd: Enligt överenskommelse med anmälaren och god vän förmedlar
förvaltningen kontakt mellan kvinnan och vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1307-03167-34
Rätt att byta behandlare?
En kvinna undrar om hon har rätt att byta behandlare då hon inte får den hjälp hon
anser sig behöva. Behandlaren ska ha tagit upp detta i sitt team men de har kommit
överens om att ett byte inte är lämpligt.
Åtgärd: Kvinnan har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hon har informerats om gällande valfrihet inom den psykiatriska vården och att hon
har rätt att byta mottagning. Hon hänvisas till vårdguiden för att hitta andra
mottagningar. Informerar om att det finns vårdprogram för de flesta diagnoserna
och hur hon kan går tillväga för att begära journalkopia. Kvinnan är tacksam för
informationen och ärendet avslutas.
V1307-03177-11
Angående tidsbeställning
Ärende vidarebefordrat från Vårdguiden: avbokning av beställd tid på vårdcentral.
Åtgärd: Hänvisning till berörd vårdcentral
V1307-03221-42
Ingen åtgärd vid biverkan, missad diagnos
En kvinna sjukhusvårdades på grund av hjärtsvikt och vätskedrivande medicin gavs.
I blodproverna sågs påverkan på vätske- och elektrolytbalansen. Enligt läkaren
skulle kroppen korrigera detta när medicineringen avslutades. Kvinnan gick ner 7 kg
på några dygn. Anhöriga noterade att mungipan hängde, efter några dagar vidtogs
åtgärder och vård gavs på stroke avdelning. Vården upplevdes nonchalant och
kvinnan önskar en förklaring till händelsen.
Åtgärd: Ärendet avslutas då händelsen handläggs vid Socialstyrelsen, Enskildas
klagomål (IVO).
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V1307-03247-58
Vård inom vårdgarantin
En man framför frågor och synpunkter gällande vård inom vårdgarantin, han har av
sin husläkare blivit remitterad till två olika specialister. Remiss 1 är skickad till en
ortopedisk specialistmottagning, han har därifrån fått besked att väntetiden är 4-5
månader. Vid kontakt med mottagningen hänvisar de till en broschyr gällande
vårdgarantin alternativt till vårdcentralen. Remiss 2 är skriven i mitten av juli till en
hjärtmottagning, anmälaren har ännu inte fått bekräftelse eller kallelse. Anmälaren
ifrågasätter om det får gå till på detta vis.
Åtgärd: Anmälaren kontaktad, får information om vårdgarantikansliet gällande
remiss 1. Överenskommer att han själv kontaktar mottagningen gällande remiss 2.
Anmälaren återkommer vid behov, ärendet avslutas.
V1307-03252-28
Avgift gällande akupunktur
En kvinna undrar om akupunktur hör till medicinsk behandling och ingår i SLL
högkostnadsskydd.
Åtgärd: PaNf informerar att om det föreligger ett medicinskt behov och då vården
rekommenderar akupunktur, blir debiteringen inom Stockholms läns landstings
högkostnadsskydd.
V1307-03269-28
Nekad besök hos husläkare
En kvinna undrar om det är rätt att en husläkare kan neka henne vård då hon är
skriven i ett annat landsting.
Åtgärd: PaN informerar om att om man är folkbokförd i Sverige har man rätt till
vård på samma villkor som invånare i Stockholms läns landsting vid förlossning,
abort, akut sjukdom/skada och primärvård (husläkare). Då betalar man endast den
vanliga patientavgiften, resten av summan betalar hemlandstinget. Om man
däremot behöver planerad specialistvård ser reglerna annorlunda ut. Då behövs
normalt en remiss eller betalningsförbindelse från hemlandstinget. Det betyder att
hemandstinget betalar för den vård som givits här. Ärendet avslutat.
V1307-03275-42
Bemötande, logistik, information och hygien
En kvinna med blodcancer framför synpunkter på bemötandet, logistiken,
informationen och brister i städrutinerna på hematologiska kliniken på ett
akutsjukhus.
Åtgärd: Skrivelsen är för kännedom till Patientnämnden. Ärendet avslutas enligt
anmälarens önskan.
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V1307-03284-28
Fel diagnos - opererad i onödan
En kvinna blev opererad på akutsjukhus för tarmvred med sex stycken så kallade
titthål, men under operationen visade det sig att det inte var tarmvred. Kvinnan har
nu sex missprydande ärr på magen som hon känner att hon fått helt i onödan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Information om LÖF. Ärendet avslutat.
V1307-03303-11
Förlossningsskada
Kvinna som drabbats av en förlossningsskada 1981 vill klaga på och ha svar från
vården.
Åtgärd: Informerar om att aktuellt sjukhus är nedlagt sedan länge och att det är i
princip omöjligt att utreda eftersom sjukhuset inte finns kvar. Information om LÖF
och IVO.
V1307-03340-52
Missad diagnos
En man sökte sig till en vårdcentral då han hade ont i ryggen och kände sig allmänt
sjuklig. Husläkaren kunde inte hitta något fel. Dagen efter sökte mannen på en
akutmottagning och det visade sig att han hade vätska i lungorna vilket krävde flera
veckors sjukhusvård.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren anmält ärendet till IVO och vill ha en
medicinsk granskning. Mannen är nöjd med att ärendet finns registrerad hos PaNf.
Han är välkommen åter vid behov.
V1307-03360-52
Bristande bemötande
En man anser att han blivit illa bemöt av personalen på en vårdcentral anser också
att det finns felaktigheter i hans journal. Han har bett att få prata med klinikchefen
men han har ännu inte fått göra det.
Åtgärd: Då anmälaren önskar att ärendet överförs til tillsynsmyndigheten avslutas
handläggningen vid PaNf.
V1308-03365-42
Missad diagnos
En kvinna sökte vård på grund av en knöl på halsen. Husläkaren tog punktion och
undersökningen var negativ. Kvinnan sökte åter vård då hon inte mådde väl. Ny
undersölning av annan läkare på vårdcentralen visade cancer. Kvinnan anser att
läkaren mer skyndsamt skulle ha undersökt och remitterat henne till specialistklinik
för vidare undersökning.
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Åtgärd: Enligt anmälarens önskan avslutas ärendet i befintligt skick då anmälan är
för kännedom.
V1308-03381-42
Läkemedelsbiverkan
En man sökte vård på en akutmottagning för ont i ett ben och ryggen. Läkaren
förskrev antiinflammatorisk medicin och remitterade för njurröntgen, undersökning
visade njursten. Husläkaren förnyade senare receptet och efter en tid insjuknade
mannen med magsmärtor. Undersökning visade hål på tarmen samt inflammerad
galla. Operation krävdes. Är detta en läkemedelsbiverkan undrar han.
Åtgärd: Efter kontakt med anmälaren framkommer det att anmälan är gjord till IVO,
inspektionen för vårdanalys samt patientförsäkringen LÖF, Läkemedelsförsäkringen
och konsumentrapport Läkemedelsverket. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1308-03387-11
Fråga om högkostnadskort
Inkommen fråga i registratorsbrevlådan.
Åtgärd: Frågan besvarad direkt till anmälaren. Avslutas utan vidare åtgärd.
V1308-03388-11
Ersättningsanspråk
Inkommen fråga i registratorbrevlåda.
Åtgärd: Frågan besvarad direkt till anmälaren. Avslutas utan vidare åtgärd.
V1308-03395-62
Missnöje med behandling och fel i journal
En man är missnöjd med den behandling han fått på en mottagning för
specialistvård. Han menar också att läkaren talar osanning och att det förekommer
en mängd felaktigheter i hans journal.
Åtgärd: Ärendet har sedan tidigare utretts av Socialstyrelsen, varför det från
Patientnämndens sida inte finns mycket mer att göra i ärendet. Ärendet avslutas.
V1308-03396-62
Känner sig lurad på avgift och otrevligt bemött
En man hör av sig angående hans fru och hennes besök vid en vårdcentral. Kvinnan
ordinerades en salva mot hudbesvär och ombads komma tillbaka efter en vecka för
att visa upp huden. Detta skulle hon göra vilken dag hon ville och utan att anmäla
sig i receptionen. Hon skulle bara knacka på läkarens dörr. Efter detta besök, som
tog några sekunder, kom en faktura med besöksavgift. Anmälaren har frågor kring
detta. Hustrun hade inte informerats om att besöket skulle kosta något och hade
fått intrycket att det inte skulle göra det. När hustrun kontaktade vårdcentralen med
frågor kring besöksavgiften blev hon arrogant bemött.
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Åtgärd: Informerar anmälaren om att mottagningen har rätt att ta ut besöksavgift,
oavsett hur lång tid besöket tar och oavsett om det är ett återbesök eller inte.
Anmälaren är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1308-03414-44
Bristande behandling
En kvinna med en tidigare utbytt höft vars protes lossnade snart efter operationen
och orsakade fem års värk och väntan på ny operation.
Åtgärd: Anmälan är gjord även till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag då
anmälaren önskade ersättning för utgifter och lidande under sjukdomstiden. LÖF:s
utredning avvaktas nu och ärendet avslutas därför utan åtgärd av förvaltningen.
V1308-03421-62
Utebliven diagnos
En kvinna hör av sig angående sin tonårsdotter, som sedan litet barn har lidit av
värk. Mamman har under flera års tid upprepade gånger besökt en vårdcentral med
flickan, som inte fått någon behandling eller fastställd diagnos. På ett sjukhus har
man senare konstaterat att flickan lider av reumatism och att hon fått bestående
problem för att diagnosen inte upptäckts i tid.
Åtgärd: Då det visar sig att vårdcentralen är nedlagd sedan ett par år tillbaka
avslutas ärendet.
V1308-03428-57
Vill inte betala extra avgift på faktura
En man var på besök på beroendemottagningen och fick inte möjlighet att betala p
g a att datasystemet låg nere för tillfället. Då mannen senare fick faktura i posten
har han fått ett tillägg med en avgift som mannen inte vill betala eftersom han själv
var oskyldig till att faktura måste sändas med posten.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1308-03475-52
Komplikationer efter behandling
En kvinna vill ha ersättning då hon drabbades av komplikationer i samband med en
cellgiftsbehandling.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Dessutom hänvisades hon till LÖF. Anmäälaren är nöjd med detta. Ärendet avslutas.
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V1308-03511-49
Vården missade diagnos
Vården missade diagnoser.
Åtgärd: Kommer överens att överlämna ärendet till IVO, Inspektionen för vård och
omsorg. Ärendet avslutas.
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