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Patientnämnden 2014-09-22 p 12

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

AKUTSJUKHUS
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03211-42 JER
Vård och behandling

Nekad behandling
En man sökte akut vård på grund av hjärtarytmi och vårdades
på hjärtintensiven. Där konstaterade läkaren att arytmin
upphört och mannen skrevs ut. Mannen upplevde dock att
hjärtat rusade och dunkade men läkaren lyssnade inte. Dagen
efter sökte han vård på ett annat sjukhus och nu gjordes
konvertering av hjärtat då ytterligare ett hjärtfel upptäcktes.
Hjärtrytmen återställdes och läkemedelsgenomgång och
skallröntgen utfördes. Varför fick han inte denna behandling
på den första kliniken, undrar han?
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03686-62 MEL
Administrativ hantering

Strul med kallelse, svårt att omboka tid
En man hör av sig angående sin sambo, som fått en kallelse
till ett läkarbesök medan hon var bortrest, trots att man på
sjukhuset visste att kvinnan skulle vara bortrest denna
månad. Att boka en ny tid har varit mycket svårt, då det inte
går att nå mottagningen annat än via en telefonsvarare. Från
mottagningen har man inte heller hört av sig. Då problemen
varit så stora med mottagningen har kvinnan nu vänt sig till
en annan vårdgivare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02527-49 HAP
Vård och behandling

Läkarna underlät uppföljande undersökning
Anmälaren har sedan länge haft dokumenterade problem med
levern. Hans problem har varit kända av sjukhuset sedan
snart 30 år sedan. Läkarna borde ha följt upp anmälarens
problem, vilket läkarna inte har gjort. I dag lider anmälaren
av cancer i levern, det saknas verkningsfull behandling. Om
läkarna hade följt upp problemet hade situationen i dag varit
annorlunda, enligt anmälaren.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02622-44 STE
Vård och behandling

Bristande behandling
En kvinna vårdas för cancer. Efter att ha flyttat till Stockholm
upplevde hon att vården försämrades. Hon vill ta del av sina
provsvar men har inte fått det och den läkare hon träffade
talade engelska.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02625-44 STE
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Bristande behandling
Dottern kontaktar angående sin nu avlidna mamma. Mamman
sökte akut för bröstsmärtor som inte avtog men skickades
hem efter en natt på sjukhuset, läkaren hänvisade till
mammans grundsjukdom. Hon fortsatte att ha samma
smärtor i flera dagar. Efter flera dagar hemma med starka
rygg- och bröstsmärtor kom mamman in på sjukhuset igen
och avled akut inför en röntgenundersökning. Mamman avled
inte i sin grundsjukdom.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02768-55 SKA
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid i väntrum
En man hade en tid bokad hos en läkare på ett akutsjukhus
och fick vänta mer än 30 minuter i väntrummet. Mannen
frågade då receptionisten om han hade rätt att få den erlagda
patientavgiften åter och fick till svar att han hade rätt till det.
Ändå har mannen inte fått sina pengar tillbaka.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02951-34 ARN
Administrativ hantering

Sjukintyg
En anhörig har synpunkter på att vuxen dotter inte får det
läkarintyg som behövs för att Försäkringskassan ska
godkänna en sjukskrivning. Den anhörige önskar även att
vårdgivare tar ansvar för att ordna ett uppföljningsmöte med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att dottern ska
få ekonomisk trygghet samt hjälp för att komma tillbaka till
arbetslivet efter en svår sjukdom.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03089-57 HEG
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på akutmottagning
En man fördes med ambulans till akutmottagning med
anledning av kraftiga bröstsmärtor. På akutmottagningen blev
mannen liggande i fem timmar utan att få kontakt med
läkare. När läkaren kom konstaterades hjärtinfarkt. Mannen
är arg över den långa väntetiden.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03416-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Inställd undersökning, bristande bemötande
En man har synpunkter på att en undersökning ställdes in
strax innan den skulle ske. Mannen upplevde att en läkare
pratade över hans huvud och att han skickades hem utan
något besked och utan möjlighet att ställa frågor.
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Åtgärd: Anmälaren har själv kontaktat sjukhuset och i kontakt
med anmälaren framkommer att han nu fått ett svar från
sjukhuset som han nöjer sig med. Han önskar därmed ingen
vidare handläggning från patientnämndens förvaltning.
Ärendet avslutas.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02163-63 BIL
Vård och behandling

Bristande omhändertagande och bemötande
En kvinna skickades med ambulans till akutmottagningen
direkt från läkarbesöket i primärvården. På akutmottagningen
ville man skicka kvinnan vidare till en annan vårdgivare med
inriktning på geriatriska patienter utan utredning,
sjuksköterskan på avdelningen dit patienten skulle ha skickats
vägrade ta emot patienten då utredningar inte hade gjorts.
När kvinnan slutligen utretts visade det sig att hon var svårt
sjuk och att hon hade behov av vård på sjukhuset i nästan en
månad. Anmälaren framför synpunkter på bristande utredning
och omhändertagande samt bristande bemötande.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02174-57 HEG
Vård och behandling

Lång väntan på operation av blindtarm
En kvinna med kraftig buksmärta åkte till akuten, väntade
många timmar men fick åka hem efter läkarundersökning.
Hon återkom dagen efter och blev då opererad med en
sprucken blindtarm. Hon är ledsen och besviken över att ha
fått vänta så länge vid första besöket på akuten, både på
läkarbesök och på röntgenundersökning och ändå inte fått
någon behandling.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och chefläkare
som beklagade den fördröjning av diagnos och behandling
som uppstod i vården och som orsakade anmälaren onödigt
lidande. Chefläkaren beslutade om anmälan enligt lex Maria.
Anmälaren är nöjd med svaren och att ärendet utreds av
Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02644-52 LÖW
Administrativ hantering

Brister i remisshantering
En man har synpunkter på en vårdenhet som inte vill lämna
ut remissvar till en annan enhet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02998-52 LÖW
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet på den
sjukhusavdelning hennes mamma vårdas på.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03139-58 CRE
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Utebliven behandling, brister i informationen
En kvinna framför att hon blev överförd från ett sjukhus till ett
annat för akut operation. Vid ankomsten mitt i natten blev
hon informerad att personal skulle säga till henne när det var
dags för undersökning. Kvinnan vaknar på morgonen av att
läkaren står vid hennes säng och säger att hon är frisk och att
hon kan åka hem. Läkaren informerade att han skulle skriva
ut recept på blodförtunnande medel, detta glömdes dock bort
för inget recept hittades på apoteket. Anmälaren önskar
besked om vad som behöver göras och hur hon ska få hjälp
då hennes fot är svullen och värker.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03485-44 STE
Vård och behandling

Lång väntan på behandling
En man anser att han får vänta alltför länge på en planerad
operation.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03513-63 BIL
Kommunikation

Bristande bemötande av patient och anhörig
En kvinna vårdades på sjukhuset i samband med en
operation. I samband med operationen hade det visat sig att
kvinnans tillstånd var allvarligare än vad man väntat sig.
Kvinnan och hennes anhöriga hade blivit informerade om att
slutet var nära och det inte var möjligt att bota kvinnans
sjukdom. I anmälan framfördes synpunkter på bristande
bemötande av vårdpersonalen gentemot kvinnan och hennes
anhöriga.
Åtgärd: Kontakt med anmälaren per telefon. Informerar om
ärendeprocessen hos förvaltningen och vilka möjligheter man
har att framföra sina synpunkter till vården. Anmälaren har
haft kontakt med ansvarig läkare och fått diskutera vården
och omhändertagandet av hans syster. Anmälaren är nöjd
med mötet och ber att få återkomma om han behöver
ytterligare stöd. Ärendet avslutas då anmälaren inte avser
lämna skriftlig anmälan.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03803-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan i väntrummet
En kvinna har synpunkter på den långa väntan som hennes
fästman och hon drabbades av då de sökte upp en
akutmottagning efter att fästmannen skurit sig i ett finger.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus

Patientjournal saknas
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V1405-02130-58 CRE
Patientjournal och
sekretess

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

En kvinna framför att hon försökt få kopior av
patientjournalen på ett sjukhus men har fått till svar att det
inte finns någon patientjournal. Kvinnan vet att hon varit på
besök på sjukhuset. Hon har kontaktat centralarkivet samt
landstingsarkivet, men ingen journal finns att tillgå.
Anmälaren undrar hur hon ska göra nu.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02369-63 BIL
Vård och behandling

Allvarliga komplikationer till ryggoperation
En man har blivit opererad på grund av diskbråck. En tid efter
operationen visade det sig att han har fått skador i ryggen på
grund av svullnad och inklämning av spinalkanalen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02423-49 HAP
Administrativ hantering

Fel personnummer i intyg av läkare

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02753-63 BIL
Vård och behandling

Komplikationer till diskbråck

Läkaren förväxlade personnummer när han skrev sjukintyg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En man drabbades av diskbråck i samband med att han lyfte
tungt på sitt arbete. Mannen blev initialt omhändertagen på
ett sjukhus men opererades på ett annat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02757-57 HEG
Vård och behandling

Får inte ryggkorsett ordinerad
En kvinna med kraftiga ryggbesvär remitterades från
husläkare till ortoped. Remissen avvisades med anledning av
att hennes besvär inte kunde opereras. Men kvinnan önskade
korsett vilket endast ortoped kan ordinera. Kvinnan är arg
eftersom hon menade att hon har stort behov av korsett och
undrar om någon annan läkare kan förskriva den.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare som menade att
kvinnan kunde få hjälp inom gängse kanaler i primärvården
eller med ortopeder inom öppen vård. Vården på
ortopedkliniken är högspecialiserad och det är inte vård
kvinnan behöver. Anmälaren och nöjd med svaret och önskar
avsluta ärendet.
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E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02799-50 KAR
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Komplikationer efter operation
En man fick en knäprotes. Efter det fick han en
benlängdsskillnad på fem centimeter. Han haltar, har smärta i
kroppen och svårt att böja knäet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02902-52 LÖW
Vård och behandling

Fel diagnos med mera
En man som är funktionshindrad efter en olycka klagade över
värk. Han åkte till akuten och en läkare tömde mannens knä
på vätska. Mannen önskade att få sitt ben röntgat men
läkaren brydde sig inte om det önskemålet. Några dagar
senare fick mannen göra en röntgenundersökning som visade
att han hade en höftfraktur. Läkaren som mannen träffade
några dagar innan ringde därefter hem till mannens bror och
till anmälaren för att be om ursäkt vilket mannen uppfattade
som olustigt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03435-30 CAL
Vård och behandling

Feloperation
En kvinna uppger att hennes man som har cancer skulle
opereras då en ny tumör upptäckts. Operationen ställdes dock
in. När operationen väl gjordes blev han felopererad då en
skruv sattes för nära hjärtat. Omoperation fick göras. Läkaren
uppgav själv att det var klantigt gjort.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03688-57 HEG
Vård och behandling

Tråd lämnades kvar i knä vid operation
En kvinna genomgick en knäoperation för många år sedan,
hade problem med knät lång tid efteråt med nedsatt rörlighet
och en irriterade smärta. Hon fick ett flertal penicillinkurer
som inte hade så stor effekt. Då kvinnan föll helt nyligen fick
hon ett litet sår och i botten på detta hittade hon en grön tråd
som troligtvis lämnades kvar vid operationen. Kvinnan undrar
hur det kunde gå till och varför ingen vårdgivare under alla
hennes kontakter hittat tråden.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02845-63 BIL
Vård och behandling

Men efter förlossning
En kvinna framförde synpunkter på bristande kommunikation
och behandling i samband med födseln av hennes barn.
Kvinnan drabbades av komplikationer till förlossningen som
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påverkar henne ännu idag.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter telefonsamtal med information
om vilka anmälningsvägar som finns. Anmälan kommer att
lämnas till Inspektionen för vård och omsorg samt
Patientförsäkringen LÖF.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02964-63 BIL
Organisation och
tillgänglighet

Bristande resurser och bemötande
En kvinna som väntade sitt första barn fick inte plats på den
förlossningsavdelning hon önskat komma till. Kvinnan och
hennes make fick istället plats utanför länet och körde dit
själva. Barnet drabbades av en infektion efter födseln och
familjen skickades till ytterligare ett sjukhus utanför länet. På
det nya sjukhuset bedömde man att barnet var så sjukt att
det behövde komma tillbaka till Stockholm för vidare vård och
familjen skickades återigen iväg till det tredje sjukhuset.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03343-58 CRE
Omvårdnad

Brister i vård efter förlossning
En kvinna framför att det brustit i vården efter förlossningen
på ett sjukhus. Hon fick byta rum ett flertal gånger och fick
bristfällig information gällande sitt tillstånd.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03467-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna beskriver personalens agerande efter att hon fått
bett av ohyra. Kvinnan och hennes make gavs intrycket att de
själva var orsak till att ohyra fanns i rummet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02731-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande behandling
En make vill anmäla bristande behandling och bristande
samverkan mellan olika vårdenheter som har varit inblandade
i hans hustrus vård.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02765-49 HAP
Organisation och
tillgänglighet

Svårt att boka tid inom önskad tidsperiod
Anmälaren befinner sig utomlands men har behov av att boka
tid med läkare, tid för röntgenundersökning och provtagning
med anledning av cancersjukdom. Anmälaren anser att
mottagningen inte beaktar hans medicinska behov i tillräcklig
grad under den tid han befinner sig i Sverige.

7

Patientnämnden 2014-09-22 p 12

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Åtgärd: Kommer överens med anmälaren att u t kontaktar
mottagningen. Mottagningen uppger att den har bokat in
anmälarens besök under den period som han befinner sig i
Sverige. Ärendet avslutas.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03335-49 HAP
Kommunikation

Bristande information
Anmälaren kom till mottagningen för provtagning. Han var
inte informerad om att proverna skulle tas på fastande mage
och under morgontid. Enligt anmälaren hade han heller inte
blivit remitterad till provtagning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03772-30 CAL
Patientjournal och
sekretess

Felaktighet i journal
En man uppger hans syster har begärt att få en kopia av sin
journal från ett akutsjukhus. Efter begäran har läkaren ändrat
i journalen. Det står helt ovidkommande journaler som
kränkande omdömen. Mannen undrar hur man kan ändra på
detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03714-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Väntade i över 13 timmar på akuten
En kvinna hör av sig angående sin son som fick vänta i över
13 timmar på akuten med en bruten näsa. Kvinnan fick sedan
veta att det bara fanns en öron-, näsa-, halsläkare i tjänst
som betjänade hela länet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02732-49 HAP
Vård och behandling

Fel behandling orsakade kostnader och lidande
Läkarens felaktiga behandling orsakade kostnader och lidande
för anmälaren.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med
anmälaren men anmälaren har dock inte vidare hört av sig.
Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03183-58 CRE
Vård och behandling

Ifrågasätter medicinsk bedömning
En anhörig framför synpunkter på den medicinska bedömning
som gjorts av läkare på ett sjukhus gällande pappans besvär
med ett bråck. Enligt sjukhuset är patienten för gammal och
för dålig för att klara av en operation. Anmälaren ifrågasätter
detta och anser det inte rimligt att pappan ska dö av
tarmvred.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte inkommit med
underskrift/fullmakt avslutas ärendet i befintligt skick.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03247-28 ROS
Omvårdnad

Allergiframkallande kost på mottagning
En kvinna som tillsammans med sin sambo uppsökte
akutmottagningen fick allergikänning när de satt i
väntrummet. I det lilla väntrummet finns en automat med
varor att köpa. En av varorna är nötter, vilket troligtvis var
orsaken till hennes kliande ögon och hals, då ett flertal
personer i väntrummet satt och åt ur dessa nötpåsar. Som
nötallergiker vill hon framföra olämpligheten i att sälja påsar
med nötter på ett akutsjukhus. Det är ju inte meningen att
man själv ska bli sjuk då man följer med en anhörig till
sjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03417-44 STE
Omvårdnad

Skada på akutmottagning
En kvinna som satt och väntade i en säng på
akutmottagningen blev påkörd av en sängtransport och fick
två skador på underbenet. Flera månader efter händelsen
läggs benet fortfarande om i hemmet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02207-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande behandling
En mamma till en liten flicka som har
ämnesomsättningsproblem anser att sjukvården inte har gjort
tillräckligt för hennes barn. Hon önskar ett möte med
ansvariga.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02940-58 CRE
Vård och behandling

Felaktig diagnos, brister i vårdansvar
Föräldrar framför synpunkter på felaktig diagnos samt brister i
vårdansvar vid flertal kontakter med barnsjukvården. Sonen
som är knappt ett år gammal besvärades av kräkningar,
magsmärtor samt utebliven avföring. Vid kontakt med
sjukvårdsrådgivningen blir de hänvisade till
barnakutmottagning, trots detta blir familjen hänvisade från
barnakutmottagningen till närakuten. Efter behandling på
närakuten blir de skickade till barnakuten igen. Där får de
ingen hjälp utan går hem med sonen och söker vård hos
husläkare dagen efter, de hänvisar åter till akutmottagning.
Väl på akutmottagningen är det många patienter och de får
åter vänta, bestämmer sig för att söka på annan barnakut.
Där blir sonen undersökt av läkare och remitteras till
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barnakutmottagningen på första sjukhuset, där han opereras
efter 12 timmar. Anmälarna ifrågasätter bedömningen av
sonens tillstånd samt brister i kommunikationen och
samarbetet mellan barnakut och närakut.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02838-42 JER
Vård och behandling

Ofullständig undersökning, informationsbrist
En kvinna remiterades till hudkliniken på ett akutsjukhus.
Kvinnan hade klåda sedan många år. På mottagningen
undersöktes hon av en läkare som inte kunde ställa diagnos.
En mer erfaren läkare skulle också undersöka, men denna var
inte i tjänst. Kvinnan fick gå hem och har därefter inte fått
besked om fortsatt medicinering.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som
beklagar upplevelsen. Många yngre kollegor får utbildning på
kliniken men handleds alltid av en äldre kollega och vid detta
vårdtillfälle rådfrågades en överläkare. Vid återbesöket
kommer kvinnan få träffa specialistläkare. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter återkommit med besked att
hon fått återbesök hos specialist och är nöjd med det. Ärendet
avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03159-59 LAR
Vård och behandling

Feldiagnostiserad kräver ersättning & upprättelse
En kvinna anmäler att hon feldiagnostiserats vilket orsakat
stort lidande och komplikationer för pågående sjukdom,
behandling och ekonomi. Hon framför att hon inte togs på
allvar och att hon behandlats med antibiotika och cortison i
onödan utifrån den felaktiga diagnosen. Kvinnan har
fortfarande sviter efter att bland annat ha kliat sönder sig och
hon vill ha ersättning och upprättelse.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03391-54 HAD
Kommunikation

Läkare ställde privata frågor
En kvinna har synpunkter på att en läkare som hon aldrig
hade träffat vid en specialistklinik vid ett sjukhus ställde
privata frågor till henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02256-58 CRE
Kommunikation

Inte blivit kontaktad vid anhörigs dödsfall
En dotter framför synpunkter på att hon inte blivit kontaktad
när hennes pappa avlidit på ett sjukhus. Det tog flera timmar
innan hon fick besked om att pappan avlidit, detta trots att
hon kontaktat sjukhuset när pappan lades in på en
vårdavdelning och meddelat önskan om kontakt vid
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försämring eller förflyttning. Anmälaren har tagit kontakt med
personal på vårdavdelningen för att få klarhet i frågan men
har inte fått någon återkoppling.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02285-57 HEG
Vård och behandling

Missad diagnos vid cysta i buken
En kvinna med smärta och svullnad i magen åkte akut till
sjukhuset. Där fick hon hjälp med viss utredning och det
konstaterades att hon troligtvis hade magkatarr. Då kvinnan
kom hem förvärrades smärtan och hon svimmade. Vid nytt
besök på akuten gjordes fördjupade utredningar och en stor
cysta hittades. Denna opererades bort. Kvinnan är mycket
besviken och arg för att cystan inte hittades vid hennes första
besök.
Åtgärd: Då Inspektionen för vård och omsorg avser att utreda
ärendet avslutas det på förvaltningen i överenskommelse med
anmälaren.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02322-50 KAR
Vård och behandling

Bristande behandling
En kvinna med stora cirkulationsproblem i ben och fötter har
under lång tid inte fått nödvändig hjälp på akutsjukhus.
Risken för vävnadsdöd är nu stor.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från vården framkommer att
kvinnan grundligt utretts för den misstanke om
inflammatorisk reumatologisk sjukdom som förelåg, med
uppföljning efter ett år. Vården kunde konstatera att kvinnan
inte led av inflammatorisk reumatologisk sjukdom.
Verksamhetschefen beklagar i yttrandet att patienten
upplever att hon inte har fått hjälp. Anmälaren har efter att
hon tagit del av yttrandet framfört till förvaltningen att hon
hade önskat att sjukhuset remitterat henne vidare när de inte
fann orsaken till hennes besvär. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02333-52 LÖW
Vård och behandling

Nekad behandling
En man som drabbades av återkommande magsår på grund
av tidigare läkemedelsbehandling vill veta varför han inte får
någon hjälp när han söker akut då blödningarna kan uppstå
spontant.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Felaktig behandling gav nya besvär
En kvinna opererades utifrån felaktigt bedömda provresultat.
Operationen ledde i sin tur till nya besvär och problem för
patienten som hon har sökt hjälp för vid upprepade tillfällen.
Patienten upplever att hennes besvär inte tas på allvar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02647-58 CRE
Vård och behandling

Brister i bedömning av patientens tillstånd
En kvinna framför synpunkter på personalens bedömning av
patientens tillstånd på en akutmottagning på ett sjukhus.
Maken inkom med ambulans på grund av mag- och
ryggsmärtor, när hustrun uttryckte önskemål om att träffa
läkare fick hon till svar att ambulanstransport inte ger förtur
till läkarkontakt. Maken blev inlagd på sjukhuset och
komplikationer tillstötte. Den totala vårdtiden blev tre veckor.
Anmälaren ifrågasätter handläggningen på akutmottagningen
och anser att makens komplikationer kunde undvikits med
snabbare handläggning på akutmottagningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på
akutkliniken samt från verksamhetschef och
patientsäkerhetsläkare på medicinkliniken. Av yttrandet från
akutkliniken framgår patientens sökorsak, den prioritering
som gjordes samt hur prioriteringssystemet fungerar. I
yttrandet från medicinkliniken beklagas att patienten fick
vänta fyra timmar på att träffa en läkare. Det framgår att alla
i vårdkedjan på sjukhuset är väl medvetna om problemet med
den återkommande höga belastningen på akutmottagningen
och arbetar kontinuerligt med detta. Efter genomgång av
patientjournalen framgår att de komplikationer som senare
drabbade patienten inte kunnat undvikas med annan
prioritering på akutmottagningen, och inte heller förutsägas.
Man tackar anmälaren för att hon tagit sig tid att skriva ned
sina synpunkter. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, inkommit med synpunkter där det framgår att hon
inte är överens med sjukhusets bedömning. Då ytterligare
skriftväxling inte anses tillföra något i ärendet avslutas
ärendet hos förvaltningen och överförs till Inspektionen för
vård och omsorg enligt anmälarens önskemål.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02703-58 CRE
Kommunikation

Brister i delgivning av information och tillsyn
Anhörig till avliden patient framför synpunkter på hur
information delgivits vid pappans kontakt med sjukvården.
Läkaren meddelade patient och anhöriga att inga åtgärder
skulle vidtas vid försämring. Anmälaren ifrågasätter
tillvägagångssättet. Hon har även synpunkter på brister i
tillsyn under vårdtiden då pappan ramlade ur sängen.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Akutsjukhus
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Vård och behandling
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Läkemedelsbiverkan, ovänligt bemötande
En kvinna sjukhusvårdades på en medicinklinik på ett
akutsjukhus. Medicinering påbörjades mot tarmsjukdom.
Läkaren framförde under ronden att denna medicinering var
mycket kostsam och att det egentligen var fel att påbörja
behandlingen. Efter några veckor svimmade och krampade
kvinnan och transporteras med ambulans till
akutmottagningen. Samma läkare behandlade henne och
samma ovänliga bemötande gavs. Kvinnan fick gå hem och
ingen uppföljning planerades.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03016-42 JER
Vård och behandling

Brister i omhändertagande av diabetiker
En man med insulinbehandlad diabetes vårdades vid en
hjärtklinik. När anhöriga hälsade på mannen på avdelningen
insjuknade mannen med kramper och tillkallade personal.
Läkaren var nonchalant. Underökning visade lågt sockervärde.
Mannen hade inte fått mat och ingen kontroll av blodsockret
var utfört.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03197-44 STE
Vård och behandling

Felaktiga besked om behandling
En man inneliggandes för nedsatt lungkapacitet fick syrgas.
Sköterskorna på avdelningen sa till mannen att han skulle
behöva syrgas för resten av sitt liv. Mannen mådde mycket
dåligt av detta besked. Tre dagar efter att mannen kom hem
behövde han inte längre syrgasen. Det var fel av
sjuksköterskorna att yttra sig anser mannen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03198-59 LAR
Vård och behandling

Synpunkter på händelse med komplikation
En man söker mottagningen för hjälp med en kateter.
Problem uppstår och man försöker tömma urinblåsan på
annat sätt. Anmälaren framför synpunkter på att kunskaperna
för detta brast, att det ledde till komplikation som
urologkliniken behövde åtgärda samt att det ur
patientsäkerhetssynpunkt vore bra om kunskapen för
åtgärden optimerades.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Nekad vård
En man sökte vård på en akutmottagning på grund av
huvudskada med kraftig huvudvärk. Efter att ha väntat i 5
timmar blev han undersökt av en läkare och det beslutades
att en röntgenundersökning skulle göras. Då han väntat
ytterligare 3 timmar utan besked om när
röntgenundersökning kommer att göras pratar han med en
sjuksköterska och ifrågasätter väntetiden. Mannen får då tala
med en läkare som blir arg och säger till patienten att han kan
söka vård på annat sjukhus, samt att han inte kommer att få
vård på detta sjukhus. Anmälaren åkte från sjukhuset och
sökte vård på annat sjukhus där han fick träffa läkare och
genomgick en röntgenundersökning på mindre än 2 timmar.
Det visade sig att mannen har en kraftig hjärnskakning. Han
önskar anmäla läkaren.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren framkommer att
han önskar att ärendet överförs till Inspektionen för vård och
omsorg. Ärendet avslutas utan utredning på förvaltningen.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03245-58 CRE
Omvårdnad

Brister i hygien på en vårdavdelning
En kvinna framför klagomål på brister i städningen av
toaletter på en vårdavdelning. Kvinnan var inlagd på
sjukhuset efter en operation. Hon påtalade problemet för
personal på avdelningen då hon var orolig för bakterier och
smittorisk för henne som nyopererad patient. Personalen
tömde papperskorgen och informerade att man haft tre olika
städföretag men att städningen fortfarande inte fungerade.
Händelsen är anmäld internt och anmälaren har påtalat
problemet för läkare på sjukhuset.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03251-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En dotter beskriver bemötandet från personal under sin
avlidna pappas sista tid på ett akutsjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03265-58 CRE
Vård och behandling

Komplikationer efter byte av pacemaker
En man framför att han fått komplikationer efter ett byte av
pacemaker på ett sjukhus och önskar svar och klargörande
kring ett flertal frågor.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Akutsjukhus
V1407-03266-58 CRE
Kommunikation
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Brister i bemötande och behandling
En funktionsnedsatt man blev bristfälligt bemött och
undersökt på akutmottagningen på ett sjukhus. Vården ringde
inte efter anhöriga och patienten var inte färdigbehandlad vid
utskrivning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03636-52 LÖW
Kommunikation

Bristande bemötande med mera
En mamma uppsökte akuten tillsammans med sin dotter.
Dottern hade andningssvårigheter. Sjuksköterskan som tog
emot dem tyckte inte att läget var akut utan hänvisade dem
till ett barnsjukhus i stället. Mamman är kritisk till detta och
att de fick ta sig till barnsjukhuset på egen hand.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03662-42 JER
Vård och behandling

Feldosering gav komplikationer
En man medicineras mot epilepsi och i samband med
övergång från droppar till tablettbehandling ordinerades en för
hög dos. Mannen blev medvetandesänkt och sängliggandes.
Successivt insjuknade mannen i lunginflammation. Efter
dosjustering tillfrisknade mannen i medvetandet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03713-52 LÖW
Kommunikation

Kommunikation
Föräldrar till en pojke uppsökte akuten då pojken fått en
näsfraktur. Sköterskan pratade aldrig med pojken och frågade
aldrig hur han mådde och vad som hade hänt. Föräldrarna blir
illa bemötta av inskrivande sköterska när de ville ha
information om varför pojken hamnade längs ner i
prioriteringen. Något gick fel i kommunikationen då
sköterskan kände sig hotad och stängde luckan. Pojken fick så
småningom om hjälp och återvände hem tillsammans med
sina föräldrar. Några dagar senare fick föräldrarna en kallelse
till socialtjänsten då sköterskan gjort en orosanmälan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03717-63 BIL
Administrativ hantering

Otydligt remitteringsansvar
En man har utretts för ofrivillig barnlöshet. Mannen blev
rekommenderad att kontakta sin vårdcentral för remittering
för vidare behandling av honom och hans maka. På
vårdcentralen nekades mannen remiss och paret hänvisades
tillbaka till där mannen utretts. Mottagningen där han utretts
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hänvisade i sin tur tillbaka till vårdcentralen. Mannen framför
synpunkter på att han bollas mellan vårdgivarna och att ingen
vill hjälpa honom och hans fru.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03813-63 BIL
Kommunikation

Bristande kommunikation
En kvinna var planerad för att genomgå ett ingrepp på hjärtat
sedan länge. Kvinnan framför synpunkter på bristande
information och vård i samband med att ingreppet utfördes.
Kvinnan upplevde att hon inte fick information om vad som
hände när ingreppet utförfördes och att personalen var
nonchalant i omhändertagande efter ingreppet när
komplikationer uppstod.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02209-59 LAR
Vård och behandling

Bristande utredning trots försämring
En anhörig framför synpunkter på bristande utredning och
undersökning av en kvinna. Kvinnan har magproblem sedan
flera år, dessa har dock inte utretts. Av oro för försämring vill
inte kvinna ta mediciner och det blir en ond cirkel. Anhörig
framför detta och önskan om utredning, vilket inte görs. En
gastroskopi genomförs senare vilket leder till att en sond
sättes, men situationen förbättras inte. Kvinnan har
försämrats under vårdtiden och anhöriga efterfrågar svar på
detta. Anmälaren framför att avdelningspersonal föreslagit
anmälan för att påverka situationen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från överläkare som beskriver
vårdförloppet som försvårats av att patienten ej velat inta
mediciner eller föda, samt att det funnits svårigheter att
kommunicera. I yttrandet beskrivs genomförda
undersökningar för utredning av smärta och magbesvär som
inte kunnat ge någon förklaring till problemen, utredningen
bedöms diger. Man har också övervägt demensutveckling och
haft geriatrisk och psykiatrisk konsult samt genomfört röntgen
av hjärnan, vilket inte bidrog med så mycket. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och framför därefter inget ytterligare.
Ärendet avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03038-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Önskar hjälp att få vård
En man framför att han önskar hjälp med att få vård på ett
sjukhus. Mannen har fått besked att remiss är mottagen och
att kliniken hoppas kunna erbjuda vård inom vårdgarantin
samt att patienten kan vända sig till vårdgarantikansliet om
väntetiden blir längre än 30 dagar. Anmälaren har framfört
frågan om förvaltningen kan hjälpa honom att få förtur till
vård.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
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uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte hörts av avslutas
ärendet i befintligt skick.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03210-50 KAR
Vård och behandling

Missad diagnos
En ung man inkom akut till akutsjukhus. Vården bedömde att
han kunde åka hem med antibiotika. Någon dag senare, då
mannen upplevde sig sämre sökte han annan akutmottagning.
Mannen minns att han inkom till akutsjukhuset men inget
därefter. Han vaknade upp två veckor senare och fick då veta
att han drabbats av allvarlig mjukdelsinfektion. Han hade fått
genomgå fyra operationer och legat i tryckkammare vid
många tillfällen. Mannen har stora ärr över halsen från
operationer och respirator. Mannen vill med anmälan att
första läkaren på akutmottagningen får reda på vad som
sedan inträffade. Han vill även få utrett om förloppet hade
kunnat bli mindre dramatiskt om vården hade ställt rätt
diagnos från början.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02211-49 HAP
Vård och behandling

Ingen behandling trots svåra smärtor
Närstående med fullmakt skriver att patienten plågades av
svåra smärtor. Enligt anmälaren nekades patienten
behandling genom att läkaren uttryckte sig på olämpligt sätt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02262-59 LAR
Vård och behandling

Synpunkter på väntan, riskbedömning och rutiner
En man söker akutmottagningen för magsmärtor. Efter
läkarundersökning konstaterades att blindtarmsoperation ska
utföras. Mannen behöver undersökas med ultraljud för att
säkerställa inflammationen. Väntan på denna dröjde dock till
nästa dag och då konstaterades att blindtarmen spruckit.
Mannen som opererades men därmed drabbades av
komplikationer har frågor rörande rutiner, väntetid,
riskbedömning och tillgång till apparatur och kompetens.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som
beskriver vårdförloppet. Han besvarar ställda frågor med
förklaring av bedömningar och gällande rutiner och resurser.
Sammanfattningsvis framförs att bedömningen var korrekt
utifrån sjukdomsförloppet men i efterhand kan endast
beklagas att sjukhusvistelsen sannolikt förlängdes på grund
av rutinerna och att en förändring av rutiner för
röntgenundersökningar nattetid pågår. Dock går det ej att
utesluta att patienten haft en sprucken blindtarm även om
röntgen genomförts tidigare. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och framför därefter inget ytterligare. Ärendet
avslutas.
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Komplikationer efter operation
En man som opererats i flera olika omgångar på grund av
olika komplikationer i samband med bukkirurgi har
synpunkter på läkningen.
Åtgärd: Yttrande inhämtades och gavs av överläkare samt
verksamhetschef. Yttrandet redogjorde för försvårande
förhållanden i samband med operationen och de
komplikationer som även inträffade. Någon ytterligare
operation kan inte utföras med de fysiska förutsättningar som
föreligger. Efter att ha tagit del av yttrandet vill anmälaren
framföra att han inte är enig med svaret. Hans synpunkt är
att en grundligare undersökning av förutsättningarna före
operationen samt om en erfaren kirurg opererat kanske kunde
ha påverkat utgången mer positivt. Anmälaren väljer dock att
avsluta ärendet då han inte förväntar sig att ytterligare
skriftväxling skulle tillföra ärendet något mer i sak.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03070-63 BIL
Kommunikation

Missvisande information om syfte med besök
En kvinna blev kallad till en undersökning för kompletterande
utredning av hennes cancersjukdom. På sjukhuset fick
kvinnan besked att syftet med besöket inte var någon
undersökning utan information. När kvinnan ifrågasätter
tillvägagångssättet med missvisande information i kallelsen
får hon besked att "vi brukar göra på det här viset". Kvinnan
klagar på missvisande information i kallelse och att
information om hennes allvarliga sjukdomstillstånd lämnades
när hon var ensam.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03117-50 KAR
Vård och behandling

Bristande behandling av nageltrång
Enkvinna sökte akut för nageltrång och en operation
genomfördes. Trots operation har hon värk, nageln vätskar
och hon kan inte använda skor.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03394-63 BIL
Kommunikation

Bristande bemötande i samband med svårt besked
En kvinna hade besvär och smärta från en nyupptäckt knöl vid
bröstet. I samband med olika besök hos läkaren bemöttes
makarna med nonchalans och bristfällig information om
tumören och planerad behandling. Makarna framför
synpunkter på bristande bemötande.
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd vårdgivare.
Yttrande har inkommit från både verksamhetschef och
patientansvarig läkare. Av yttrandet från verksamhetschefen
framgår det kritiken tagits på allvar och återkoppling till
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patientansvarig ska ske. Vidare bekräftas att det är svårt att
lämna information om vård och behandling och att det är ett
problem man ser allvarligt på och arbetar med att förbättra på
en övergripande nivå. Yttrandet från patientansvarig läkare
beskriver de första mötet och resonemanget bakom hur
information lämnades i samband med det. Vidare beskrivs att
han hade förmedlat kontakt med en kontaktsjuksköterska för
stödjande samtal då patienten var orolig. I yttrandet tas även
möten efter genomgången operation upp, under detta möte
lämnandes ytterligare information om kommande behandling.
Återigen ordnandes samtalskontakt med
kontaktsjuksköterska. Yttrandet avslutas med att patienten
och hennes make bjuds in till ett nytt möte om de så önskar.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03447-30 CAL
Patientjournal och
sekretess

Önskar journalkopia

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03698-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande diagnos och behandling

En kvinna önskar att få sina journaler från ett akutsjukhus.
Åtgärd: Informerar kvinna hur hon ska gå tillväga för att få en
kopia på sin journal och bifogar en beställningsblankett.
Ärendet avslutas.

En kvinna går med svåra smärtor sedan flera månader tillbaka
och söker vård på en akutmottagning. På akuten anser man
att kvinnan har en revbensfraktur och skickar hem henne. Det
visar sig senare att kvinnan har en spridd cancer.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03735-52 LÖW
Vård och behandling

Komplikationer efter ingrepp
En kvinna genom gick kärloperationer men har inte blivit bra
av ingreppen .Hon önskar ekonomisk kompensation.
Åtgärd: handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03765-62 MEL
Vård och behandling

Misslyckad operation som inte åtgärdats
En man har synpunkter på en operation som misslyckades.
Detta skulle åtgärdas inom fyra veckor, men nu har tre
månader gått och inget har gjorts. Mannen har också
synpunkter på bristande information inför operationen samt
att det är mycket svårt att komma i kontakt med en läkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Lång väntan på behandling
En kvinna har gått med svåra smärtor i benet i flera månaders
tid och inte fått adekvat behandling. Hon har sökt på flera
ställen men ingen läkare gör något. För några dagar sedan
blev kvinnan äntligen opererad och man tog bort en fem
centimeter lång propp. Kvinnan och hennes dotter vill veta
varför det dröjde så länge innan kvinnan fick behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03051-52 LÖW
Vård och behandling

Behandling
En mamma är förtvivlad då hon upplever att hennes barn inte
får adekvat hjälp. Ungdomen är drabbad av fistlar. Familjen
går på knäna och ungdomen lider av sin sjukdom.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03114-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan med mera
En liten flicka ramlade på en lekplats och slog upp ett stor
jack på pannan och näsan. Barnet och dessföräldrar fick vänta
i sju timmar på att få hjälp av en läkare trots att man i triagen
sagt att det fanns gott om tid då man har upp till sex timmar
på sig att plåstra om ett sår i ansiktet. Föräldrarna
ifrågasätter triagen, den långa vänta i väntrummet som inte
är barnanpassad samt hygien på sjukhuset.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03350-58 CRE
Vård och behandling

Felaktig bedömning av patientens tillstånd
En mamma framför klagomål på sjukhusets hantering av
sonens fall. Hennes son som var drygt 2 månader gammal
skulle opereras för testikelbråck på förmiddagen, väntan drog
ut på tiden och vid lunch fick de besked att ingen operation
skulle ske och att sonens besvär inte var något farligt. Då
hade sonen fastat i sju timmar och var mycket ledsen.
Familjen åkte hem med sonen men då han inte gick att trösta
efter flera timmar hemma sökte de vård på en
akutmottagning. Där konstaterades att bråcket svullnat upp
och familjen fick åka ambulans till annat sjukhus. Sonen blev
inlagd på en vårdavdelning och opererades efter två dagar.
Anmälaren ifrågasätter hanteringen och kräver ersättning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

20

Patientnämnden 2014-09-22 p 12

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02213-49 HAP
Vård och behandling

Väntan på operation

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03135-49 HAP
Vård och behandling

Komplikationer av operation, brister i omvårdnad

Anmälaren har i snart ett år väntat på operation.
Åtgärd: Förvaltningen hjälper anmälaren att upprätta kontakt
med vårdgarantikansliet. Ärendet avslutas.

Anmälaren beskriver komplikationer i samband med operation
och brister i omvårdnaden på avdelningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02154-44 STE
Vård och behandling

Komplikation efter operation
En kvinna genomgick en ortopedisk operation och fick en
nervpåverkan efter detta.
Åtgärd: I telefonsamtal berättar kvinnan att hon har god
kontakt med operatören som sett till att utredning gjorts och
planerat för uppföljning för att följa läkningen. Information om
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ges och skickas. Vi
överenskommer att ärendet vid förvaltningen avslutas i
befintligt skick. Anmälaren återkommer vid behov.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02177-52 LÖW
Administrativ hantering

Brister i sjukintyg
En kvinna klagar över en läkare som vägrar medverka till att
ett sjukintyg blir korrekt ifylld. Hon har under två månaders
tid inte fått någon sjukersättning. Försäkringskassan har nu
avslagit hennes ärende om ersättning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02536-44 STE
Vård och behandling

Bristande behandling
En make skriver med anledning av att hans hustru inte fick en
höftoperation i ett tidigare skede. Detta hade kunnat bespara
henne en längre tids lidande. Hustrun medicinerades mot
smärtorna vilket gav en magblödning. I samband med den
sjukhusvistelsen röntgade man om höften, fann att den var
helt förstörd och tvingades då göra en operation där höftkulan
inte kunde ersättas. Hustrun lever nu med en så kallad
slinkhöft. Maken har misstanken att hustruns demensdiagnos
varit en del i beslutet att inte operera höften tidigare.
Åtgärd: Ärendet är enligt telefonsamtal med anmälaren
anmält till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och
utredning är inledd. Ärendet avslutas därför i befintligt skick.
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Akutsjukhus
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Vård och behandling
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Brister i behandling av fotledsbrott
En kvinna framför synpunkter på brister i behandlingen av
hennes fotledsbrott på ett sjukhus. Hon har inte blivit bra i
foten och anser inte att läkare på sjukhuset tagit henne på
allvar. Anmälaren har varit i kontakt med privat ortoped som
anser att besvären blivit felaktigt behandlade.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02562-50 KAR
Vård och behandling

Komplikationer efter operation
En kvinna har upplevt många komplikationer i samband med
en fraktur i armen. Operationsärret gick upp och hon fick
omopereras. Såret var dock infekterat. På grund av detta blev
det fler operationer. Vid operationerna uppkom komplikationer
och därefter inneliggande vård. Kvinnan har nu nedsatt
funktion i hand och arm.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare och från
verksamhetschef. Varför såret gick upp första gången går inte
att besvara. Vid stygntagning två veckor efter operatonen var
såret läkt enligt journal. Ärret hade inte kunnat placeras på
annat ställe vid denna typ av operation vilket är gängse
operationsmetod vid aktuell av handledsfraktur. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att hon är
nöjd med svaret och att hon hoppas på att få ersättning från
LÖF. Ärendet avslutat.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02585-59 LAR
Vård och behandling

Fel knä undersökt, ersättningskrav
En kvinna som skadats i trafiken beskriver att hon
undersöktes vid akutmottagningen. Efter månader av
försämring remitterades hon för magnetkameraundersökning.
Denna visade att skada fanns i höger knä och att
akutmottagningen röntgat vänster knä. Kvinnan framför
ersättningskrav för detta misstag som kan ha orsakat
felläkning av det skadade knät samt eventuell skadat även
vänster knä. Kvinna understryker att hon inte hade möjlighet
att se vad som undersöktes eftersom hon låg fastspänd med
nackkrage vid undersökningen på akutmottagningen.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots
uppmaning via brev på grund av att det inte går att få kontakt
eller lämna meddelande via angivet telefonnummer, trots
flertalet försök. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02650-49 HAP
Kommunikation

Inställt läkarbesök utan information
Sjukhuset ställde in läkarbesök utan information och med kort
varsel, anmälaren var på väg till läkaren när han nåddes av
informationen att läkarbesöket var inställt. När han
kontaktade sjukhuset kunde ingen ge någon förklaring till att
läkarbesöket inställdes.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Vård och behandling
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Komplikationer efter operation
Komplikationer i form av infektioner i sår efter operation.
Mannan har behandlats med antibiotika i 10 månader. På
grund av detta har rehabiliteringen fördröjts.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02726-62 MEL
Vård och behandling

Oupptäckt bakterieinfektion
En kvinna har i flera år efter en operation haft svåra problem
och lidit av smärta. Efter en andra operation upptäcktes att
kvinnan drabbats av en bakterie som hon fick i samband med
den första operationen, vilket bidragit till kvinnans smärta.
Kvinnan är missnöjd med att detta inte upptäckts tidigare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från en läkare vid kliniken
som meddelar att prover och undersökningar efter
operationen inte visat på någon infektion eller några
läkningskomplikationer, men att patientens besvär successivt
blev större med tiden. Hur mycket av besvären som orsakats
av förekomsten av bakterier kan man i nuläget inte säga.
Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02847-59 LAR
Vård och behandling

Ouppmärksamhet ledde till nekros
En kvinna opererade ett knä och drabbades i tillägg av
lunginflammation, och blev därför sängliggande. Efter fyra
dagar hade en nekros uppstått på hälen. Vid återbesök togs
denna bort och hälen lades om kontinuerligt. Kvinnan har
dock fortsatta problem och kan inte ha skor med bakkappa.
Kvinnan framför att detta inte hade behövt hända om hennes
fot hade setts om innan hon själv påtalade problem. Detta har
även påverkat läkningen av knät.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02853-50 KAR
Vård och behandling

Komplikation efter operation
En kvinna som bröt benet opererades och fick gips. En
infektion uppstod med blåsor och vätskande sår. Kvinnan har
fått äta flera kurer antibiotika och fått benet gipsat nio
gånger.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om patientförsäkringen.
Ärendet avslutas i befintligt skick. Kvinnan är nöjd med
nämndens registrering och den dialog hon har haft med
vården.
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Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02918-42 JER
Vård och behandling
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Felmedicinerad efter operation, bemötande
En man vårdades på sjukhus efter genomgången
höftledsoperation. Samma dag som mannen skulle skrivas ut
ramlade han, i samband med fallet uppdagades att han fått
blodtryckssänkande läkemedel i flera dagar. Mannen har inte
högt blodtryck och utredning visade att aktuell medicin följt
med i journalen sedan tidigare vårdtillfälle för flera år sedan.
Inför operationen lämnade mannen en aktuell läkemedelslista.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02968-58 CRE
Vård och behandling

Brister i behandling och bemötande
En kvinna framför att en sjuksköterska på en akutmottagning
brustit i sitt bemötande av henne samt att hon inte tagit
hänsyn till hennes smärtor i ryggen. Kvinnan sökte akut vård
på grund av svåra smärtor i korsryggen samt oförmåga att
röra sig. Sjuksköterskan menade att patienten borde tåla
smärta då hon endast skadat svanskotan samt att det var bra
att röra på sig. Det visar sig efter läkarundersökning att
patienten hade ett brott i korsryggen. Anmälaren anser att
sjuksköterskans behandling kunde skadat henne samt anser
att väntetiden på akutmottagningen är för lång.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02972-59 LAR
Organisation och
tillgänglighet

Ny medicinsk bedömning önskas
En kvinna tillskrev akutsjukhuset 2012 och önskade uppgifter
om vilken person som hade en viss medicinsk kompetens vid
sjukhuset med anledning av ansökan om utlandsvård (från
Norge). Frågan besvarades och kopia sändes till läkare vid
sjukhus i Oslo. Kvinnan har 2014 varit i kontakt med
akutsjukhuset och hänvisats åter till sin läkare och vård i
Oslo. Kvinnan vill ha besked om varför hon inte fått någon tid
för bedömning och hänvisar bland annat till att expertisen
endast finns på akutsjukhuset och att hon har dokument som
garanterar finansiering.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02989-57 HEG
Kommunikation

Anhörig fick inte information om minderårig
En minderårig ungdom fördes med ambulans till
akutmottagningen för att sy en sårskada på underarmen.
Ingen information lämnades till hennes närstående, flickan
kontaktade själv sin mamma efter flera timmar. Mamman
efterfrågar vilka riktlinjer som finns i frågan.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Inte fått vård, blivit skickad till hemlandsting
En man framför klagomål på att han inte fått adekvat
behandling för sin skadade arm på ett sjukhus utan blev
hänvisad till att åka hem till sitt hemlandsting för behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03100-52 LÖW
Vård och behandling

Ofullständig behandling
En mamma till en flicka har synpunkter på behandlingen som
hennes dotter fick vid en kirurgklinik.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03236-42 JER
Vård och behandling

Felmedicinerad efter operation
En man opererades för knäledsbyte vid en ortopedklinik. Efter
operationen fick mannen smärtstillande medicin. En tid efter
hemkomst insjuknade han med svaghet i en hand och
sjukhusvårdades, fortsatt vård gavs från vårdcentralens
neuroteam. I FASS kunde mannen läsa att den smärtstillande
medicin han fått inte skall ges till patienter som tidigare haft
stroke eller hjärnblödning, vilket mannen haft tidigare.
Mannen undrar över medicineringen vid ortopedkliniken och
om de orsakade den kvarstående svagheten i handen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03271-58 CRE
Vård och behandling

Felaktig diagnos, brister i utredning
En mamma framför att hennes funktionsnedsatte son fått fel
diagnos vid besök på en akutmottagning på ett sjukhus då
läkaren valt att inte utreda orsaken till sonens smärtor
tillräckligt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03285-58 CRE
Ekonomi

Betalt för mycket i patientavgift
En man framför att han betalt för mycket i patientavgift på ett
sjukhus. Mannen sökte vård på vårdcentralen på grund av
problem med ett finger. Dagen efter röntgades fingret och han
fick därefter besked av husläkaren att han hade en fraktur och
att han skulle söka akut vård på ett sjukhus. Han frågade
läkaren om han behövde en remiss men det var enligt uppgift
inte nödvändigt. På akutmottagningen fick han betala 400
kronor för besöket men enligt personalen i kassan så hade det
varit avgiftsbefriat om han hade blivit remitterad och därmed
var det vårdcentralen som skulle stå för kostnaden. Vid
telefonkontakt med förvaltningen fick han samma besked att
vårdcentralen skulle stå för kostnaden. Vårdcentralen menar
att det är sjukhuset som ska fakturera vårdcentralen.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03333-44 STE
Ekonomi

Rehabiliteringskostnader efter operation
En kvinna genomgick en ortopedisk operation och fick i
efterförloppet en infektion och skall troligtvis omopereras.
Kvinnan mådde inte bra och betalade själv för en veckas extra
rehabilitering då hon upplevde att den vecka hon fått inte
räckte till. Läkaren hade skrivit att den ursprungliga tiden för
rehabilitering kunde komma att ändras men detta skedde
aldrig.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälan är även gjord
till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och anmälaren
har fått bekräftande kontakt därifrån. Ärendet vid
förvaltningen avslutas därmed i befintligt skick.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03620-57 HEG
Vård och behandling

Kvinna med ryggbesvär avvisas
En kvinna med långvariga ryggbesvär var missnöjd med att
hennes remiss avvisades från ortopedmottagningen på ett
akutsjukhus. Remissen avvisades med hänvisning till att
hennes ryggbesvär inte kunde opereras. Men på sjukhusets
hemsida står att patienter med ryggbesvär är välkomna för
bedömning, där står inget om urval.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03621-57 HEG
Vård och behandling

Remiss till ortoped avvisades
En kvinna med långvariga besvär önskade bli remitterad till
ortopedmottagning. Men remissen avvisades med hänvisning
till att kvinnans besvär inte gick att operera. Detta trots att
kvinnan på sjukhuset hemsida läste att personer med
ryggbesvär var välkomna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03637-57 HEG
Vård och behandling

Komplikationer efter höftoperation
En äldre kvinna genomgick en höftoperation och blev svårt
medtagen efteråt. Hon kan inte minnas de dagar som närmast
följde efter operationen och hon undrar nu vad som
egentligen hände. Kvinnans döttrar var ofta hos henne och
framförde synpunkter på att mamman fick bristfällig eftervård
t ex vad gällde vätska.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Vård och behandling
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Komplikationer efter höftoperation
En kvinna fick stora komplikationer efter en höftoperation och
kan inte längre gå utan hjälp och har väldigt ont i benet. Vid
träning gick en del av sätesmuskeln av vilket ytterligare
försvårade rehabiliteringen. När kvinnan kontaktade
ortopedkliniken för att få en förklaring till besvären fick hon
ingen nöjaktig. Helst önskade hon en oberoende ortoped som
kan granska operationen och resultatet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03778-57 HEG
Vård och behandling

Komplikationer efter höftoperation
En kvinna opererades i höftleden på akutsjukhus, men har
fortfarande efter ett år problem med rörlighet och styrka och
har dessutom en yrsel som uppstod i samband med
operationen. Hon vet att det var problem med
ryggbedövningen under operationen, men undrar om något
hände som förklarar hennes stora problem.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03802-57 HEG
Vård och behandling

Komplikationer efter hudoperation
En kvinna fick kvarstående svullnad efter en hudoperation då
lymfkärl opererats bort. Kvinnan fick lugnande besked från
sjukhuset, men svullnaden läckte vätska, blev infekterad och
smärtande utan att hon fick någon hjälp. Under en
semesterresa utomlands svullnade hela benet upp och hon
fick så stora restriktioner av läkare på plats att hon inte hade
någon glädje av sin semester. Hon är arg eftersom hon
tillfrågade sin behandlande läkare om det var OK att åka
utomlands och blev inte avrådd.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02523-58 CRE
Vård och behandling

Brister i vård och tillgänglighet
En kvinna framför synpunkter på att det brustit i behandling
och uppföljning efter en underlivsoperation på ett sjukhus.
Kvinnan anser att det är hon själv som fått kämpa sig till
möten och behandlingar i sjukvården.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02687-63 BIL
Vård och behandling

Komplikationer efter operation
En man genomgick en operation. Efter operationen drabbades
mannen av flera olika komplikationer som gjorde att han
tvingades kvar på sjukhuset längre än vad som planerats från
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början. Mannen framför synpunkter på att omhändertagandet
i efterförloppet till operationen kunde varit effektivare och att
det brast i informationen kring åtgärderna då han ställer sig
frågande till genomförda ingrepp.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från verksamhetschefen på
berörd klinik. I yttrandet beskrivs den ursprungliga
operationen som lyckad men att patienten drabbades av
komplikationer ca ett dygn senare. Den akuta komplikationen
med minskade urinmängder avhjälptes med inläggning av en
slang från njurarna och njurfunktionen normaliserades.
Ytterligare behandlingar med byte av slangar och anläggning
av nya slangar för att stabilisera njurfunktion och urinflöde
har behövts och ytterligare komplikationer med infektioner
har drabbat patienten. Av yttrandet framgår det att man
anser att patienten har genomgått vedertagen
operationsmetod och att komplikationerna är omhändertagna
på ett korrekt sätt. Man uttrycker sympati och förståelse för
patientens frustration över det ovanligt komplicerade
sjukdomsförloppet efter operationen. Man förklarar vidare vad
som orsakade väntetiden för borrtagande av den sista slangen
och konstaterar att resurserna är begränsade och efterfrågan
är större än tillgängligheten. Avslutningsvid har fallet
diskuterats inom kollegiet. Patienten rekommenderas även att
lämna anmälan till patientförsäkringen LÖF. Anmälaren har
tagit emot en kopia av yttrandet. Anmälaren framför att han
är nöjd med yttrandet och omhändertagandet av läkarna men
att allt tagit för lång tid. Genmäle kommer inte att inkomma.
Ärendet avslutas i samråd med patienten.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03762-44 STE
Administrativ hantering

Felsänt remissvar
En kvinna lämnade en laboratorieremiss med fullständiga
instruktioner om vart svaret skulle skickas. Trots detta
skickades svaret ändå fel så att det fick sökas på olika sätt på
det aktuella sjukhuset.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02165-59 LAR
Vård och behandling

Synpunkter på omhändertagande och åtgärder
En kvinna hade en komplicerande sjukdom och hade därför
haft kontakt med specialistmödravård vid annat sjukhus. Hon
är kritisk till och har frågor om varför åtgärder inte vidtogs i
samband med att fostervattnet gick på förlossningskliniken
och undrar om det hade kunnat förhindra det som sedan
skedde. Sammantaget upplevde hon inte att hennes oro togs
på allvar och ifrågasätter omhändertagandet. Hon framför
också brister i och utebliven information vid båda enheterna.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från Verksamhetschefen som
beklagar det som hänt anmälaren. Hon förklarar
omständigheter, bedömningar och åtgärder i förloppet och
beklagar att information om detta inte varit tillfredsställande.
Vidare beskrivs de olika yrkeskategoriernas uppgifter och
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åtgärder samt möjliga bakomliggande orsaker till det som
skedde. Anmälaren har tagit del av yttrande och
Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02355-59 LAR
Vård och behandling

Felaktigt utförd operation
En kvinna beskriver att hon opererades för en cysta för ett år
sedan. Denna operation genomfördes på ett felaktigt vis.
Kvinnan har haft besvär av att cystan återkommit och
symptom har blivit komplicerade på grund av det felaktiga
utförandet. Kvinnan vill inte att detta ska drabba andra och
framför att hennes hälsa och liv påverkats negativt av detta.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från Verksamhetschefen som
beklagar det anmälaren gått igenom. Hon förklarar att
bedömning av operationsmetoder görs individuellt och att
åkomman i sig ofta återkommer trots att den berörda körteln
avlägsnats. Hon beklagar att anmälaren drabbats
återkommande och efter flera operationer fått ett kvarstående
ärr. Hon framför att även om det inte rör sig om en felaktigt
utförd operation har hon förståelse för att händelserna
påverkat anmälarens hälsa under det senaste året. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och framför därefter inget
ytterligare. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02439-59 LAR
Organisation och
tillgänglighet

Runtslussad innan hjälp kan fås
En kvinna behöver kontakt för bedömning av symptom under
graviditet. Hon hänvisades mellan olika mottagningar innan
hon fick hjälp. Kvinnan har synpunkter på att det tog sex
timmar innan hon fick adekvat bedömning. Hänvisningarna
angavs bero på rutiner rörande antal passerade
graviditetsveckor och kvinnan undrar över rimligheten i detta
eftersom det för henne innebar att ingen ville ta emot henne.
Åtgärd: Anmälaren är nöjd med att informationen kommer
ansvariga till del via statistik och hoppas det leder till översyn
av rutinerna. Ärendet avslutas därmed.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02478-59 LAR
Organisation och
tillgänglighet

Brister; tillgänglighet bemötande och provsvar
En kvinna framför synpunkter på ett otillgängligt
telefonsystem och ett oengagerat bemötande samt att utlovad
hantering av provsvar inte uppfylldes. Hon undrar hur länge
hon hade behövt vänta om hon inte själv engagerat sig och
efterfrågat svar. Kvinnan framför att detta får en patient att
känna sig obetydlig samt att mottagningen har bristande
rutiner och patientbemötande. Därmed lever de inte upp till
honnörsorden "Patienten alltid först".
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Fel diagnos
En ung kvinna uppsökte sjukvården på grund av magsmärtor.
Kvinna är i början av en graviditet men får vid läkarbesöket
veta att graviditet avstannat och det är anledningen till
smärtorna. Det visar sig dock vara fel då kvinnan i högsta
grad är gravid.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02676-59 LAR
Vård och behandling

Komplikationer efter svår abort
En anhörig framför synpunkter på komplikationer som
drabbade en kvinna efter en svår abort. Anmälaren beskriver
ett knapphändigt omhändertagande i tid och engagemang i
förhållande till påfrestningarna som ingreppet innebar och de
komplikationer som kvinnan efteråt sökte hjälp för. Slutligen
fann man vid mödravården orsaken till komplikationerna och
ett nytt ingrepp på annat sjukhus rådde bot på detta.
Anmälaren anser att det var slarv som orsakade att detta inte
upptäcktes tidigare och är mån om att förmedla upplevelser
av och synpunkter på händelseförloppet till ansvariga.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02870-59 LAR
Kommunikation

Ej lyssnad på, bristande vård
En kvinna beskriver ett händelseförlopp i samband med
förlossning. Hon framför synpunkter på bemötandet och
omhändertagandet samt delaktigheten och informationen.
Hon upplevde inte att hon blev lyssnad på rörande sina och
anhörigs önskemål eller beskrivning av hennes tillstånd, vilket
fick konsekvenser. Sammantaget har de brister och
felaktigheter som delvis bekräftats av vården påverkat dem
starkt och det upptar fortsatt mycket av deras energi att
hantera upplevelsen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03017-63 BIL
Vård och behandling

Komplikationer efter äggstocksoperation
En kvinna genomgick en äggstocksoperation som ledde till
komplikationer. Kvinnan vårdades under lång tid inlagd på
sjukhuset på grund av upprepade infektioner och
omoperationer.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.
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Brister i tillgänglighet i förlossningsvården
En kvinna framför klagomål på att hon inte fått plats på
utlovad förlossningsklinik och blivit hänvisad till annat län i
taxi. Sonen föddes i taxin. Anmälaren anser att sjukvården
satt hennes och hennes son liv i fara.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03327-58 CRE
Kommunikation

Brister i kommunikation och information
En kvinna framför synpunkter på brister i dialog och
kommunikation mellan henne och vårdpersonalen på en BBavdelning på akutsjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03779-63 BIL
Vård och behandling

Steriliserad efter övertalning
En kvinna upplevde att hon övertalades att blir steriliserad
mot sin vilja av sin barnmorska.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03780-63 BIL
Organisation och
tillgänglighet

Inställd operation
En kvinna var planerad för en gynekologisk operation på
grund av cancer. Operationen ställdes in samma dag som den
skulle ha genomförts på grund av bristande resurser. Kvinnan
framför synpunkter på bristande planering.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03324-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Nekades besökstid för uppföljning av medicinering
En kvinna med epilepsi medicineras vid en neurologklinik på
ett akutsjukhus. I samband med graviditet krävs noggrann
uppföljning och dosjustering av medicineringen varför hon
kontaktade mottagningen. Sköterskan nekade henne kontakt
med ansvarig läkare och föreslog läkartid flera månader fram.
Vid tidigare graviditet uppkom kramper varför hon uppmanats
att kontakta mottagningen genast vid graviditet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03597-63 BIL
Vård och behandling

Missad stroke
En kvinna vaknade en morgon med domningar i ena handen,
samt kinden och munnen. Kvinnan sökte hjälp på
akutmottagningen där viss utredning gjordes. Till slut fick
kvinnan åka hem. Hon fick ingen medicin men besked att hon
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borde kontakta vårdcentralen. Via vårdcentralen gjordes
ytterligare utredning som visade på att hon hade genomgått
en stroke. Kvinnan framförde synpunkter på att han inte blev
inlagd i samband med besöket på akutmottagningen och att
man inte utredde hennes besvär mer när hon var akut sjuk.
Kvinnan framförde också att hon fick behandling senare än
vad hon borde ha fått.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03069-63 BIL
Vård och behandling

Lunginflammation missades vid snabb undersökning
En man hade nyligen fått besked om att hade lungcancer. I
samband med ett besök på sjukhuset tog han upp sina besvär
med allvarlig hosta. Mannen fick hostdämpande läkemedel
efter en snabb bedömning. Kort därefter förvärrades hostan
och han började även hosta blod, mannen sökte vård på
akuten vid ett par tillfällen utan att diagnos ställdes. Efter
ytterligare en tid var mannen allvarligt sjuk och behövde
ambulanstransport till sjukhuset. Till slut ställdes diagnos och
det visade sig att mannen hade lunginflammation. Mannens
cancerbehandling försenades på grund av den obehandlade
lunginflammationen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03645-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Skickades vidare från sjukhus
En kvinna remitterades från en husläkarmottagning till en
klinik på ett sjukhus, men togs inte emot där utan skickades
vidare till en annan mottagning. Kvinnan vill veta varför.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef samt
överläkare, som skriver att kliniken är den sista instansen i
aktuell vårdkedja och att första remissinstans för husläkare är
öron-, näsa-, halsspecialist, som i sin tur kan remittera till
sjukhuskliniken om behov finns. Det är av denna anledning
remissen vidarebefordrats.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02815-57 HEG
Kommunikation

Otrevligt bemötande från röntgenpersonal
En kvinna (avliden) genomgick en
magnetröntgenundersökning och en
datortomografiundersökning på röntgenavdelning på
akutsjukhus. Mannen som hjälpte kvinnan tillrätta var
stressad och irriterad. Kvinnan fick mycket brådskande byta
om utan avskildhet och fick hårdhänt hjälp då hon skulle kliva
av britsen efter undersökningarna.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Lång väntan på akuten
En äldre man föll och fördes till akutmottagningen vid
akutsjukhuset. Där fick han vänta flera timmar på att
undersökas. Efter tolv timmar hade han genomgått
röntgenundersökning och transporterades till annat sjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03330-44 STE
Omvårdnad

Bristande omvårdnad samt bemötande
En man skulle röntgas i samband med en ryggskada. Vid
förflyttningen från säng till röntgenbrits koordinerade inte
vårdpersonalen sina rörelser och anmälaren dunsade ner på
britsen med olidliga smärtor som följd. Personal från
vårdavdelningen fick komma ner och ge smärtstillande akut.
Anmälaren skrek på grund av smärtan och röntgenläkare
uppträdde burdust och frågade anmälaren om "han kunde
skärpa sig en stund så att de kunde göra datortomografin".
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02673-63 BIL
Vård och behandling

Sned i ansiktet efter sårskada
En kvinna skadades i ansiktet i samband med att hon ramlade
under ett vårdtillfälle. Kvinnan fick såret omlagt på akuten
men når såret togs omhand tejpades ögonbrynet och såret på
ett sådant sett att det har läkt snett. Kvinnan är orolig att
hennes syn har påverkats av det sneda ansiktet och upplever
att hon ser vanskapt ut.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02677-49 HAP
Övrigt

Frågor om vård på akutsjukhus
Anmälaren ställer frågor om omhändertagandet av vän på
akutsjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02678-49 HAP
Övrigt

Frågor om vård på akutsjukhus
Anmälaren ifrågasätter hur akutsjukhuset omhändertog
hennes vän.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Felaktig faktura
En man har fått faktura på 200 kronor för röntgen under
inneliggande period på akutsjukhus. Mannen ifrågasätter om
han ska betala den.
Åtgärd: Hänvisar mannen till vården för att påtala att fakturan
är felaktig. Mannen återkommer till förvaltningen efter att han
talat med vården. De kommer att makulera fakturan. Mannen
är nöjd.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02886-55 SKA
Administrativ hantering

Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma"
telefonnummer.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02887-55 SKA
Administrativ hantering

Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma"
telefonnummer.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02888-55 SKA
Administrativ hantering

Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma"
telefonnummer.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02987-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid på akutmottagning
En man har synpunkter på att han fick vänta i 11 timmar på
akuten, att han inte fick något att äta på flera timmar och att
han fick vänta mycket lång tid på ett besked från en läkare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid
akutmottagningen som beklagar att patienten fick vänta så
länge och håller med om att väntetiderna vid vissa tillfällen
blir för långa. Man anger att man arbetar med ständiga
förbättringar på kliniken för att öka patientsäkerheten och
minska väntetiderna. Anmälaren har inte hörts av efter att ha
tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02992-50 KAR
Vård och behandling

Oklar diagnos
En kvinna har under flera år sökt vård utan resultat. Hon har
sökt akutsjukhus via ambulans och hon har sökt husläkare.
Kvinnan sökte sig utomlands för utredning. Materialet tog hon
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med sig till vården för bedömning. Vården slarvade bort
materialet innan bedömningen gjordes. Anmälaren vill påpeka
de bristande resurserna.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-03056-49 HAP
Administrativ hantering

Ifrågasätter krav på betalning med kort
Anmälaren ifrågasätter att mottagning vid akutsjukhus vill ta
emot betalning endast med kort.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03406-58 CRE
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna framför att hon sökt vård ett flertal gånger på
sjukhuset på grund av magsmärtor. Ett flertal utredningar och
undersökningar har gjorts utan att rätt diagnos har ställts.
Kvinnan är nu opererad och symptomfri.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03464-30 CAL
Kommunikation

Otrevligt bemött
En kvinna uppger att hon har blivit dåligt bemött av en
sjuksköterska vid en EKG-mätning på ett akutsjukhus.
Sjuksköterskan var otrevlig och arg. Kvinnan önskar en
ursäkt. Hon har även fått en blödning i samband med att en
elektrod togs bort.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03763-57 HEG
Administrativ hantering

Lång väntan på obduktionsutlåtande
En man kontaktade förvaltningen för sin avlidna mammas
räkning. Kvinnan avled hastigt i hemmet och mannen har nu
väntat länge på obduktionsutlåtande. Han var i kontakt med
sjukhuset flera gånger och varje gång har han blivit utlovad
snabb hantering. Han är missnöjd med hanteringen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03291-28 ROS
Vård och behandling

Synpunkter på resultat av käkoperation
En man har genomgått en stor käkoperation. Mannen anser
inte att besvären har blivit bättre efter käkoperationen, utan
snarare värre. Idag har han ingen kontakt vid kindtänderna
utan endast i fronten, vilket gör det svårt att tugga föda.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Oklar medicinering, ovänligt bemötande
En kvinna vårdas vid en smärtmottagning på ett akutsjukhus
och upplevde sig mycket ovänligt bemött under senaste
läkarbesöket. Vissa ändringar gjordes i medicineringen men
efter besöket förstod hon inte vad som ändrats eller
tillkommit. Kvinnan grät i huvudentrén på sjukhuset.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03299-44 STE
Kommunikation

Bemötande vid inneliggande på sjukhus
En man skriver angående sin avlidna hustru. Hustrun led av
cancer och hade behandlats kirurgiskt. Sjukdomen
utvecklades snabbt och komplikationer tillstötte. Vid
inläggning på intensivvårdsavdelning uttryckte en sig en
läkare osmidigt i samband med slutskedet av sjukdomen,
familjen hade inte förstått hur snabbt sjukdomen tagit över.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02293-52 LÖW
Administrativ hantering

Får inte intyg för vård av svårt sjukt barn
En kvinna har en svårt sjuk dotter och behöver intyg till
Försäkringskassan för vård av barnet. Detta intyg måste
förnyas var tredje månad och kvinnan har ständiga problem
med att få intyget i tid.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02807-58 CRE
Vård och behandling

Nekats remiss och inte blivit lyssnad till
En kvinna har synpunkter på att hennes son blivit nekad en
remiss från en akutmottagning, samt att en läkare, bemött
kvinnan och hennes son på ett otrevligt sätt och inte lyssnat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02367-50 KAR
Vård och behandling

Komplikation vid undersökning
En man genomgick en undersökning av hjärtat. Under
pågående undersökning fick han hjärtstopp. Vid utskrivningen
fick han inte träffa sin patientansvarige läkare och därmed
inte svar på sina frågor. Mannen har ringt kliniken och bett
om sin journal men fått beskedet att läkaren inte är där och
det är han som lämnar ut den.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Brister i vårdkedja
En man har synpunkter på hur vårdkedjan fungerat i samband
med en cancerdiagnos vid ett akutsjukhus. Man har beslutat
om att inte operera men han vet inte vad som händer
härnäst. Han sitter nu hemma och undrar om cancern är
obotlig och om han ska få någon behandling överhuvudtaget
och känner sig övergiven.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02649-54 HAD
Vård och behandling

Komplikationer efter kateterinsättning
En man anser att en akutmottagning vid ett sjukhus har
slarvat med att sätta upp en kateter på honom. Han fick
starka mediciner och sedan vaknade han på en
beroendeavdelning vid ett annat sjukhus. Han har synpunkter
på att han inte fick någon information om detta. Han anser att
han har skadads under flytten och därför önskar han få
ersättning.
Åtgärd: Då anmälaren inte uppgett något telefonnummer har
han via skrivelse ombetts ta kontakt med förvaltningen. Då
han senare inte avhörts inom angiven tid avslutas ärendet
utan vidare åtgärd.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02833-63 BIL
Vård och behandling

Tumör missades på akuten
En kvinna åkte till akuten med magvärk. På akuten menade
man att det kunde röra sig om något stressrelaterat eller
mensvärk. Kvinnan skickades hem med värktabletter. Det
visade sig senare att kvinnan hade en tumör i magen som nu
opererats bort.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02894-52 LÖW
Omvårdnad

Fallskada på vårdavdelning
En kvinna vårdades på en neurologklinik på ett akutsjukhus
och föll på avdelningen. Därefter upplevde hon flera
felaktigheter gällande röntgenutlåtandet och vården därefter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03162-42 JER
Organisation och

Lång väntan på akutmottagning, oklar medicinering
En cancersjuk kvinna sökte vård på en akutmottagning med
feber, frossa och nedsatt allmäntillstånd på grund av
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cellgiftsbehandling. Hon väntade på akuten ett dygn innan
hon fick komma till en urologavdelning. På avdelningen hade
man inte kontroll på hennes mediciner och kvinna behövde
själv påminna. Vid ett tillfälle ringde hon till onkologen och
ordnade själv med mediciner som inte fanns på
urologavdelningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03311-58 CRE
Kommunikation

Brister i bemötande, diskriminering
En kvinna framför att hon blivit nonchalant och föraktfullt
bemött vid besök på en akutmottagning. Ingen hjälpte henne
under väntetiden trots att hon förmedlade till personalen att
hon mådde dåligt och var rädd. Hon kände sig diskriminerad,
och blev senare hemskickad utan behandling.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte inkommit med
underskrift avslutas ärendet i befintligt skick.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03436-58 CRE
Vård och behandling

Felaktig diagnos, brister i bemötandet
En kvinna framför att hon fått ett felaktigt cancerbesked av
läkare på en specialistmottagning på ett sjukhus. Hon har
även synpunkter på brister i bemötandet samt att hon fått
komplikationer i form av smärtor efter punktion av en
lymfkörtel.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03465-62 MEL
Vård och behandling

Skadad, feldiagnosticerad m.m.
En man har synpunkter på två avdelningar på ett sjukhus. På
en av sjukhusavdelningarna slog en sköterska upp sänggaveln
så att mannens arm kom i kläm, vilket upptäcktes av mannen
när han vaknade på morgonen. Han kunde därefter inte röra
armen. När mannen sedan skulle undersökas meddelade
personalen att de misstänkte en stroke, trots att mannen
protesterade mot detta och berättade om hur hans arm
skadats. Blodförtunnande gavs intravenöst och sticket träffade
ett ben eller en sena med kraftig smärta som följd. När han
sedan flyttades till en annan avdelning dröjde det två dygn
innan han fick träffa någon vårdpersonal. När mannen ville ha
ut sin journal och lista över mediciner blev han ifrågasatt. I
journalen framgick att tio olika läkare varit inne i journalen
och ändrat i medicineringen, läkare som mannen ej träffat
eller känner till. När mannen ville bli utskriven nekades han
detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Nekas journal
En man har bett att få sin journal från ett vårdtillfälle på
akutmottagningen vid flera tillfällen men nekats upprepade
gånger utan förklaring.
Åtgärd: Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03634-42 JER
Ekonomi

Felaktigt utskriven medicin
En kvinna med flera olika sjukdomar fick läkemedel för
magbesvär utskriven på akutsjukhuset. Då kvinnan hämtar ut
medicinen på apoteket visade det sig att läkemedlet inte gick
ihop med kvinnans andra sjukdomar och läkemedel. Kvinnan
är besviken över att läkaren skrev ut dyrbar medicin som
kvinnan inte kunde ta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02430-62 MEL
Kommunikation

Bristande information, hygien och omvårdnad
En kvinna hör av sig angående sin make som varit inlagd på
sjukhus. Under en veckas tid blev han flyttad tre gånger
mellan avdelningar. Hygienen på sjukhuset var mycket
bristfällig och en bråkig medpatient var mycket störande och
gjorde att mannen under två nätter inte kunde sova. Mannen
blev inte tvättad på en hel vecka och hustrun fick ingen
information om vården av sin man.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02482-49 HAP
Vård och behandling

Läkare gjorde misstag vid operation
Anmälaren fick sitt knä opererat. Läkaren missade att ta bort
ett ben i knäet. Detta misstag av läkaren gjorde att
anmälaren gick med värk i sju månader.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02533-49 HAP
Kommunikation

Bristande empati vid cancerbesked
Anmälaren uppger att läkaren visade bristande empati vid
cancerbesked. Bland annat kom hon försent, uppgav fel
efternamn på patienten, läkaren ville inte förklara närmare
om medicineringen med hänvisning till att patienten ändå inte
skulle förstå.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Allvarliga komplikationer i samband med undersökning
En kvinna framför att hon blivit skadad vid en
tarmundersökning på ett sjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02980-63 BIL
Kommunikation

Otrevligt bemött och ifrågasatt
En man som legat inne på sjukhus och genomgått
undersökningar skrivs ut med löfte om fortsatt utredning vid
annan klinik. Han skulle därefter bli kontaktad per telefon av
en läkare. Så skedde inte. Han försökte då själv kontakta
sjukhuset utan framgång. Blev uppringd efter några dagar av
en kvinnlig läkare som var mycket otrevlig i telefon och
ifrågasatte dels att han skulle utredas vidare inom sjukhuset,
dels att hans sjukskrivning skulle förlängas.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03252-42 JER
Vård och behandling

Fick ingen behandling/medicin, brist på sekretess
En kvinna har synpunkter på en specialistavdelning vid ett
sjukhus som inte brydde sig om henne och ville skicka henne
hem utan medicinering. Hon hänvisades till att hämta sin
medicin på apoteketet trots att andra patienter fick medicin
på avdelningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03507-52 LÖW
Vård och behandling

För tidigt utskriven - föll och skadade sig
En kvinna hör av sig angående sin make som råkade ut för en
olycka och åkte till sjukhus med ambulans. Där fick han vänta
i många timmar innan han fick träffa en läkare. Han blev strax
därefter utskriven, trots att han hade mycket svåra skador
och inte kunde ta hand om sig själv. Efter att ha skrivits ut
ramlade mannen och fick svåra skallskador.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03690-62 MEL
Vård och behandling

Inställd operation, nekats operationen
En kvinna fick skador i samband med en förlossning och skulle
senare opereras för detta. Samma dag som kvinnan kom in
för operation ställdes operationen in. Hon fick beskedet att
man inte kommer att operera kvinnan av kostnadsskäl och
hon uppmanades att i stället träna. Sjukhuset har heller inte
skickat journalen till kvinnan, trots att hon begärt det.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Skriftlig anmälan väntas inkomma.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03746-57 HEG
Vård och behandling

Remiss sändes inte enligt löfte till patienten
En man med cancerförändringar i prostatan överenskom med
sin läkare att remitteras till ett akutsjukhus för operation. Men
när mannen kontaktade det aktuella sjukhuset visade det sig
att läkaren sänt remiss till annat sjukhus. Mannen undrar hur
det kom sig.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03822-57 HEG
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid på canceroperation
En man med cancerdiagnos väntade på operation. Trots att
han haft två bröder som avlidit i sjukdomen och är väldigt
orolig tvingades han vänta många månader på operation. Han
undrar varför han inte kan få förkortad väntetid.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02786-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Sent inställd operation

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02247-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Inte fått vård inom vårdgarantin

En liten pojkes operation ställdes in, på grund av
personalbrist, under pågående förberedelser på sjukhuset.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna framför att hon fått vänta mer än 90 dagar på en
neurokirurgisk operation på ett sjukhus. Operationen var
beslutad i december, bokad till i april men nu har anmälaren
fått besked att operationen skjutits upp och hon har inte fått
någon ny tid.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på
kliniken. Av yttrandet framgår att patienten, efter ett
läkarbesök i december 2013, blev uppsatt i operationskö samt
att hon fick information att operation inte kunde ske förrän i
maj-juni 2014 på grund av långa vårdköer. Under väntetiden
genomfördes två röntgenundersökningar för att se om
tumören vuxit. När det visade sig vid den andra
röntgenundersökningen att tumören vuxit, remitterades
patienten till annan vårdgivare och operation genomfördes en
vecka senare. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av och meddelat att hon är nöjd med
yttrandet, operationen och omhändertagandet postoperativt.
Ärendet avslutas.
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Brister i remisshantering, vårdgaranti
En man framför synpunkter på att han fått vänta länge på att
få besked gällande en remiss från husläkaren till
neurokirurgisk mottagning på ett sjukhus. Mannen har nu fått
en besökstid till en sjukgymnast inte en neurokirurg på
kliniken. Han ifrågasätter detta då han redan träffat
sjukgymnast som menat att det är en operation han behöver.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02330-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Sent inställd operation
Anhöriga till en flicka med smärttillstånd har klagomål på
inställd operation. Flickan var inskriven och uppsatt för akut
operation när den ställdes in med kort varsel. Utan förklaring
skickades flickan hem med ett nytt operationsdatum långt
fram i tiden. Flickan är under tiden sängliggandes och
erbjuden mer smärtlindring.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02476-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på operationstid
En man väntade lång tid på operation av nacken. Datum för
operation sköts hela tiden framåt eftersom mannens ärende
inte var prioriterat. Till slut drog Försäkringskassan in
mannens ersättning. Mannens syster är mycket upprörd
eftersom han blivit deprimerad under väntetiden och nu får
det ekonomiskt svårt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02137-42 JER
Vård och behandling

Felmedicinerad vid ADHD
En man sökte akut vård på ett akutsjukhus. Mannen berättade
för två sköterskor att han medicineras för ADHD. Efter
läkarbesöket fick mannen fyra starka smärtstillande mediciner
som inte skall kombineras med hans tidigare medicinering.
Läkaren tog aldrig mannen i handen när de hälsade.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid
akutkliniken som beklagar att läkarbesöket upplevdes negativt
och tackar också för värdefulla synpunkter.
Behandlingsansvarig läkare hälsar alltid på patienterna men
undviker att ta i hand med tanke på smittorisken. Ingen
absolut kontraindikation finns mellan de mediciner som
förskrevs och ADHD medicinen. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
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Brister i uppföljning/resultat, inte lyssnad till
En kvinna framför synpunkter på komplikationer och brister i
uppföljning efter en ryggoperation på ett sjukhus. Hon har
påtalat sina besvär vid besök på sjukhuset men har inte fått
gehör för detta. Anmälaren har nu fått besked att operationen
inte var optimalt utförd samt att hennes besvär kommer att
kvarstå resten av livet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02936-49 HAP
Vård och behandling

Missnöjd med resultat
En man genomgick en knäoperation, mannen hade
kvarstående problem efter operationen som ledde till att
mannen behövde opereras igen. Mannen framför synpunkter
på bristande resultat av genomgången behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03389-57 HEG
Kommunikation

Dåligt bemött, ingen undersökning av skada
En kvinna som varit med om en cykelolycka fick ont i nacken
efter någon dag och sökte vård på en akutmottagning. Hon
fick träffa en ortoped som inte undersökte nacken. I stället
ställde han upprepade frågor om bland annat levnadsvanor
och läkemedel, frågor som kvinnan tyckte var irrelevanta för
skadan. Hon upplevde att läkaren läste hennes journaler från
andra vårdgivare. När hon ifrågasatte bemötandet blev
läkaren irriterad och sa att hon skulle få träffa någon kollega,
varpå han avlägsnade sig. Någon annan läkare kom dock inte,
varför kvinnan kontaktade personal som berättade att någon
skulle vara på väg. Efter ytterligare väntan bad hon att få bli
utskriven.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03658-62 MEL
Vård och behandling

Bristande omhändertagande och lång väntetid
En kvinna vars make besökt en akutmottagning har
synpunkter på bristande omhändertagande, lång väntetid och
otrevligt bemötande.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02465-49 HAP
Vård och behandling

Läkare ville inte skriva sin bedömning i yttrande
Läkare var ombedd att göra en bedömning som underlag i
second opinion. Enligt anmälaren ville han sedan inte skriva
sin uppriktiga bedömning i yttrandet.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03669-62 MEL
Vård och behandling

Skadad vid operation, fått komplikationer
En kvinna fick av misstag sin urinblåsa sönderskuren vid en
operation för ett antal år sedan och har fått komplikationer
efter detta som förvärrats. Nu har hon bland annat problem
med en kateter.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Skriftlig anmälan väntas inkomma.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02283-58 CRE
Vård och behandling

Komplikationer efter förlossning
En kvinna framför att hon efter en förlossning fått stora
besvär med inkontinens. Hon ifrågasätter personalens
handläggning av förlossningen samt av de besvär som hon
påtalade. Hon ifrågasätter den bedömning som läkare på en
specialistmottagning gjort av hennes tillstånd. Läkaren har
gjort bedömningen att patienten inte kan opereras, anmälaren
önskar en förnyad medicinsk bedömning. Anmälaren har även
synpunkter på läkarens bemötande.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02530-58 CRE
Vård och behandling

Får inte IVF-behandling
En kvinna uppger att hon och hennes partner inte får fler IVFbehandlingar på grund av åldersskäl. Anmälaren ifrågasätter
varför partnern inte kan överta behandlingarna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02882-54 HAD
Vård och behandling

Lång väntan på provsvar
En kvinna fick löfte om att hennes provsvar skulle skickas till
henne från en specialistmottagning vid ett sjukhus inom cirka
fyra veckor. Kvinnan väntade oroligt på svaret, som kom först
efter åtta veckor. Mottagningen förklarade att detta berodde
på brist på specialister. Kvinnan vill att problemet ska komma
till sjukhusledningens kännedom.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03619-57 HEG
Vård och behandling

Komplikationer under förlossning
En kvinna fick högt blodtryck under graviditeten och i
samband med förlossningen steg blodtrycket ytterligare.
Makens förslag på kejsarsnitt avböjdes. Efter förlossningen
fick kvinnan problem med blödningar och fick opereras ett
flertal gånger. Nu efter sex veckor har kvinnan fortfarande
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stora problem. Mannen är missnöjd med handläggningen av
kvinnans besvär och att de inte fick tillgång till tolk.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02759-49 HAP
Administrativ hantering

Sjabbel med remiss, svårt att få kontakt
Anmälare med långvarig smärta uppger att läkaren missade
att skicka remiss om vidare undersökning och att det är svårt
att få kontakt med honom.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03194-49 HAP
Vård och behandling

Vårdskada
En son framför att pappan som lider av cancersjukdom fått en
vårdskada vid ett behandlingstillfälle på ett sjukhus. En
infartskanyl sattes felaktigt utanför blodkärlet och
behandlingsvätskan orsakade skador på pappans ena arm.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03138-49 HAP
Vård och behandling

Nekad fortsatt kontakt
Anmälaren har under längre tid haft kontakt med
hörselmottagning för patienter med särskilda behov. Nu
bedömer kliniken att hon inte längre tillhör deras
patientgrupp. Anmälaren är av motsatt uppfattning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02160-59 LAR
Kommunikation

Synpunkter på bemötande och innehåll i intyg
En kvinna genomgick försäkringsmedicinsk utredning vid
sjukhuset. Kvinnan framför att hon blev mycket illa bemött av
den läkare hon träffade vid några tillfällen. Kvinnan får senare
ett intyg som innehåller grava fel och nedsättande
bedömningar. Fler journaler än de anmälaren godkänt har
dessutom tagits del av. Kvinnan har varit i kontakt med
sjukhuset och framfört sina synpunkter skriftligt, de har tagit
emot det väl och är positiva till att anmälan görs.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från Verksamhetschefen som
beskriver händelser och åtgärder i relation till anmälan.
Enhetschefen har haft samtal med den berörde läkaren
rörande bemötandet. Under hösten 2013 hade densamma
kontakter med anmälaren vilka ledde till att journalspärr
ombesörjdes, anmälarens skriftliga sammanfattning av
synpunkter på intyget diariefördes och anmälaren
informerades om möjligheten att överklaga
Försäkringskassans (FK) beslut. Med anmälarens tillåtelse
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granskades utlåtandet av två specialistläkare som var
tveksamma till vissa formuleringar och slutsatser i intyget,
vilket framfördes till FK. Vidare uppmuntrades till att göra
denna anmälan och man konstaterar att berörd läkare brustit i
att följa de riktlinjer för sammanhållen journalföring man har.
Sammanfattningsvis bedöms ärendet korrekt hanterat för
patientens bästa. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
framför att hon uppskattar det som gjorts och hoppas att det
jämte skrivelsen (trots att specificering av resultatet av
samtalet med berörd läkare samt granskningen saknas) leder
till förbättring och att hon fått rätt rörande de felaktigheter
hon påtalat. Ärendet avslutas.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02248-59 LAR
Vårdansvar

Oklarheter och fördröjd hantering
En kvinna har upprepade gånger påmint om handlingar som
skulle skickats till vårdcentralen för vidare vård och
sjukskrivning. Eftersom detta fördröjts på grund av misstag
från mottagningen överenskoms att de skulle skicka intyg för
sjukskrivning. När detta inte kom tog kvinnan kontakt och fick
besked att de inte kommer att ansvara för detta. Detta
drabbade kvinnan som på grund av fördröjningen kommer ha
svårt att få intyg från vårdcentralen och därmed riskerar hon
att bli utan sjukersättning och läkemedel. Kvinnan har varit
mycket nöjd med vården innan denna avslutande hantering.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet varför det
avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1406-02746-42 JER
Vård och behandling

Fick kontrastvätska trots allergi
En kvinna vårdades på en kvinnoklinik på ett akutsjukhus och
genomgick magnet röntgenundersökning. Kvinnan har känd
allergi mot kontrastvätska. Innan undersökningen fick hon
kortisonsprutor. Väl på röntgen informerade hon sköterskan
om sin allergi men hon fick ändå kontrastmedlet. Kvinnan blev
arg och ledsen. Efter behandlingen fick hon själv ta sig till
vårdavdelningen och när hon kom dit började symtomen på
allergisk reaktion komma. På avdelningen övervakades hon
under flera timmar. Anmälaren önskar händelsen
kommenterad.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1405-02175-58 CRE
Vård och behandling

Brister i utredning, diagnos och behandling
En man framför synpunkter på brister i utredning, diagnos och
behandling på en specialistmottagning på ett sjukhus.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälarens frågeställningar
redan är utredda på förvaltningen avslutas ärendet i befintligt
skick.
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1407-03304-54 HAD
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Komplikationer efter laseroperation
En man som genomgått en operation med laser i huvudet
uppger att han har problem med minnet efter operationen och
har dessutom svårigheter att få ut sin journal.
Åtgärd: Då det i anmälan inte finns någon text har mannen
ombetts ta kontakt med förvaltningen. Då han senare inte
avhörts inom angiven tid avslutas ärendet utan vidare åtgärd.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03753-49 HAP
Kommunikation

Fick svårt besked via telefon
En kvinna hör av sig angående en anhörig som via telefon fått
beskedet att han bara kommer att ha ett till två år kvar att
leva. Kvinnan är upprörd över att ett sådant svårt besked
lämnats till patienten via telefon.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1408-03754-63 BIL
Övrigt

Bristande omhändertagande av avliden person
En man kom till sjukhusets bårhus i samband med att han
avlidit. Mannens anhöriga framförde synpunkter på att de inte
fick komma och ta farväl med engång utan att det tvingades
vänta och var välkomna först senare. Ett besök för att ta
farväl var planerat men det blev inställt då den avlidna
personen inte var lämplig att besöka på grund av kroppens
tillstånd.
Åtgärd: Handläggning pågår.

PRIMÄRVÅRD
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02206-62 MEL
Vård och behandling

Vårdcentral missade cancer
En kvinna hör av sig angående en anhörig som sedan flera
månader tillbaka lidit av värk, trötthet, yrsel och fått svårt att
röra sig på grund av smärtor och besökt vårdcentralen vid
flera tillfällen. Där har man inte tagit några prover och efter
att kvinnan åkte akut till ett sjukhus konstaterades att hon
lider av cancer, vilket man inte upptäckt på vårdcentralen.
Kvinnan har också synpunkter på att en läkare på
vårdcentralen skrev ut penicillin till patienten utan att ha tagit
några prover.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02348-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Brister i telefontillgängligheten vid texttelefoni
En kvinna med hörselnedsättning har en överenskommelse
med vårdcentralen att de ska ringa henne via texttelefoni.
Trots detta ringer personal på vårdcentralen, tex för att boka
om tider, till hennes vanliga telefon. Kvinnan har påtalat detta
men det sker ingen förbättring.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03303-49 HAP
Vård och behandling

Läkare ville varken undersöka eller remittera
Enligt anmälaren ville läkaren varken undersöka eller
remittera anmälaren till specialist.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03329-49 HAP
Kommunikation

Dåligt bemötande
Enligt anmälaren uppträdde läkaren arrogant och avslutade
läkarbesöket utan att vidta några undersökningar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03332-49 HAP
Administrativ hantering

Inga reaktioner på remiss från vårdgivarens sida
Enligt anmälaren har mottagare av remiss förhållit sig helt
passiv i hanteringen av remissen. Ingen kallelse har skett,
inget svar har givits.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03397-44 STE
Vård och behandling

Synpunkter på vård
En kvinna kontaktar med synpunkter på en utdragen
utredningsprocess i primärvården där hon själv fått agera i
hög utsträckning för att föra processen framåt. Först efter fyra
månader kunde en adekvat medicinering inledas.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03601-63 BIL

Bristande bemötande
En man besökte en vårdcentral i samband med akuta
andningsbesvär. Mannen upplevde att hans besvär inte togs
på allvar och att han inte fick den behandling han borde ha
fått utifrån hans allvarliga situation.
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Åtgärd: ärendet avslutas efter att ha sökt mannen per telefon
utan framgång och uppmanat honom per e-post att kontakta
handläggaren för vidare handläggning utan resultat.
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03739-44 STE
Vård och behandling

Önskar second opinion
En kvinna skriver då hon inte vågar tro att de utredningar hon
genomgått givit rätt diagnos. Hon tänker att en second
opinion kanske kunde ge henne bättre hjälp till korrekt
smärtlindring.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälaren har
informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Redovisade kriterierna för en second opinion. Anmälaren hade
ett förestående besök hos sin mångårige primärvårdsläkare
inom kort. Föreslog att hon tar diskussionen om en second
opinion vid det tillfället. Överenskommer att avsluta ärendet i
befintligt skick.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02131-58 CRE
Vård och behandling

Brister i utredning, behandling, inte lyssnad till
En man framför synpunkter på brister i utredning och
behandling på en vårdcentral. Han anser inte att läkaren
lyssnar till vad han har att säga gällande sina besvär.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02255-58 CRE
Vård och behandling

Brister i undersökning och information
En kvinna framför synpunkter för makes räkning på brister i
läkarens undersökning av en skallskada. Kvinnan anser även
att de inte fick tillräcklig information om egenvård. Maken har
fortsatta besvär med huvudvärk, yrsel och trötthet trots att
det gått tre veckor sedan skadan inträffade.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren framkommer att
hon i nuläget inte önskar inhämta yttrande i ärendet. Ärendet
avslutas i befintligt skick. Anmälaren återkommer vid behov.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02311-57 HEG
Vård och behandling

Remitterad till akuten från vårdcentral
En kvinna föll och skadade axel och handled. Hon tog sig till
vårdcentralen, men de hänvisade kvinnan vidare till
akutsjukhus. Kvinnan har frågor om hur remissen till
akutsjukhuset var utformad eftersom hon fick ett bristfälligt
omhändertagande då hon kom till akuten.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef på
vårdcentralen som sände remiss och remissvar till kvinnan.
Anmälaren är nöjd och ärendet avslutas.
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E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02728-58 CRE
Kommunikation

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Brister i bemötande och utredning
En mamma framför synpunkter på brister i bemötandet och
utredningen vid besök med sonen på en vårdcentral.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte inkommit med
kompletterande skrivelse samt underskrift avslutas ärendet
utan utredning hos förvaltningen.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03163-58 CRE
Vård och behandling

Brister i utredning, nekad remiss
En mamma framför att läkare på vårdcentralen inte tillräckligt
utrett sonens besvär med eksem och astma. Läkaren har inte
heller velat skriva remiss till allergimottagning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03277-58 CRE
Vård och behandling

Komplikationer efter injektionsbehandling
En kvinna framför att hon kontaktade sin husläkare på grund
av smärtor i ena knäet. Hon blev ordinerad antiinflammatorisk
medicin samt knäskydd. Då hon inte förbättrades i sitt
tillstånd sökte hon åter hjälp hos husläkaren, som gav henne
en behandling med injektion i knäet. Detta har nu resulterat i
större smärtor, rodnad och svullnad samt en inkapslad
inflammation. Anmälaren önskar en utredning om vad som
gick fel vid behandlingen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03375-42 JER
Vård och behandling

Felmedicinerad
En man medicineras av sin husläkare mot högt blodtryck och
flera oklarheter kring medicineringen har uppkommit.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03555-63 BIL
Vårdansvar

Motstridiga besked
En man har utretts för ofrivillig barnlöshet. Mannen blev
rekommenderad att kontakta sin vårdcentral för remittering
för vidare behandling av honom och hans maka. På
vårdcentralen nekar man mannen remiss och hänvisar honom
tillbaka till där han utretts. Mottagningen där han utretts
hänvisar i sin tur tillbaka till vårdcentralen. Mannen framför
synpunkter på att han bollas mellan vårdgivarna och att ingen
vill hjälpa honom och hans fru.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03559-63 BIL
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Nekades antibiotikabehandling, fick komplikationer
En man sökte hjälp på vårdcentralen på grund av sår på
foten. Mannen efterfrågade antibiotikabehandling i
förebyggande syfte då han har diabetes sedan många år men
läkarna han träffade sa att det inte behövdes. En kort tid
senare blev såren på foten infekterade och mannen sökte
hjälp igen på en annan vårdcentral under sin semester. En
första antibiotikabehandling inleddes men den hjälpte inte mot
infektionen och mannen blev tvungen att läggas in på sjukhus
för fortsatt intravenös behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03821-57 HEG
Vård och behandling

Kvarglömd tråd i sår upptäcktes inte
En kvinna genomgick en knäoperation och såret ville inte läka.
Hon gick på omläggningar hos distriktssköterska under lång
tid. Till slut upptäckte kvinnan att en tråd lämnats kvar vid
operation och trots många besökstillfällen i vården upptäcktes
inte tråden.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02867-42 JER
Vård och behandling

Fick antibiotika trots allergi, inte lyssnad till
En kvinna förskrevs penicillin trots att hon informerade
läkaren om känd allergi. Läkaren menade att det säkert inte
var någon fara. Senare insjuknade hon med andnöd, utslag
och ledvärk vilket krävde medicinsk behandling hos annan
läkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02237-59 LAR
Kommunikation

Synpunkter på bemötande & provtagningsrutin
En kvinna kontaktar mottagningen för att få lämna prov på
distans. Efterfrågar därför en remiss, men möts av ovilja och
krångel. Kvinnan har talat med ansvarig vid tidigare tillfällen
om samma sak. Denne framför att "de aldrig lär sig". Kvinnan
anmäler på grund av att situationen upprepar sig, vilket hon
finner helt oacceptabelt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02265-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna besöktes i sitt hem av distriktssjuksköterskan.
Sjuksköterskan uppträdde och uttalade sig burdust och
oprofessionellt mot anmälaren i närvaro av den personliga
assistenten.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1405-02340-50 KAR
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Nekad behandling
En kvinna har under flertalet år påpekat sin bristande
cirkulation i benen. Hon har önskat komma på utredning för
detta. Nu har annan vårdgivare konstaterat att hon har
bristande blodflöde i benen och fötterna med stor risk för
vävnadsdöd.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef.
Kvinnan träffade läkare som skickade remiss för ortopedisk
konsultation med bland annat frågeställning kärlinsufficiens,
innan dess står det inget dokumenterat att kvinnan hade
problem med cirkulationen i sina fötter. I remissvar som kom
från specialistklinik föreslogs vidare utrening på
vårdcentralen. När kvinnan senare träffade en annan läkare
framgår det i journalen att denna undersökte kvinnan, men
inga kommentarer gällande remissvaret. I läkargruppen har
man nu diskuterat mottagandet av remissvar när patient
träffar olika läkare. Remissrutin har uppdaterats så att inge
läkare ska missa svaret när annan läkare har remitterat.
Ärendet är anmält till LÖF. Efter det att yttrade har översänts
till anmälaren har överenskommelse ingåtts om att ärendet
avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02392-62 MEL
Vård och behandling

Hade andningssvårigheter - hjälpen dröjde
En kvinna med stora svårigheter att andas ringde till en
närakut, men fick ingen tid förrän fyra timmar senare, trots
att hon beskrev sina andningssvårigheter och att hon var blå
kring munnen. När kvinnan kom till närakuten fick hon vänta
länge på att träffa en läkare och ingen av sköterskorna
reagerade på kvinnans svåra hosta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen, som
beklagar patientens upplevelse av att inte ha blivit prioriterad,
men skriver att andningssvårigheterna bedömts som måttliga.
Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd med svaret och
hennes synpunkter framförs i det avslutande brevet till
vården. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02396-44 STE
Vård och behandling

Missad diagnos
En man sökte sin vårdcentral för bröstsmärtor. Mannen fick en
akuttid och fick vänta i en timme innan han ropades upp.
Efter att EKG tagits fick han vänta en halvtimme på läkaren
varefter han snabbt fördes till akutsjukhus. Mannen talade
med verksamhetschefen efteråt och denna hade sagt att hon
skulle ta upp ärendet med personalen. Detta hade inte gjorts
till nästkommande läkarbesök.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1405-02403-62 MEL
Omvårdnad

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Brister i hygien, otrevligt bemötande
En kvinna hör av sig angående sin mor som fått ett hembesök
av en sjuksköterska från en vårdcentral. Sjuksköterskan var
mycket otrevlig och hanterade mediciner mycket ovarsamt.
Hon använde inte handskar och vid ett blodprov tvättades inte
området på armen innan sticket.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02438-62 MEL
Kommunikation

Ej förstådd av läkare
En man vände sig till sin vårdcentral och fick där träffa en
läkare som på grund av språksvårigheter hade svårt att förstå
honom. Mannen försökte förklara sitt problem men blev
missförstådd av läkaren och fick fel diagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02512-49 HAP
Vård och behandling

Infektion uppstod efter operation, sena åtgärder
Anmälaren skriver om sin sambos kontakt med vårdcentralen.
Han fick ett par födelsemärken bortopererade. Ganska snart
uppstod symptom på infektion. Men sjuksköterskor och läkare
kunde till en början vid undersökningar inte fastslå att det
handlade om infektion. Infektionen förvärrades vilket innebar
smärta och lidande. Senare ordinerade läkare penicillin och
vid ännu senare tidpunkt bedömde läkare att ny operation var
nödvändig för att ta bort stygnen som låg inuti de infekterade
såren. Anmälaren påtalar också brister i journalföring och
brister i bemötande vid receptionen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02522-50 KAR
Administrativ hantering

Utebliven remiss
En kvinna blev lovad en remiss. Tre gånger har kvinnan
påtalat för vårdcentralen att någon remiss inte blivit skriven.
Det har nu gått över fyra månader.
Åtgärd: Vid telefonsamtal med anmälaren framkommer att
hon nu har fått sin remiss. Anmälaren påpekar att läkaren är
en mycket empatisk och bra läkare. Dock tar det tid att få
remisser. På anmälarens begäran avslutas ärendet utan
inhämtande av yttrande från vården.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02568-44 STE
Vård och behandling

Bristande behandling
En son skriver med frågor angående sin avlidna mor. Efter
hennes död undrar han hur vårdcentralen skött sina åtagande
gentemot hans mor.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1405-02619-59 LAR
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Misstag och försummelse vid vårdcentral
Anhöriga framför att de inte kan utesluta att det ligger ett
ansvar på mottagningen gällande en kvinna som avled av
magcancer. Misstag har begåtts och kvinnan försummades
vilket ledde till hennes död.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02707-59 LAR
Kommunikation

Synpunkter på bemötande och fördröjd remiss
En kvinna som besökt specialistmottagning rekommenderas
att via vårdcentralen få remiss för att komma snabbare till
behandling. Kvinnan får en läkartid och förklarar sina problem
och rekommendationen. Hon upplever att läkaren har en
negativ attityd, men uppfattar att remiss ska skickas. När
ingen kallelse kommer tar hon ny kontakt efter 3 månader
och får veta att remissen inte skickades. Kvinnan har
synpunkter på att läkaren förminskade henne som patient i en
redan utsatt situation och att hon kunde fått tid lika snabbt
genom den vanliga kön.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02767-59 LAR
Vård och behandling

Synpunkter på fel och försumlighet
En kvinna framför att hon anser att barnmorskan begick fel
under hennes graviditet, nonchalerade hennes oro och
försummade henne som patient. Det rör dokumentation, att
inte lyssna på oroande faktorer och önskemål om åtgärder.
Dessutom framförs slarv med papper och att sekretessbelagd
information rörande andra patienter låg framme synligt i
undersökningsrummet. Kvinnan kommer välja annan
mottagning i framtiden och hoppas att anmälan leder till att
patienterna tas på allvar framöver.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02788-50 KAR
Vård och behandling

Missad diagnos
En man drabbades av magbesvär. Trots att han inte kunde
tömma tarmen, kräktes dagligen och hade smärtor menade
vården att det berodde på stress och han fick syradämpande
läkemedel. Mannen förlorade mycket i vikt då han inte har
kunde äta. Mannen kommer nu att få större delen av
magsäcken bortopererad på grund av ett magsår som pågått
under mycket lång tid. Detta orsakat av bakterier som inte
upptäcktes av vården.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1406-02817-62 MEL
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Får inte sina besvär utredda
En kvinna har synpunkter på att hon inte får sina ryggbesvär
utredda vid en vårdcentral.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från kvinnans läkare som
framför att hon bedömt patientens besvär som kroniska och
utan tecken på akut försämring. Läkaren skriver att det i
patientens brev framkommer att patienten förväntat sig en
större analys och utredning av ryggbesvären, men att detta
inte stämmer överens med läkarens egen bild av kontakterna
med patienten. Anmälaren har därefter inkommit med
skriftliga synpunkter som bifogas till avslutsbrevet. Ärendet
avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02820-50 KAR
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna skadade sig i handen på en kniv. Hon uppsökte
husläkare som instruerade att kvinnan skulle kontrollera så
att såret inte blev inflammerat. Ingen åtgärd. Då handen
svullnade sökte kvinnan igen och krävde en remiss till
handkirurg. Där konstaterades det att muskler och senor var
av, men att det inte fanns något att göra för att förbättra
funktionen, då det gått så lång tid efter händelsen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02841-50 KAR
Administrativ hantering

Brister i hantering av remisser
En kvinna sökte sin vårdcentral för värk i händerna.
Husläkaren utlovade remiss till handkirurg och till
arbetsterapeut. När ingen kallelse kom, ringde kvinnan vid två
tillfällen till husläkaren, som lovade att driva på ärendet.
Senare visarede det sig att inga remisser var skrivna. Kvinnan
har gått och väntat i tre månader vilket hon anser
oacceptabelt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som
konstaterar att remiss inte hade sänts till handkirurg och
sjukgymnast. En läkare har tagit kontakt med kvinnan på
grund av detta och remiss skickades till sjukgymnast. Senare
har annan läkare kontaktat kvinnan och då ville hon ha remiss
till handkirurg för second opinion, remiss skickades. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med
skriftliga kommentarer som enligt hennes önskemål bifogas
avslutsskrivelsen. Ärende avslutat.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02949-49 HAP
Patientjournal och
sekretess

Felaktiga uppgifter i remiss
Enligt anmälaren har läkaren skrivit in felaktiga uppgifter i en
remiss.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1406-03014-50 KAR
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Bristfällig undersökning och uppföljning
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått tillräckliga
undersökningar under graviditeten. Kvinnan sökte sig till
akutsjukhus och det visade sig där att det inte fanns några
hjärtljud och att kvinnan hade lite fostervatten. Barnet dog på
grund av en infektion.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-03072-50 KAR
Kommunikation

Felaktig information på hemsida
En kvinna sökte sig till sin vårdcentral på den öppna
mottagning som vårdcentralen annonserade på sin hemsida.
När hon kom dit var den öppna mottagningen stängd för
sommaren, vilket inte framkommit på hemsidan. När hon
påtalade detta för vårdcentralen fick hon till svar att hemsidan
inte var uppdaterad. Kvinnan kan inte acceptera detta och
kommer att söka sig till en annan vårdcentral framöver.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03134-50 KAR
Administrativ hantering

Bristande innehåll i intyg
En läkare skriver bristande medicinska underlag för
sjukskrivning. Han skriver inte rätt diagnos och skriver att
kvinnan är arbetsför till 100 %.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03250-49 HAP
Patientjournal och
sekretess

Vill inte lämna ut loggarna

Skrivelse
Primärvård
V1407-03269-44 STE
Vård och behandling

Bristande behandling

Anmälare har begärt ut loggarna vid vårdcentralen.
Vårdcentralen har inte tillmötesgått denna önskan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna som trots upprepade kontakter angående sviktande
hälsa inte undersöktes och diagnostiserades av sin
primärvårdsläkare. Kvinnan kom senare under vård på
akutsjukhus och fick korrekt behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

56

Patientnämnden 2014-09-22 p 12

Skrivelse
Primärvård
V1407-03284-49 HAP
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Missad fraktur på grund av brist i undersökning
Anmälaren skadade foten. Hon uppsökte primärvården,
genomgick röntgenundersökning. Problem kvarstod.
Anmälaren ville bli undersökt med magnetröntgen. Men
läkaren ville inte remittera till sådan utan förordade träning.
Senare visade magnetröntgen som annan läkare remitterade
till att det fanns fraktur i foten.
Åtgärd: Efter det att anmälaren tagit del av inhämtat yttrande
önskade anmälaren att Inspektionen för vård och omsorg
skulle utreda händelsen. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03351-49 HAP
Vård och behandling

Ingen åtgärd trots värk i fot
Anmälaren hade under längre tid haft ont i foten. Läkaren vid
vårdcentralen vidtog inga åtgärder.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03374-62 MEL
Ekonomi

Anser sig ha betalat fel avgift
En man anser att han har fått betala fel avgift för ett
läkarintyg.
Åtgärd: Efter att regelverket för intyg kontrollerats,
framkommer att korrekt taxa använts. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03446-44 STE
Vård och behandling

Bristande behandling
En kvinna har fått kroniska njurskador av sin
diabetesmedicinering, Trots stigande värden på prover
åtgärdade husläkaren inte detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03509-44 STE
Kommunikation

Bristande lyhördhet
En kvinna sökte primärvården efter en veckas sjukdom med
feber, hosta och halsont. Läkaren gör sin bedömning utan att
ta några prover men kvinnan efterfrågar undersökning då hon
inte tycker bedömningen överensstämmer med hennes
erfarenheter från tidigare sjukdomsperioder. Man tar då en
halsodling som inte visar någonting. Då kvinnan senare får
sänka och odling tagen även i näsan på en annan mottagning
får hon en annan diagnos och en behandling påbörjas.
Kvinnan efterfrågar lyhördhet hos läkaren för patientens
berättelse.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1407-03511-49 HAP
Kommunikation

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Opassande frågor
Anmälaren besökte läkare vid primärvården. Läkaren ställde,
som anmälaren uppfattade det, opassande frågor strax efter
det att de talat om anmälarens sexuella läggning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1408-03659-44 STE
Vård och behandling

Bristande vård och behandling
En son kontaktar med fullmakt för sina föräldrar. Föräldrarna
har varit patienter under längre tid på en vårdcentral där
deras vård inte har skötts på ett tillfredställande sätt. Familjen
bytte läkare för cirka ett år sedan men någon förändring i
omhändertagandet kom inte till stånd.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02198-57 HEG
Vård och behandling

Kvinna föll under behandling hos sjukgymnast
En kvinna gick på behandling hos sjukgymnast och vid
gångträning föll kvinnan baklänges. Hon har fortfarande stora
besvär med smärta i ryggen, höfterna och benen och tar sig
fram med rullstol efter olyckan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02267-42 JER
Vård och behandling

Infektion i led efter injektion
En kvinna fick injektion i axelleden av husläkaren. Hon
noterade att läkaren inte använde handskar eller tvättade
området innan injektionen. Tre stick krävdes innan det blev
rätt. Dagen efter fick hon hög feber och sjukhusvård krävdes
med antibiotika för att häva infektionen. Kvinnan har tidigare
sökt för kroppssmärtor som aldrig utreddes. Hennes
företagsläkare konstaterade senare att hon led av
utmattningsdepression.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02334-52 LÖW
Administrativ hantering

Bristande hantering av provsvar med mera
En yngling lämnade prover på en vårdcentral. Två veckor
senare hörde vårdcentralen av sig och berättade att något
inte var bra med blodprovsvaren. Pappan som fick ta emot
samtalet från vårdcentralen blev mycket orolig då läkaren inte
kunde lämna svar på vad som skulle kunna vara fel eller ge
något lugnande besked. Man har nyligen haft flera dödsfall i
familjen vilket skapade mycket stress och oro hos familjen.
Dessutom anser man att vårdcentralen brister i
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patientsäkerhet när man väntar i flera veckor innan man följer
upp och informerar om provsvar.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Primärvård
V1405-02374-63 BIL
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna kontaktade sin vårdcentral när hon var sjuk med en
halsinfektion. Kvinnan träffar en läkare som genomför en
summarisk undersökning och sa att det inte behövdes någon
behandling. Nästa dag är kvinnan sämre och kontaktar
vårdcentralen igen. Kvinnan bemöts bryskt och otrevligt på
telefon av läkaren som hon träffade dagen innan. Kvinnan
blev ombedd att komma tillbaka till mottagningen för
provtagning och till slut får hon behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02485-52 LÖW
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna skulle ta sitt blodtryck och träffade en sköterska
som bemötte anmälaren otrevligt. Kvinnan är överviktig och
sköterskan fällde sårande kommentarer. Dessutom har
anmälaren synpunkter på hur sköterskan satte på
blodtrycksmanschetten.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02581-42 JER
Vård och behandling

Nekades medicinering, ovänligt bemötande
En man nekades starka smärtstillande mediciner av
husläkaren som var otrevlig under läkarbesöket. Mannen
kontaktade verksamhetschefen och framförde klagomålet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02586-55 SKA
Kommunikation

Bemötande vid kontakt med vårdcentral
En kvinna som försökt byta läkare på sin vårdcentral har
försökt att få kontakt med verksamhetschefen åtskilliga
gånger utan resultat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1405-02616-42 JER
Vård och behandling

Felvaccinerad, ekonomisk ersättning
En liten pojke skulle vaccineras mot hepatit inför utlandsresa.
Efter given vaccination konstaterade sköterskan att hon givit
vaccination mot TBE, fästingburen infektion. Anmälaren
menar att verksamheten har dålig rutinkontroll och att barnet
felbehandlats och anser därför att pojken skall få
vaccinationer kostnadsfritt tills pojken är myndig.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1406-02648-42 JER
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Läkemedelsbiverkan
En kvinna fick kortisonspruta vid hälsenan och insjuknade
samma dag med svullen fot samt feber. Kvinnan återvände till
vårdcentralen och en annan läkare menade att hon
felmedicinerats.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02689-52 LÖW
Vård och behandling

Missad diagnos
En mamma har synpunkter på att läkarna vid en vårdcentral
missat allvarliga diagnoser hos hennes barn vid flera tillfällen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02802-52 LÖW
Kommunikation

Bristande vård och behandling
Ett anonym anmälare har synpunkter på makens vård som
brustit. Anmälaren anser att vården tagit livet av hennes
make då man inte lyssnat på honom och ställt rätt diagnos.
Åtgärd: Ingen åtgärd då avsändare och personuppgifter på
patient saknas.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02816-57 HEG
Kommunikation

Fick information om fraktur i brev
En kvinna besökte husläkaren och bad om
magnetröntgenundersökning då hennes ena fot smärtade
kraftigt. Undersökningen visade på fraktur och läkaren ringde
hem till kvinnan för att informera om resultatet. Eftersom
kvinnan inte var hemma talade läkaren med hennes
minderåriga dotter som inte kunde berätta för mamman om
samtalet. En vecka senare kommer brev med information om
frakturen och att hon ska bli kontaktad av ortoped. Kvinnan är
upprörd över läkarens bristande hantering.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02880-55 SKA
Administrativ hantering

Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma"
samtal.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02883-55 SKA
Administrativ hantering

Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma"
telefonnummer.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1406-02941-57 HEG
Organisation och
tillgänglighet

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Bristande tillgänglighet i telefon
En flerfunktionshindrad man har stort behov av hjälpmedel
och har kontakt med arbetsterapeut i primärvården. Han har
stora svårigheter att komma fram på telefon, telefontiderna är
korta och han blir inte kontaktad då han lämnar
telefonmeddelande.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-02945-58 CRE
Vårdansvar

Brister i samarbete/kommunikation med barnakut
Föräldrar framför synpunkter på brister i samarbetet och
kommunikationen mellan närakut och barnakut på ett
sjukhus. Sonen som är knappt ett år gammal besvärades av
kräkningar, magsmärtor samt utebliven avföring. Vid kontakt
med sjukvårdsrådgivningen blir de ombedda att söka
barnakutmottagning, trots detta blir familjen hänvisade från
barnakutmottagningen till närakuten. Efter behandling på
närakuten blir de skickade till barnakuten igen, där får de
ingen hjälp utan går hem med sonen. Föräldrarna hade
uppfattat av personal på närakuten att de skulle få hjälp på
barnakutmottagningen, vilket de inte fick. Anmälarna
ifrågasätter brister i kommunikationen och samarbetet mellan
barnakut och närakut.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-03039-63 BIL
Kommunikation

Bristande information
En kvinna led av glutenintolerans sedan barndomen. I
samband med att kvinnan utreddes för magsmärtor fick hon
besked att hon nu var frisk från glutenintoleransen och att
hon kunde äta som vanligt utan att tänka på gluten. Kvinnan
framför synpunkter på bristande information då hon blev
allvarligt sjuk i samband med intag av gluten trots besked om
att hon var frisk.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-03063-63 BIL
Kommunikation

Bristande information
En kvinna framförde synpunkter på bristande information
lämnad av en dietist. Kvinnan följde dietistens råd och de
ledde till att hon försämrades i sin sjukdom.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-03067-42 JER

Brister i uppföljning, blev utan medicinering
En kvinna vårdas och utreds för sköldkörtel besvär på
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vårdcentralen. Blodprover visade att kvinnan bör medicineras
men hon tål inte alla mediciner varför hon remiterades till
specialist. Efter några veckor kontaktade hon
specialistmottagningen och där fanns ingen remiss mottagen.
Efter kontakt med vårdcentralen framkom att remissen aldrig
blev skriven, ansvarig läkare fanns inte kvar i verksamheten
och ingen annan läkare fick skicka en ny. Efter flera månaders
väntan utan medicinering mår kvinnan inte bra.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-03079-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande behandling
En man anser att en husläkare har brustit i att ge adekvat
behandling åt hans hustru.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1406-03124-42 JER
Vård och behandling

Nekades hostmedicin, bruten sekretess
En kvinna med svår hosta sökte vård på en när akut men
nekades hostmedicin med hänvisning till att den övriga
medicineringen hon hade inte passade ihop med
hostmedicinen. Sköterskan talade i väntrummet om kvinnans
olika diagnoser så att övriga patienter hörde.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03133-63 BIL
Kommunikation

Bristande kunskapsöverföring
En man vårdades med hemsjukvård, i samband med att
mannen åkte på semester brast det i utbildning av
omhändertagande av mannens peg för sondmatning.
Anmälaren framförde också synpunkter på bristande dialog
med henne som närstående.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03165-42 JER
Vård och behandling

Missad leverans av dosett
En kvinna får mediciner med dosett från vårdcentralen av
distriktssköterskan. Inför en helg glömdes leveransen bort och
kvinnan blev utan mediciner. Anhöriga kontaktade flera
vårdinstanser utan att lyckas få hjälp men tillslut kunde en
jourläkare skriva recept på samtliga mediciner och problemet
löste sig.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1407-03171-52 LÖW
Vård och behandling
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Synpunkter på vård och behandling
En kvinna med smärtproblematik har synpunkter på vård och
behandlingen som hon har fått vid sin vårdcentral.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03230-58 CRE
Vård och behandling

Felaktig diagnos, inte lyssnat till patienten
En man framför att han var extremt trött, orkeslös, stel i
lederna och var tvungen att vila efter 10 minuters promenad.
Han kontaktade vårdcentralen och träffade en läkare där och
fick rådet att gå till en sjukgymnast. Läkaren gjorde ingen
utredning av mannens besvär. Anmälaren kontaktade då sin
företagshälsovård och fick efter utredning rätt diagnos. Det
visade sig att han hade för hög produktion av
sköldkörtelhormon. Han anser att läkaren på vårdcentralen
handlat försumligt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03274-42 JER
Kommunikation

Informationsbrist vid dostjänst, utan medicin
En kvinna fick dostjänst av vårdcentralen mot sin vilja. Vid ett
vårdplaneringsmöte beslutades det om dostjänst efter den
hjärtutredning kvinnan genomgick för att då se vilka
medicinändringar som skulle göras. Trots det fick hon
dostjänst tidigare och efter två veckor uppmärksammades det
att hon varit utan hjärtmediciner i två veckor.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03322-42 JER
Kommunikation

Ovänligt bemötande vid receptförnyelse
En man kallades till vårdcentralen för läkemedelsgenomgång
och receptförnyelse. Läkaren undrade vad mannen sökte för
och efter en förklaring uppstod konflikt. Läkaren menade att
mannen krävde mediciner och hänvisade honom till psykiatrin.
Efter kontakt med enhetschefen fick han en ny läkartid. I
journalen finns felaktigheter noterade.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1407-03341-58 CRE
Administrativ hantering

Brister i provsvarshantering och kommunikation
En mamma framför synpunkter på brister i prov- och
provsvarshanteringen på en vårdcentral i samband med
dotterns besök. Patientansvarig läkare ringde inte upp som
bestämt och när hon väl fick kontakt med läkaren blev hon
mycket otrevligt bemött och ifrågasatt.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Primärvård
V1407-03355-54 HAD
Vård och behandling

Fel diagnos och nekad vård
En kvinna fick felaktig diagnos och nekades undersökning av
en läkare vid en vårdcentral.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1408-03598-42 JER
Kommunikation

Brister i informationen vid medicinering
En man medicineras med åtta olika läkemedel av husläkaren
men upplever svårigheter med informationen om
behandlingen. Tidigare har han kunnat ringa och få förnyade
recept men det gäller inte längre.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1408-03635-42 JER
Kommunikation

Ovänligt bemötande i samband med given injektion
En gravid kvinna vårdas av ASIH på grund av illamående. I
samband med hembesök av sjuksköterska upplevde hon sig
illa bemött. Sköterskan hälsade inte och handläggningen var
brysk. Kvinnan hoppas det inte berodde på hennes etniska
ursprung.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1408-03660-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande diagnos och behandling med mera
En kvinna söker upprepade gånger för tilltagande svår smärta
vid husläkarmottagningen. Hon sökte även på närakut och
akutmottagningen men blev hänvisat till vårdcentralen. När
hon till slut vänder sig till ett annat sjukhus tre och en halv
månader senare läggs hon in för tumörutredning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1408-03661-63 BIL
Vård och behandling

Bristande utredning ledde till felbehandling
En man sökte vård för en öroninfektion. Mannen fick
antibiotika vid det första besöket. Mannens besvär tilltog trots
behandling och tvingades uppsöka vårdcentralen vid
ytterligare två tillfällen. Mannens öra blev ordentligt rengjort
först vid det tredje besöket och då såg man att hans
behandling varit felaktig och nytt läkemedel ordinerades.
Mannen framförde synpunkter på att hans öra inte blev
rengjort och undersökt ordentligt vid de två första besöken.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1408-03676-52 LÖW
Vård och behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Bristande diagnos och behandling
Enkvinna sökte vård på en närakut för svår smärta i framför
allt huvud och nacke. Hon hade tagit receptfria värktabletter
under några dagars tid utan att få någon lindring. Läkaren vid
närakuten skickade hem kvinna med rekommendationen att
vila och fortsätta med värktabletterna. Det visade sig senare
att kvinnan led av en hjärnabscess.
Åtgärd: Handläggning pågår

Skrivelse
Primärvård
V1408-03684-42 JER
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna sökte vård på vårdcentralen upprepade gånger på
grund av trötthet och olika diffusa symtom. Undersökning och
blodprover visade inget onormalt. Senare sökte kvinnan vård
hos annan vårdgivare som tog borreliaprov som var positivt.
Kvinnan har nu kvarstående neuroborrelios.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1408-03699-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande diagnos och behandling
En kvinna söker på lättakuten då hon plågas av smärtor sedan
flera månader tillbaka. där skickar man hem henne med
uppmaning om att äta mera värktabletter och att hon ska ta
kontakt med sin husläkare. Det visar sig senare att kvinna har
en spridd cancer.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1408-03736-63 BIL
Vård och behandling

Diagnos ställs i receptionen
En kvinna söker vård på grund av akut buksmärta. Kvinnan
berättar i receptionen att hon tidigare har haft problem med
magkatarr men att detta känna annorlunda och att
medicinerna inte hjälper. Personen som arbetar i receptionen
ställer diagnos magkatarr och säger att det finns inget att
göra så kvinnan går igen. Det visar sig senare att kvinnan
behövde opereras akut för blindtarmsinflammation.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1408-03815-42 JER
Vård och behandling

Felmedicinerad, komplikationer
En man förskrevs medicinering mot diabetes och insjuknade
efter en tid i svåra komplikationer/biverkningar. Utredning på
sjukhus visade att mannen inte hade diabetes.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Missad diagnos
En mamma har synpunkter på att en husläkare då hon sökte
upprepade gånger vård för sin lilla son som hade feber och
olidlig värk i kroppen vilket läkaren avfärdade som en
virusinfektion som skulle gå över at sig själv. Det har nu visat
sig att pojken led av borrelia. Mamman tycker att det är
anmärkningsvärt att läkaren inte gjorde mera och att hennes
son fick lida i flera månader.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02129-59 LAR
Vård och behandling

Missad fraktur och utebliven kontakt
En kvinna som ramlade för mer än två månader sedan blev
omhändertagen på mottagningen. Ett sår syddes och kvinnan
som hade väldigt ont frågade om något var brutet och fick
nekande svar. Nästa dag uppsökte kvinnan tandläkare då
tänderna skadats. Där framkom att en fraktur uppstått, varför
de ej kunde behandla. Har sedan fått bra behandling på
sjukhus. Kvinnan besökte mottagningen och fick besked om
avvikelserapportering och att hon skulle kontaktas och få
information om resultatet av denna. Ingen kontakt har tagits
och kvinnan har synpunkter på hanteringen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som
beklagar att hon inte fullföljt det hon utlovat. Berörd hyrläkare
bedömde att haka och käke var intakta. Även berörd läkare
var erfaren nämns inhyrda läkare som en brist i
sammanhanget. Avvikelse är nu upprättad och ärendet har
informerats om i arbetsgruppen för extra uppmärksamhet.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför därefter
inget ytterligare.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02189-62 MEL
Vård och behandling

Uteblivet allergitest
En kvinna hör av sig angående sin dotter. Då mamman
misstänkt att dottern lider av mjölkallergi tog hon henne till
vårdcentralen. Där blev hon inte lyssnad till och inget
allergitest gjordes. Flickan fick senare åka till akuten efter en
kraftig allergisk reaktion efter att ha ätit yoghurt. Det visade
sig att flickan är mycket allergisk mot mjölkprotein och ägg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02221-44 STE
Vård och behandling

Bristande vård
En kvinna berättar om läkarvården av hennes avlidna mor på
ett vård- och omsorgsboende. Mamman var försvagad av en
längre infektion och uttalade klart att hon inte mådde bra.
Läkaren skulle enligt överenskommelse besöka mamman på
ronden men gjorde inte det. På eftermiddagen såg dottern till
att läkaren besökte mamman som hade mycket förhöjt
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blodtryck. I väntan på ambulansen avled mamman.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02242-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Bristande telefontillgänglighet
En kvinna försökte upprepade dagar att ringa sin husläkare på
telefontiden. Det var ständigt upptaget. Kvinnan ringer då
vårdcentralen som har ett system för uppringning. De ringde
upp först efter åtta timmar. Kvinnan kontaktade
verksamhetschefen för att påtala att hon inte fått tag på sin
husläkare inom rimlig tid och att det känns otryggt.
Verksamhetschefen svarade arrogant att hon vid brådskande
ärenden fick uppsöka akutmottagning eller lista sig på annan
vårdcentral.
Åtgärd: I inkommit yttrande från verksamhetschefen
framkommer att han ser att tillgängligheten var god då
patienten fick kontakt med vården samma dag hon ringde
sjuksköterska. Han hänvisar patienten till akutmottagning vid
akuta ärenden och att hon kan söka sig till annan vårdcentral
om hon inte är nöjd. Anmälaren är ledsen efter att hon tagit
del av yttrandet då hon inte upplever förståelse från
verksamhetschefen. Hon sökte vårdcentralen för recept för att
undvika att bli sjuk och behöva uppsöka akut vård. Hon har
inga möjligheter att byta vårdcentral då det inte finns några
andra vårdcentraler i närheten av där hon bor. På anmälarens
önskan skickas anmälan samt yttrandet från vården för
kännedom till Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02318-44 STE
Patientjournal och
sekretess

Nekas journal
En dotter får inte ut journalen efter sin avlidna mamma från
vårdcentralen. Vårdcentralen hävdar att journalen är spärrad
på grund av dödsfallet.
Åtgärd: Anmälaren meddelar i telefonsamtal med
förvaltningsjuristen att hon nu fått de efterfrågade
journalerna. Anmälaren återkommer vid behov. Ärendet
avslutas i befintligt skick.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02378-44 STE
Administrativ hantering

Sent remissvar
En kvinna genomgick en undersökning på remiss från sin
husläkare men fick aldrig svar. När hon kontaktade
mottagningen visade det sig att läkaren hade slutat.
Åtgärd: Handläggning pågår
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Läkare slutat - ej fått information
En man har synpunkter på bristande läkarkontinuitet. Den
läkare han gått hos vid en vårdcentral har slutat, men
mannen blev inte informerad om detta utan blev varse detta
när han uppsökte vårdcentralen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02433-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Blir inte kontaktad av vårdcentral
En kvinna har upprepade gånger försökt komma i kontakt
med sin vårdcentral utan resultat. Hon har blivit lovad att hon
ska bli kontaktad, men vårdcentralen har inte återkommit. De
provsvar kvinnan väntar på har hon inte fått något svar på.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02436-34 ARN
Kommunikation

Ej lyssnad till
En kvinna har synpunkter på att läkare inte lyssnat till henne
då hon bad om att få en medicin som hon tidigare ordinerats
för högt blodtryck. Hon har även bett om ett färdtjänstintyg
som läkaren vägrat att skriva.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02451-62 MEL
Administrativ hantering

Ofrivilligt listad på vårdcentral
En kvinna blev remitterad för provtagning från sin vårdcentral
till en annan vårdcentral, då hennes egen mottagning inte
hade provtagningsmöjligheter. När hon sedan återkom till sin
ordinarie vårdcentral fick hon veta att hon inte var
välkommen dit, då hon nu var listad på den andra
vårdcentralen. Kvinnan är kritisk till att hon listades vid den
nya vårdcentralen mot sin vilja.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02663-62 MEL
Kommunikation

Bristande bemötande
En man beskriver att han blivit otrevligt bemött på sin
vårdcentral.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02711-54 HAD
Vårdansvar

Bristande läkarkontinuitet mm
En kvinna vill anmäla två läkare vid en vårdcentral. Den ena
av läkarna har kallat henne för missbrukare. Den andra av
läkarna har rivit alla andra läkares bedömningar gällande
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kvinnans sjukskrivning och anser att kvinnan ska jobba heltid.
Läkaren är inte bredd att läsa kvinnans tidigare journal och
anser att hans bedömning är den enda rätta. Vid varje besök
träffar hon en ny läkare som inte har tid och lyssna på henne.
Arbetsförmedlingen anser att hon är för sjuk för deras
omhändertagande.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02811-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Lång tid i väntrum
En kvinna har synpunkter att husläkaren kom 20 minuter sent
till besökstiden och hade därför inte mycket tid över till
anmälaren. Han var inte påläst och kunde därför inte utfärda
nödvändigt intyg.
Åtgärd: Förvaltningen upprättade kontakt med anmälaren.
Anmälaren har nu bytt vårdcentral, fått ett sjukintyg som
blivit godkänt av Försäkringskassan. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02826-62 MEL
Vård och behandling

Nekats remiss från vårdcentral
En man med knäproblem har remitterats från en vårdcentral
till röntgen vid en specialistklinik och har av specialisten fått
beskedet att det även behövs en magnetröntgenundersökning
för att diagnos ska kunna ställas. Läkaren på vårdcentralen
har dock vägrat att skriva en sådan remiss.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02917-52 LÖW
Vård och behandling

Brister i prover, behandling och uppföljning
En kvinna bad att få en leverfläck borttagen på vårdcentral för
några år sedan. Fläcken skrapades istället för att den skars
bort. Ingen analys eller uppföljning gjordes. Idag har kvinnan
fått många fläckar bortopererade och fått behandling för
malignt melanom. Akutsjukvården hävdar att om första
provet hade skickats in för analys, hade cancern upptäckts i
ett tidigare skede och situationen sett annorlunda ut idag.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02984-59 LAR
Vård och behandling

Missnöjd med operation
En kvinna opererade bort ett födelsemärke vid bysten och
efter ett år växte ett nytt födelsemärke fram på samma ställe.
Detta ömmar och besvärar vilket oroar kvinnan. Kvinnan
ifrågasätter om mottagningen gjorde på rätt sätt.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen (LÖF). Anmälaren önskar
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ersättning och får kontaktuppgifter till LÖF som hon avser
vända sig till. Enligt önskemål avslutas ärendet.
Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-03006-50 KAR
Vård och behandling

Bristande behandling
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått hjälp för sitt
nageltrång. Hon är opererad två gånger men det har ej blivit
bra. Hon har smärta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-03096-50 KAR
Vård och behandling

Bristande uppföljning ledde till förlossningsskada
En gravid kvinna gick på kontroller på barnmorskemottagning.
Mot slutet kallades inte kvinnan på kontroller så som sig bör.
Kvinnan gick 16 dagar över tiden. Enligt direktiv ska
förlossning sättas igång på 14:e dagen. Barnet var mycket
stort och akut kejsarsnitt var nödvändigt. Kvinnan är drabbad
av delade magmuskler, två navelbråck och tarmar som
hänger ut. På grund av detta har hon smärta, feber och kan
inte vara aktiv på ett brukligt sätt. Vården har erbjudit
kvinnan ersättning.
Åtgärd: Ärendet avslutas då det utreds av Inspektionen för
vård och omsorg. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet och om
patientförsäkringen.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03314-62 MEL
Patientjournal och
sekretess

Bristande journalföring vid närakut

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03380-49 HAP
Vårdansvar

Vårdcentral nekade akut vård

En kvinna som besökte en närakut med sitt barn har upptäckt
brister gällande dokumentation.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Vårdcentral nekade patienten akut vård. Patientens ben
svullnade upp. Patienten var listad vid vårdcentral några
kilometer bort. Patienten hänvisades till den vårdcentral som
hon var listad vid.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03398-63 BIL
Vård och behandling

Nekas reservbatteri till andningsapparat
En kvinna använder flera gånger dagligen ett
inhalationshjälpmedel för att förbättra andningen. Om
batteriet tar slut tar det två timmar att ladda det. Kvinnan är
orolig för att detta ska hända och har bett att få en
reservinhalator, vilket inte var möjligt. Hon bad då om ett
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extra batteri, men nekades även detta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Skrivelse inkommer eventuellt.
Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03521-62 MEL
Vård och behandling

Brister i läkemedelshantering
En man hör av sig angående sin hustru som får medicin som
apodos. Maken har nu upptäckt att det saknas ett läkemedel.
Från vårdcentralen som gjort beställningen har man medgivit
att man missat ett av kvinnans läkemedel.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03531-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna skulle kontrollera sitt blodprov inför ny ordination
vid en vistelse i Stockholm men blev otrevligt bemött på
vårdcentralen.
Åtgärd: Ger och skickar information om Patientnämnden,
anmälningsblanketter samt portokuvert.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03564-49 HAP
Ekonomi

Tar betalt för läkarbesök som inte inträffat
Anmälaren debiterades för ett läkarbesök när det i själva
verket var fråga om ett telefonsamtal där läkaren delgav
resultatet av ett prov.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03568-44 STE
Vård och behandling

Lång väntan på hjälpmedel, svårt att komma fram
En äldre kvinna har fått vänta länge på en ny rullator. Det har
även varit svårt att via telefon och fysiskt komma i kontakt
med rehabiliteringsmottagningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03618-49 HAP
Vård och behandling

Bristande diagnos
En man ringer för sin far som har flera sjukdomar. På
vårdcentralen kunde man konstatera låg puls men detta
föranledde inga åtgärder från primärvårdens sida. Kort därpå
fick den äldre mannen åka till akutsjukhus med mycket låg
puls. Påföljande dag fick mannen pacemaker inopererad. Hans
välbefinnande har ökat betydligt på flera plan efter
operationen.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Problem med läkarintyg
En kvinna har synpunkter på en vårdcentral som nekat henne
ett kompletterat sjukintyg, trots att Försäkringskassan
meddelat att det inte är korrekt och tydligt utformat. När hon
vänt sig till sin vårdcentral för att få läkarutlåtandet
kompletterat har läkaren meddelat att det i så fall först måste
bokas in ett möte. Kvinnan har också synpunkter på att hon
måste boka in besök för att få recept förnyade och inte bara
kan ringa. Hon har också frågor och synpunkter kring en
diagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03790-59 LAR
Vård och behandling

Ingen uppföljning, oprofessionellt bemötande
En kvinna har synpunkter på sin vårdcentral som hon menar
gissar sig fram till diagnoser, brister i sin uppföljning, bemöter
henne på ett otrevligt sätt och är mycket svåra att komma i
kontakt med.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Skriftlig anmälan väntas inkomma.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02185-42 JER
Kommunikation

Ovänligt bemötande, oklar medicinering
En kvinna sökte vård på vårdcentral på grund av pollenallergi.
Hon planerar att bli gravid och önskade medicin som inte är
farligt för fostret om hon blir gravid. När hon hämtade ut
medicinen framgick det att den var olämplig för gravida.
Kvinnan önskar pengarna tillbaka för läkarbesöket.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och
medicinskt ansvarig läkare som framför att den allergimedicin
kvinnan förskrevs går att använda innan graviditet samt
under graviditet i terapeutiska doser. Händelsen beklagas och
kvinnan har fått tillbaka patientavgiften enligt önskemål.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit med
skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården.
Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02402-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Avstängd från vårdcentral, utan mediciner
En man har skriftligen informerats om att han blivit avstängd
från vårdcentralen. Han förstår inte varför och har inte
kontaktats av verksamhetschefen för motivering till
avstängningen. Mannen har i flera år besökt mottagningen
och haft en fast läkare som skött hans medicinering. Nu står
han utan medicinering.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som
förklarar att mannen är välkommen åter till vårdcentralen
efter sex månaders avstängning. Medarbetarna har rätt till en
bra arbetsmiljö. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02553-55 SKA
Administrativ hantering

Får ej information om provsvar
En man framför att han inte får information om provsvar från
sin vårdcentral. Mannen önskar göra en anmälan till
patientnämndens förvaltning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02598-42 JER
Vård och behandling

Fel medicinering vid infektion
En liten pojke fick fel medicinering av läkaren på
vårdcentralen. Pojken var förkyld, hostade och hade feber.
Öronen var röda. Föräldrarna sökte akut vård efter ytterligare
ett par dagar då barnet inte förbättrades. På
akutmottagningen konstaterades att pojken felmedicinerats
och fått öroninflammation. Rätt medicinering påbörjades
därefter.
Åtgärd: Ärendet är för kännedom till vården och
förvaltningen. Avslutas enligt anmälarens önskan.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1405-02599-58 CRE
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna som under många år plågats av magkramper.
Vården har hela tiden sagt att det var stressutlöst och kvinnan
har fått utskrivet smärtstillande tabletter. Kvinnan har
uppsökt akutmottagning vid många tillfällen. Senare
uppdagade det sig att det var ett bråck. Kvinnan är nu
opererad och smärtfri sedan snart ett år.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02635-42 JER
Administrativ hantering

Brister i recepthantering, dostjänst
En kvinna önskade få sin medicin med dostjänst vilket ännu
efter sex månader inte gått att ordna. Kvinnan är missnöjd
med sin husläkare som inte sänt information till apoteket trots
muntligt löfte till kvinnan.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som
beklagar handläggningen. Behandlingsansvarig läkare har
ordinerat i förpackning och inte dos som var tänkt.
Verksamheten skall säkerställa att samtliga läkare blir
välutbildade i ordinationssystemet Pascal. Anmälaren har tagit
del av svaret och därefter hörts av och framfört att hon inte är
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nöjd med svaret och kommer att kontakta verksamhetschefen
för fortsatt dialog. Ärendet avslutas vid förvaltningen enligt
överenskommelse.
Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02682-54 HAD
Administrativ hantering

Ej skickat remiss samt dålig bemötande.
En kvinna är kritisk till hur en läkare vid en vårdcental har
hanterat att remittera henne till en psykiatrisk mottagning.
Läkaren har bland annat fördröjt med att skicka en
kompletterande remiss samt inte informerat kvinnan om
remissvaret. Kvinnan remitterades slutligen till en mottagning
som hon redan från början hade informerat läkaren om att
hon inte ville bli remitterad till. Hon känner sig dåligt bemött
av läkaren vid vårdcentralen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02824-58 CRE
Vård och behandling

Brister i läkemedelsbehandling, inte lyssnad till
En kvinna framför synpunkter på brister i
läkemedelsbehandlingen samt att hon inte blir lyssnad till i
kontakten med sin husläkare på vårdcentralen. Läkaren
önskar ändra på hennes medicinering med motiveringen att
hon måste följa riktlinjerna. Anmälaren ifrågasätter
tillvägagångssättet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-02983-49 HAP
Vård och behandling

Nekas remiss med hänvisning till ålder
Man med långdragna ryggbesvär. Har sökt sin vårdcentral
med begäran om att få en remiss till ryggspecialistcentrum.
Nekas denna med hänvisning till hans ålder. Mannen anser sig
vara åldersdiskriminerad.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-03024-57 HEG
Vård och behandling

Missad diagnos vid cancer
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin avlidna mammas
räkning. Mamman gick på täta besök på vårdcentralen, men
kvinnans cancersjukdom upptäcktes inte och hon avled.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård

Synpunkter på val av läkemedel, biverkningar
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En man med smärtproblematik i nacke fick av sin husläkare
läkemedel för smärtlindring. Mannen blev matt men
uppmanades att fortsätta ta läkemedlet. Efter ett år med
smärtlindringen svimmade mannen, ramlade och krossade
kotor som nu ska opereras. Mannen härleder detta till
biverkningar av läkemedlet då besvären försvunnit efter att
läkemedlet trappats ut.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1406-03111-42 JER
Kommunikation

Felinformerad vid läkemedelsbehandling
En kvinna vårdades på vårdcentralen för järnbrist och
ordinerades behandling i injektionsform. När kvinnan kom till
vårdcentralen så fanns ingen tid inbokad. Läkaren hade
ordinerat behandling med infusion. Kvinnan fick betala 1300
kronor för medicinen. Sköterskan på vårdcentralen kunde inte
ta emot henne då infusionen skulle ges under 30 minuter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03219-42 JER
Vård och behandling

Fel läkemedels behandling
En kvinna har synpunkter på att en läkare vid en vårdcentral
varit otrevlig och skrivit ut fel medicindos. Läkaren tar heller
inga prover för att kontrollera hur medicinen fungerar.
Kvinnan måste nu söka akut för att få hjälp. Hon har tidigare
haft en läkare som hon varit nöjd med.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03267-54 HAD
Kommunikation

Remiss till psykiatri utan patientens vetskap
En kvinna känner sig kränkt av en läkare vid en vårdcentral
som har skickat en remiss om henne till en psykiatrisk
akutenhet utan hennes vetskap. Hon har inte heller fått ta del
av remissen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03301-58 CRE
Administrativ hantering

Brister i sjukskrivning vid sorg
En mamma framför synpunkter på brister i intygshanteringen
och bemötandet vid sonens besök på vårdcentralen för
sjukskrivning i samband med anhörigs död.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Lång väntan på besökstid
En man har synpunkter på att han nekats en besökstid på sin
vårdcentral för kontroll av blodtryck och utvärdering av
medicinering. Vårdcentralen har hänvisat honom till akuten.
Mannen känner sig inte välkommen till vårdcentralen med
sina behov.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid
vårdcentralen, som meddelar att patienten haft en tid som
han själv avbokat. De remisser för uppföljning som patienten
uppger ska ha skickats till vårdcentralen, har vårdcentralen
inte fått. Man beklagar att man inte motsvarat patientens
förväntningar. Anmälaren har meddelat att han inte är nöjd
med svaret och har inkommit med skriftliga synpunkter som
bifogas till det avslutande brevet till vårdcentralen. Ärendet
avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03392-58 CRE
Vård och behandling

Felaktig medicinsk bedömning, nonchalant bemötande
En kvinna framför att hon blivit nonchalant bemött av läkaren
på vårdcentralen. Han gjorde även en felaktig bedömning av
hennes hudbesvär.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03404-58 CRE
Vård och behandling

Inte kvalificerad att göra medicinsk bedömning
En man framför att han både ringt och varit på sin vårdcentral
på grund av astmatiska problem. Han ifrågasätter att det är
en medicinsk sekreterare som tar emot patienterna och gör en
bedömning om de ska få träffa läkare. Han har även
synpunkter på tillgängligheten.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03412-58 CRE
Vård och behandling

Felaktig diagnos
En kvinna framför att läkaren på en lättakut ställt fel diagnos.
Detta resulterade i att kvinnan hämtat ut läkemedel hon inte
behöver.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03455-54 HAD
Kommunikation

Oprofessionellt bemötande
En kvinna vände sig till en läkare vid en vårdcentral för att
göra några prov samt att hon inte mådde bra psykiskt.
Läkaren bjöd ut henne och gjorde närmande enligt kvinnan.

76

Patientnämnden 2014-09-22 p 12

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.
Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1407-03518-55 SKA
Organisation och
tillgänglighet

Svårt att nå vårdcentral via telefon
En kvinna har synpunkter på att det är mycket svårt att nå en
vårdcentral via telefon. Vid ett tillfälle har hon väntat i 1,5
timme innan någon svarat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03627-63 BIL
Vård och behandling

Fotfraktur
En kvinna sökte hjälp på en närakut i samband med att hon
skadats och det konstaterades att hon fått en fraktur i foten.
Kvinnan framförde synpunkter på att hon inte behandlats av
en ortoped utan att hon hela tiden träffat allmänläkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03667-42 JER
Vård och behandling

Synpunkter på sänkt läkemedels dos
En man med smärtor i en axel har synpunkter på att läkaren
på vårdcentralen sänkt dosen av smärtstillande läkemedel.
Han känner sig också tvingad att genomgå operation av
axeln, vilket han inte vill.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03689-63 BIL
Vård och behandling

Outredda kroniska ledsmärtor
En kvinna har haft smärtor som började i fötterna och nu
spridit sig till resten av kroppen. Kvinnan upplever att hon
inte fått gehör för sina besvär och nekats utredning. De
insatser som har gjorts har upplevts som fragmentariska och
ogenomtänkta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03693-57 HEG
Ekonomi

Infrågasätter avgift för vaccination
En man som har sin svåger boende hemma hos sig kontaktar
förvaltningen på telefon. Svågern har en leversjukdom och
väntar på transplantation. Anmälaren och hans familj har på
grund av detta blivit uppmanade att vaccinera sig mot gulsot.
Man har sökt vårdcentralen som skickat dem vidare till en
privat vårdgivare som vaccinerat dem. Hittills har man lagt ut
4 500 kronor. Anmälaren har därefter varit i kontakt med
infektionsklinik vid sjukhus och smittskyddsenhet och ska ha
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fått besked om att vaccinationen skulle vara avgiftsfri. Vill nu
ha sina pengar tillbaka.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03808-63 BIL
Kommunikation

Bristande bemötande
En pojke och hans mamma sökte vård akut på vårdcentralen.
På vårdcentralen fick de besked att det inte finns några fler
akuttider och familjen blev hänvisade till ett närliggande
närsjukhus. Pojkens mamma önskade hjälp med att boka ett
besök på närsjukhuset men fick till besked att det inte var
personalens ansvar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1408-03820-52 LÖW
Vård och behandling

Stygnen behövde göras om
En man besökte en närakut med sin son som trillat och slagit i
hakan. På närakuten fick sonen sys med flera stygn.
Ingreppet misslyckades och sonen fick åka till ett annat
sjukhus för att sys om.
Åtgärd: Handläggning pågår.

PSYKIATRI
E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02287-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En man har synpunkter på att den person som är
behandlingsansvarig vid en psykiatrisk mottagning inte kan
tala om vilken typ av behandling som ges förutom medicin.
Den behandlingsansvarige har förslag på aktivitet men
mannen anser inte det vara någon behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02406-54 HAD
Vård och behandling

Fel medicin, utskrivning samt bruten sekretess
En kvinna som har varit inlagd har fått felaktig medicinering
samt blivit för tidigt utskriven av en läkare vid en psykiatrisk
specialistavdelning. Läkaren som inte hade träffat kvinnan
bröt dessutom sekretessen genom att prata med en anhörig
som inte kände till hennes psykiatriska tillstånd. Hon anser att
det är märkvärdigt att vårdgivaren valt att inte följa upp
hennes psykiatriska hälsa i hemmet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Då kvinna
påtalade att hennes sömnsvårigheter var ett stort problem
kom man överens om att prova en annan medicin. Det visade
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sig tyvärr att hon inte tolererade den medicinen och en
varning har lagts till i hennes journal. Anhörig var hos kvinnan
och han talade enligt honom själv i kvinnans sak då han
meddelade den inställning paret hade till inläggningen.
Läkaren gav inte anhörig någon information och något
sekretessbrott skedde inte, då det var anhörig som
informerade läkaren om hur han och kvinnan önskade att
vården skulle utformas. Skillnaden mellan den information
som läkaren fått från öppenvården, de symtom som kvinnan
uppvisade och den information som anhörig meddelade gav
en ohållbar vårdsituation. Läkaren valde att skriva ut kvinnan
för att kunna återupprätta situationen och om möjligt
återställa den sköra balans som kvinnan då hade. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02452-34 ARN
Organisation och
tillgänglighet

Vårdgaranti
En man har synpunkter på att en läkare vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning lovade att skicka information till
mannen så att han kunde välja vilken vårdgivare som skulle
göra en neuropsykiatrisk utredning. Mannen har väntat på
informationen under fem veckor. Han har försökt att ringa och
påtala för vårdgivaren att brevet inte har kommit men han får
ingen respons.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02871-42 JER
Vård och behandling

Dosjustering, brister i informationen
En kvinna medicineras vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning och noterade dosjustering vid det
senaste besöket. Kvinnan blev aldrig informerad om detta. En
konflikt uppkom.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03331-54 HAD
Vård och behandling

Utebliven behandling samt dåligt bemötande
En kvinna har synpunkter på att hon inte längre får rätt
behandling vid en psykiatrisk mottagning. Hennes psykolog
blev sjukskriven och hon fick en annan behandlare som
saknade utbildning. När hon tog upp detta med en
sjuksköterska visade hon ingen förståelse för anmälaren. Hon
känner sig dåligt bemött och önskar få behandling vid någon
annan mottagning där man har kunskap om hennes
problematik.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Diskriminerad
En man anser sig ha blivit diskriminerad av en läkare vid en
akutmottagning vid ett sjukhus. Trots att mannen hade
berättat för läkaren att han inte hade sovit natten innan
misstänkte läkaren att han var en missbrukare. Läkaren ville
att han skulle lämna urinprov samt testa sig för andra typers
av beroendeframkallande preparat. Mannen anser att läkarens
bedömning berodde på hans etniska tillhörighet.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har mannen ombetts att inkomma
med underskriven anmälan. Då han senare inte avhörts inom
angiven tid avslutas ärendet utan vidare åtgärd.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1408-03740-54 HAD
Vård och behandling

Psykiatri belastat personligt ombud
Ett personligt ombud har synpunkter på en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning som har lämnat ansvaret för en
patients medicinsfördelning till henne. När personliga ombudet
försökte kommunicera med mottagningen om detta fick hon
ett dåligt bemötande.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02302-34 ARN
Vård och behandling

Felbehandling
En kvinna har synpunkter på att en son som har kontakt med
barn -och ungdomspsykiatrin har felbehandlats och fått vänta
alltför länge på en utredning. Hon känner sig också kränkt
efter kontakt med läkare på mottagningen. Kvinnan anser att
sonen drabbats av en vårdskada.
Åtgärd: Telefonmeddelanden har lämnats och e-post har
skickats med uppmaning att anmälaren ska höra av sig till
förvaltningen för att ärendet ska kunna utredas. Då
anmälaren därefter inte hörts av innan uppgivet datum,
avslutas ärendet.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02347-34 ARN
Vård och behandling

Utredning och behandling
En anhörig har synpunkter på att tonårsdotter inte får
utredning och behandling vid en barn -och
ungdomspsykiatrisk mottagning. Dotter lider sedan lång tid
tillbaka av svår psykisk ohälsa. Vid samverkansmöte med
bl.a. kommunen skyller alla på varandra och ingen vill ta
ansvar för att hjälpa dottern. Den anhörige anser sig vara mitt
i en ekonomisk och ansvarsmässig kamp under tiden dottern
tappar förståndet och skriker sig igenom dagarna.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02142-34 ARN
Kommunikation

Ej lyssnad till
En kvinna har synpunkter på att hon blev misstrodd av en
läkare vid en psykiatrisk mottagning. Hon kände sig inte
lyssnad till då läkaren ordinerade tvångsvård. Läkaren trodde
att kvinnan var påverkad av något vilket hon skrev i journalen
men det stämde inte då tester inte visade något.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02143-34 ARN
Kommunikation

Ej lyssnad till
En anhörig till ung vuxen har synpunkter på att man inte
lyssnade på sonen när denne uppgav att han var drogfri.
Sonen kände sig kränkt då läkaren talade över huvudet på
honom eftersom han har ett förståndhandikapp. Enligt anhörig
blev det väldigt dålig stämning i rummet. Han nekades även
intyg för körkortstillstånd till en början läkaren ändrade sig
dock.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som
beklagar sonens upplevelse av besöket. Berörd läkare som
arbetade som hyrläkare finns inte kvar längre på enheten.
Efter det att yttrande har översänt har anmälaren meddelat
att sonen flyttat till annat landsting. Ärendet avslutat enligt
överenskommelse.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02153-59 LAR
Vård och behandling

Synpunkter; vård behandling medicinering bemötande
En anhörig framför synpunkter på utredning, behandling,
bemötande, samverkan och medicinering för en kvinnas
räkning. Skrivelsen berör flera enheter och det framförs
synpunkter och frågor rörande detaljer från enskilda möten i
vården samt bedömningar, åtgärder, samordning, samverkan
och vårdflöde.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02158-54 HAD
Övrigt

Oro för sin ekonomiska situation
En man som har fått biverkningar efter elektrokonvulsiv
behandling är orolig och bekymrad bland annat över sin
ekonomi och brist på arbete samt önskar få sjukpension.
Åtgärd: Anmälaren har per skrivelse informerats om att
förvaltningen inte handlägger de frågor han tar upp i sin
skrivelse. Ärendet avslutat utan vidare åtgärd.
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Sen kallelse från psykiatrisk mottagning
Närstående med fullmakt skriver att den unge vuxne skrevs ut
från psykiatrisk avdelning efter självmordsförsök i samband
med remittering till öppenvården. Enligt avdelningen skulle
mottagningen inom öppenvården höra av sig efter två dagar.
Det dröjde två veckor innan mottagningen kallade den unge
till besök.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som
delar anmälarens påpekande och som kommer att ånyo ta
kontakt med Psykiatri Nordväst för att förhoppningsvis en
gång för alla förankra den omhändertagande-policy som de
har hos Psykiatri Nordväst heldygnsvård. Det finns en väl
upparbetad rutin från akutenhetens sida gällande patienter
boende i nordöstkommunerna. Alltid när en patient skrivs ut
från sjukhuset eller någon av de egna avdelningarna ringer
akutenheten dagen därpå och erbjuder samtal och sedan
varannan dag till dess att tankarna skingras eller man
återigen behöver tillgripa heldygnsvård. Att kvinnan i detta
ärende inte har erbjudits detta beror tyvärr på att hon lades in
på nordväst-avdelning på sjukhus. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02354-42 JER
Vård och behandling

Oklarheter kring medicinering, bemötande
En kvinna upplever oklarheter kring medicineringen vid en
psykiatrisk mottagning. Läkaren höjer och sänker dosen så
hon försämras i sin psykiatriska sjukdom. Tillslut krävdes
sjukhusvård. Den kurator hon samtalar med är hon inte nöjd
med. Kvinnan önskar fortsatt vård på vårdcentralen eller ett
läkarbyte.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02464-34 ARN
Kommunikation

Bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet från två kvinnor
som tillhör ett akutteam. De lyssnade inte på kvinnan och hon
erbjöds ingen tolk. De intervjuade svärföräldrar som kvinnan
har en konflikt med.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02509-54 HAD
Vård och behandling

Tvångsvårdad
En man som hämtades av polisen undrar varför han har blivit
tvångsvårdad av en psykiatrisk avdelning.
Åtgärd: Då anmälaren inte hört av sig trots skriftlig
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uppmaning avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02534-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande samt felaktig behandling
En kvinna har blivit hotad med sond om hon inte äter vid en
psykiatrisk specialistavdelning. Hon anser att vården inte har
tagit hänsyn till hennes diagnos vid behandling. Hon vill inte
bli tvångsmedicinerad och önskar flytta från avdelningen.
Åtgärd: Kvinnan har meddelat på handläggarens röstbrevlåda
att hon inte vill gå vidare med ärendet då problemet har löst
sig. Ärendet avslutat utan vidare åtgärd.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02646-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Bristfällig information, bruten sekretess mfl
En man blev tvångsvårdad trots att han hade frivilligt sökt
vård vid en psykiatrisk avdelning. När anhöriga frågade efter
hans tillhörigheter viste ingen på avdelningen var dessa fanns
och ingen dokumentation hade förts. Personalen hade också
glömt att dokumentera mannens permission, vilket ifrågasates
när han var tillbaka på avdelningen. Anhöriga hittade en lista
på golvet med information om alla inneliggande patienter. I
rummet fanns varken stol eller bord för besökare och
toalettstolen saknade sittring. Mannen har varit livrädd då
våldet på avdelningen enligt anhöriga hade eskalerat. Mannen
fick permission efter att anhöriga ringt och påpekat bristerna
på avdelningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02691-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande, nekat intyg mm
En god man har synpunkter på en läkare vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning som har beskyllt hennes huvudman för
att ha tjatat sig till sina diagnoser och mediciner.
Huvudmannen remitterades till ny mottagning men läkaren
vägrade skriva ett intyg till försäkringskassan med
motiveringen att den nya mottagningen är ansvarig för detta.
Remissen avvisades då den var bristfällig. Försäkringskassan
avslog hennes ansökan om ersättning då inget läkarutlåtande
hade kommit in i tid. Läkaren har nu uppgett i ett utlåtande
till försäkringskassan att kvinnan är besvärlig och krävande
och ifrågasatt hennes diagnos. Läkaren har dessutom satt ut
hennes medicin utan att kommunicera med henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02692-54 HAD

Dålig tillgänglighet samt dåligt bemötande
En kvinna väntade förgäves på att en läkare vid en psykiatrisk
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mottagning skulle ringa upp henne. När hon själv ringde och
bad läkaren att inte sänka dosen på en medicin fick hon ett
argt svar om att hon fick byta läkare om hon inte var nöjd
med detta. Läkaren skrev sedan ett brev som kvinnan
upplevde som kränkande.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefsöverläkare och
specialistläkare som beklagar att vad som sett ut som ett
enkelt missförstånd ledde till ett onödigt lidande. En försiktig
upptrappning är ofta ett bra sett att undvika biverkningar
även om det innebär en lägre dos än nödvändigt för att ta
bort besvären under upptrappningstiden. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02819-34 ARN
Organisation och
tillgänglighet

Tillgänglighet
En anhörig till ung vuxen har synpunkter på att en uppföljning
efter ett första samtal dröjer vi en psykiatrisk mottagning.
Dottern blev kallad till ett första besök två gånger då det efter
ett första samtal med en läkare hade försvunnit patientdata i
samband med en datakrasch. Första besöket var i slutet av
februari och ännu har dottern inte blivit kallad till någon
uppföljning. Mottagningen har endast informerat om att man
befinner sig i ett generationsbyte. Den anhörige anser att man
måste kunna ge information om hur länge man måste vänta
och det är särskilt viktigt då det är en ungdom som har sin
första kontakt med vuxenpsykiatrin.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02854-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande
En kvinna har synpunkter på en mentalskötare vid en
psykiatrisk akutenhet. Mentalskötaren hade enligt kvinnan
gått runt hennes lägenhet som han hade hittat via hennes
journal. Mentalskötaren sa också att kvinnan var sjuk.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02858-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande och bristfälligt vårdansvar
En ung kvinna berättar hur dåligt hon bemöttes i kontakt med
en läkare vid en psykiatrisk mottagning. Läkaren nekade
henne vård och ansåg att hon ska återremitteras till sin
husläkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02928-34 ARN

Nekas medicin
En ung man nekas läkemedel mot sitt funktionshinder för att
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en läkare vid en psykiatrisk mottagning att mannen
missbrukar annan drog. Han nekar bestämt men de tror
honom inte.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har mannen meddelat att han
känner sig tvungen att avsluta ärendet om han ska få
behandling. Han ska försöka byta till annan mottagning.
Överenskommelse har ingåtts om att ärendet avslutas och att
vårdgivaren ska meddelas att de inte behöver skriva något
yttrande. Ärendet avslutat.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02950-54 HAD
Vård och behandling

Nekad vård samt lång väntetid på besök
En kvinna som mådde psykiskt dåligt samt hennes familj
kontaktade en psykiatrisk öppenvårdsmottagning flera gånger
men nekades vård. Kvinnan blev inlagd en längre tid och efter
utskrivning kontaktade hon mottagningen på nytt dock
förgäves. Polisen blev inkopplad på grund av att kvinnan hade
svårt att kontrollera sitt humör. Vid ett annat tillfälle blev
kvinnan gripen av polisen. Nu när hon äntligen har blivit
mottagen är läkaren på semester en längre tid. Hon vill nu bli
remitterad till en annan vårdgivare men nekats detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02952-52 LÖW
Patientjournal och
sekretess

Olaga journalintrång

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02957-54 HAD
Vård och behandling

Nekad remiss

En kvinna vill veta varför flera läkare från ett annat sjukhus
har varit inne och läst i hennes journal.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna ringde en ansvarig läkare vid en psykiatrisk
specialistmottagning för att be om vård för sin son men
nekades. Man har tidigare önskat förgäves att byta till en
annan läkare samt att bli remitterad till en annan enhet.
Åtgärd: Modern har vid telefonkontakt informerats om att
förvaltningen inte kommer att handlägga ärendet då det inte
finns någon giltig fullmaktför henne att företräda sonen.
Ärendet avslutat utan vidare åtgärd.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-03078-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande behandling
En man anser att psykiatrin inte tagit sitt ansvar avseende
hans hustrus behandling och uppföljning av hennes
medicinordination.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Bristfällig kommunikation och tillgänglighet
En kvinna har synpunkter på vad hon upplever som
kränkande och felaktiga uppgifter som en kurator vid en
psykiatrisk mottagning skrivit om henne i ett intyg till hennes
son utan att ha kommunicerat med henne. Hon har förgäves
försökt kontakta kuratorn samt den ansvariga chefen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-03097-54 HAD
Kommunikation

Bristfällig information och empati
En man som blev tvångsvårdad vid en psykiatrisk vårdenhet
har synpunkter på att han inte fick information om enhetens
rutiner samt sin medicinering. Hans sambo fick inte vara med
vid ett läkarsamtal trots att paret hade önskat det. Han har
också synpunkter på en läkares bristande empati och dåliga
bemötande.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03170-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Önskar få journalkopior, missnöjd med medicinering
En man önskar få ta del av sina journalkopior vid en sluten
psykiatrisk avdelning. Han anser att han har blivit intagen på
felaktiga grunder. Han är också kritisk till att han tvångs
injiceras.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03354-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande samt tvingat till medicinering
En man känner sig ledsen över att en läkare vid en psykiatrisk
mottagning har hotat honom med att skriva ett intyg till
transportstyrelsen så att han förlorar sitt körkort om han inte
tar de sprutor som läkaren har rekommenderat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03373-54 HAD
Kommunikation

Skickar kallelser trots patientens vilja
En kvinna känner sig ofredat på grund av att en psykiatrisk
specialistmottagning har flertal gånger skickat kallelser till
henne. Hon har varit tydlig i sin kontakt med mottagningen
att hon inte längre vill få fler kallelser. Personalen skrattade
och hånade henne när hon ringde.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har anmälaren meddelat att hon
önskar att hennes skrivelser till förvaltningen skickas tillbaka
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till henne. Hon vill inte att det vidtas några åtgärder i ärendet
då det inte kommer att leda till något positivt. Ärendet
avslutat utan vidare åtgärd.
Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03431-62 MEL
Kommunikation

Kränkande bemötande
En kvinna har synpunkter på att hon utsatts för kränkande
bemötande vid en psykiatrisk klinik.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03432-54 HAD
Kommunikation

Anhörig känner svårighet när patient saknar insikt
En man anser att en anhörig borde kunna kontakta psykiatrin
när en patient saknar sjukdomsinsikt. Han ser det som
märkvärdig att personalen inte ter sig utifrån en enhetlig
policy utan svarar olika när en anhörig ringt dem. Viss
personal tar inte emot samtal från anhöriga och kräver
fullmakt från patienten. Han undrar vart anhöriga ska vända
sig när patienten saknar sjukdomsinsikt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03539-54 HAD
Kommunikation

Felaktig information
En kvinna anser att den information som skickas till patienter
vid en psykiatrisk verksamhet är felaktiga.
Åtgärd: Då anmälaren inte har uppgett något telefonnummer
har hon via skrivelse ombetts att ta kontakt med
förvaltningen. Då hon senare inte avhörts inom angiven tid
avslutas ärendet utan vidare åtgärd.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1408-03710-54 HAD
Kommunikation

Bristande empatis samt lång väntan på besökstid
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått vara med och
delta i beslut om vad som var bäst för hennes hälsa vid en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon har också synpunkter
på att hon trots suicidtankar inte fick ett akutbesök och var
tvungen att vänta en längre tid på ett läkarbesök. När hon till
slut fick ett besök från ett mobilt team var personalen mer
intresserade av andra saker än hennes psykiatriska
hälsotillstånd. Hon anser att personalen var helt
oprofessionella. När hon äntligen fick komma på ett besök och
träffade en läkare var denna inte intresserade av hur hon
mådde. Läkaren förskrev endast mediciner utan att ställa en
diagnos. Läkaren hänvisade henne till att ringa en annan
mottagning när hon kände sig suicidbenägen. Andra
mottagningen ansåg att det var orimligt att hon ringde dem
och hänvisade henne tillbaka till ordinarie läkare. Hon vill
belysa vilka svårigheter suicidbenägna personer går genom i
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kontakt med psykiatrin.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1408-03764-54 HAD
Vård och behandling

Biverkningar
En God man har synpunkter på de biverkningar som hennes
uppdragsgivare har fått i samband med medicineringen vid en
psykiatrisk specialistmottagning. När gode mannen bad
läkaren om en genomgång av medicinerna ansåg han att
öppenvården skulle ta hand om detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-03120-34 ARN
Vårdansvar

Vårdplan saknas
En anhörig har synpunkter på att ett barnbarn som vårdas
inom BUP inte har någon vårdplan. Anmälaren ifrågasätter
starkt den vård som ungdomen fått då självmordsförsöken
har fortsatt och någon lösning inte är inom synhåll.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02524-54 HAD
Omvårdnad

Missnöjd med omvårdnaden
En man har synpunkter på en läkare vid en rättspsykiatrisk
avdelning som har begränsat hans möjlighet att ha tillgång till
sitt rum. Han och hans rumskamrat har fått problem på grund
av detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Mannen
saknar sjukdomsinsikt, han har konsekvent vägrat
sammarbeta, nonchalerar upprepade uppmaningar att sköta
dygnsrytmen, ADL, aktiviteter och måltider. Nuvarande syfte
med mannens vård är att han ska uppnå psykiskt stabilitet,
stärka motivationen att medverka till vård och stödinsatser
samt hitta en adekvat sysselsättning och boendeform. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avsluta.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02672-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Bruten sekretess samt inställd frigång
En kvinna anser att en sjuksköterska vid en rättspsykiatrisk
avdelning har brutit sekretessen genom att kontaktat hennes
ex-make. Hon är även kritisk till att man utan någon
anledning ställt in hennes permissioner.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Blivit nekad journalkopior, vill inte lämna prov
En man har bett att få ta del av sina journalkopior men nekats
detta vid en rättspsykiatrisk avdelning. Han är missnöjd med
att han har blivit tvångsvårdad och vill sluta att lämna
obligatoriska prov.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03395-42 JER
Vård och behandling

Nekas medicinering
En man vårdas vid en beroendemottagning för
tablettmissbruk och upplever att läkaren tvärt avslutat all
medicinering. I dag skaffar mannen själv denna medicin via
andra vägar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03554-42 JER
Vård och behandling

Brister vid administrering av mediciner
Anhörig till man som vårdas vid en broendemottagning
ifrågasätter att mannens medicin krossas i stället för att den,
enligt FASS, skall läggas under tungan för att smälta. Mannen
upplever abstinens.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1408-03638-54 HAD
Kommunikation

Avbokat tid utan att informera anmälaren
En man undrar om en överläkare vid en beroendemottagning
har haft rätt att avboka hans besök utan att ha informerat
honom innan. Överläkaren hade lovat mannen att hjälpa
honom med att ansöka om sjukbidrag. Han tycker att det var
märkvärdigt att han nekades vård och hänvisades till ett
nämndsmöte på grund av att socialtjänsten hade gjort en
dålig planering men sedan nekades han vård och behandling
med motiveringen att han hade ett sidomissbruk. Mannen
anser att han har fått en godtycklig behandling från
överläkaren som enligt honom står över lagen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02203-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Ingen hör av sig samt inget intyg utfärdas
En kvinna önskar få hjälp med att få ta del av sina
journaluppgifter från flera vårdgivare men inte kan specificera
för vilka perioder dessa skulle gälla.
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Åtgärd: Vid telefonkontakt har kvinnan informerats om att
hon får inkomma med specificerad skrivesle om hon önskar
hjälp med att kontakta de fem olika vårdgivare som hon
uppger. Då anmälaren senare inte avhörts inom
överenskommen tid avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02416-54 HAD
Vård och behandling

Vilken diagnos är korrekt? Fått biverkningar
En kvinna som har varit i kontakt med psykiatrin under flera
år har behandlats utifrån flera olika diagnoser under åren men
utryckte nu funderingar kring vilken diagnos det är som är
den riktiga. Kvinnan anser att hennes medicinering och
behandling har försämrat hennes liv. Hon har bland annat
svårt att komma ihåg viktiga händelser i sitt liv på grund av
läkemedelsbehandlingen. Kvinnan framförde också synpunkter
på att hon nekats vård vid en mottagning hon remitterats till.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsöverläkare. Kvinnan
har fått olika besked om diagnos och behandling från klinikens
dygnetruntvård respektive öppenvård och lika mottagningar
har hänvisat till varandra. Dessa oklarheter är förvirrande och
olyckliga och klinikledningen ber om uppriktigt om ursäkt.
Ledningsansvarig överläkare har instruerats att ta ställning till
situationen och se till att kvinnan får klara och entydiga
besked. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
meddelat att hon tror att vården har tagit till sig av anmälan
och hon känner sig relativt nöjd med svaret. Ärendet avslutat
enligt överenskommelse.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02492-54 HAD
Kommunikation

Felaktigheter inom psykiatrin
En man har synpunkter på en psykiatrisk mottagning som inte
har erbjudit honom en neuropsykiatrisk utredning. En kurator
har skrivit i hans journal och meddelat en läkare på en
vårdcentral att mannen inte hade en neuropsykiatrisk
diagnos. Kuratorn har hänvisat honom att gå på samtalsterapi
vilken han anser vara onödig. När han till slut fick en
neuropsykiatrisk utredning och diagnos var den på felaktiga
grunder. Han nekades av en psykolog när han bad att få ett
intyg om sin diagnos. Då var han tvungen att i stället för
intyget skicka sin utredning till olika myndigheter som fick
läsa om detaljer i hans privata liv. När ett läkarintyg mot
förmodan kom var då uppgifterna felaktiga. Mannen har även
synpunkter på en läkares bemötande som var hånfull mot
honom. En annan läkare hade ett långt privatsamtal under
hans besökstid. Mannen har nu nekats en remiss. Han önskar
få någon form av ekonomiskt skadestånd för allt lidande han
har varit med i kontakt med psykiatrin.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02610-34 ARN

Kostnad för behandlingshem
En anhörig till ung kvinna har synpunkter på att dottern
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hamnat i en s.k. moment 22 situation. En
specialistmottagning har utrett kvinnan och kommit fram till
att hon behöver få komma till ett behandlingshem som är
specialiserat på hennes problematik medan öppenvården och
slutenvården har olika syn på problemet. Kommunen är villig
att betala halva kostanden. Kvinnan vårdas inom slutenvården
då hon inte klarar eget boende.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02631-54 HAD
Vård och behandling

Får ingen somatisk vård
En mor har synpunkter på att hennes vuxna son inte fått den
somatiska vård han har behövt. När hon vände sig till
sjukhusets patientombud blev hon informerad om att de inte
handlägger psykiatriska ärenden.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från cheföverläkare. Vid
inskrivning på kliniken fanns mannens mediciner för hans
somatiska besvär noterade. Vid kroppsundersökning
noteraddes i allt normala förhållanden. Efter det att yttrande
har översänts har modern meddelat att brevet till vården har
påverkat sonens situation samt att vård och medicinering har
ändrats. Ärendet avslutat.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02634-54 HAD
Kommunikation

Ej lyssnad till, önskar få ta del av journalkopior
En kvinna vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning i
samband med ett självmordsförsök. Hon berättade för en
läkare att hon inte mådde bra och hade allvarliga tankar kring
att begå självmord. Kvinnan skrevs ut trots detta och
genomförde kort därefter ett försök att begå självmord. Hon
är missnöjd med att man inte lyssnade på henne. Kvinnan
önskar också få ta del av sina journalkopior.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02747-54 HAD
Kommunikation

Brister i vård i slutenvårdspsykiatri
En kvinna blev inlagd i slutenvårdspsykiatri och hon tyckte att
det var smutsigt på avdelningen, dels på toaletten men också
i hennes rum. När hon påtalade detta för personalen blev hon
avvisad och ingen städning gjordes. Hon önskade också
samtal med personalen, men fick inget gehör för detta och
upplevde att ingen ville tala med henne, ingen hade tid.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03149-54 HAD

Felaktig behandling, blir inte mottagen
En kvinna med starka traumatiska upplevelser anser att
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psykiatrin inte har klarat att ge rätt vård till henne och använt
sig endast av medicinering i stället för att lyssna på hennes
historia. Hon undrar varför hon inte kunde få rätt vård där
man har kunskaper om traumatiska tillstånd. Kvinnan skrevs
ut i ett mycket labilt tillstånd med självmordstankar. Hon
anser att hon behöver sjukskrivas en tid framöver.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03383-54 HAD
Vård och behandling

Synpunkter på tvångsvård
En kvinna som är tvångsvårdad har synpunkter på sin
medicinering vid en psykiatrisk avdelning. Hon önskar få en
stödperson.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har kvinnan meddelat att hon inte
längre tvångsvårdas. Hon har för avsikt att ta upp önskemål
om kontaktperson via kommunen. Ärendet avslutat enligt
överenskommelse.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03428-58 CRE
Vård och behandling

Får inte recept på läkemedel
En kvinna framför att hon inte fick recept på läkemedel på en
psykiatrisk mottagning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1406-02823-54 HAD
Vård och behandling

Medicinska besvär ignorerades
En man som vårdats inom rättspsykiatrin led länge av svåra
magsmärtor och påtalade detta för en läkare gång på gång,
men problemen ignorerades och sades bero på mannens
psykiska sjukdom. När mannen sedan blev utskriven visade
det sig att hans problem kom från gallblåsan och krävde en
operation.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1408-03626-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Journalkopior

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1405-02132-49 HAP

Nekas besök trots valfrihet

En kvinna önskar få ta del av sina journalkopior från en
rättspsykiatrisk avdelning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Anmälaren nekas besök vid beroendemottagning trots
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gällande valfrihet.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1407-03220-34 ARN
Vård och behandling

Ingen behandling

Ärendeförteckning 2014-05-03 - 2014-08-15

Åtgärd: Handläggning pågår.

En man har synpunkter på att han blev avvisad från en
beroendeakut av en läkare trots att han hade en abstinens.
Han mådde mycket dåligt så han hamnade så småningom
inom den psykiatriska vården. Mannen anser att läkaren vid
beroendeakuten gjorde tjänstefel och utsatte honom för fara.
Läkaren hade också ett mycket otrevligt bemötande. Han
önskar ersättning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

SPECIALISTVÅRD
E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1407-03487-30 CAL
Vård och behandling

Får inte vård
En man har skadat axeln för ett halvår sedan och är
fortfarande inte bra. Läkaren på vårdcentralen är nonchalant
och ger honom inte den vård han behöver. Det tog lång tid att
få en magnetröntgenundersökning. Han har lovat att skicka
remiss till ortoped, vilket han inte har gjort. Han ringer inte
tillbaka vid telefonsamtal.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1406-02756-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Vård för utomlänspatient
En mamma framför frågor och synpunkter kring dotterns
möjlighet att få vård i Stockholm för sina hudbesvär då att
hon är mantalsskriven i annat län.
Åtgärd: Anmälaren har informerats per e-post om gällande
regler för utomlänspatienter. Patienten behöver en
riksavtalsremiss från hemlandstinget för att kunna få
specialistvård utan att vara skriven i länet där hon är tillfälligt
bosatt. Då anmälaren inte hörts av efter att ha tagit del av
informationen avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård

Frågor om hudfärg har betydelse för att få hjälp
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En kvinna tillskriver mottagningen samt tre
myndighetsinstanser. Hon framför att hon läst på
mottagningens hemsida att de inbjuder alla personer för att
komma och få hjälp. Kvinnan sökte för hjälp och behandling
för plötslig astma och allergi. Kvinnan är kritisk till att hon fick
besked om att hon tyvärr inte kunde få hjälp för att läkarna
var fullbokade. Hon efterfrågar ett vänligt ord eller oro för
hennes hälsa. Vidare undrar hon om hon inte fick hjälp och att
andra gick före hade att göra med att hon inte var svensk,
svart och inte vit. Frågorna finns kvar varje dag sedan
händelsen och hon vill ha svar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1406-02800-42 JER
Kommunikation

Brister i information vid medicinering, bemötande
En cancersjuk kvinna vårdades av avancerad sjukvård i
hemmet och förskrevs mediciner mot både värk och
cancersjukdomen. Kvinnan upplevde informationsbrister med
medicineringen och bemötandet var ovänligt. Vissa mediciner
valde hon att avsluta behandlingen med då hon inte litade på
läkaren. Hon önskade byta tillbaka till hennes tidigare läkare
men nekades detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02306-49 HAP
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på operation
Enligt närstående har patienten långt utöver den period som
vårdgarantin anger väntat på att få bli opererad. Patienten
lider svårt av värk.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med
anmälaren. Anmälaren har dock inte vidare hört av sig.
Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1407-03231-59 LAR
Vård och behandling

Felbehandlad
En kvinna framför att hon blivit felbehandlad i samband med
en abort.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1408-03639-63 BIL
Vård och behandling

Bristande utredning, missad cancer
En kvinna var på upprepade besök hos läkare för
gynekologiska besvär under två år. Efter provtagning och lång
väntan på resultatet visade sig att kvinnan hade drabbats av
cancer. Kvinnan framför synpunkter på bristande utredning av
hennes besvär och lång väntan på information om resultatet
av provtagningen. Kvinnan upplever att om hon blivit
omhändertagen och undersökt tidigare hade hennes sjukdom
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inte blivit så allvarlig som den blev.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1407-03514-30 CAL
Vård och behandling

Misslyckad ögonoperation
Anmälaren skulle göra en enkel operation av sitt öga för fyra
år sedan. Han blev opererad av en annan läkare än den som
utlovats. Efter operationen försvann stora delar av hans syn.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02375-44 STE
Vård och behandling

Svårt att få diagnos
En man beskriver hur han upprepade gånger under ett och ett
halvt år behandlats med operationer på en specialistklinik
utan att bli bättre. Han har nu remitterats till en annan
specialitet för att undersökas. Mannen förvarnades om ca fyra
veckors väntetid vilket han tyckte var mycket.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1406-02966-52 LÖW
Kommunikation

Bristande bemötande
En pappa till en liten pojke har synpunkter på bemötande och
på informationsbristen som de upplevde då hans barn skulle
ta bort polyperna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02505-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Nedläggning av bassäng
En kvinna framför besvikelsen över att en varmvattenbassäng
för rehabilitering kommer att läggas ned, vilket kommer att
påverka hennes fortsatta vård. Vad hon har hört är det inget
renoveringsbehov av bassängen och den är väl nyttjad av
flertalet patientgrupper. Kvinnan vill veta varför den läggs ned
och vad de kommer att erbjudas istället.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1405-02238-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En man som skall få hjälp av sjukvården att ta sina mediciner
blir åthutad av en sjuksköterska som anser att han kan ta
sina mediciner själv och på ett annat sätt än det som är
lindrigast för honom själv. Den vård som nu har ansvaret
hänvisar till hemtjänsten som en lämplig funktion att ge
mediciner.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Provsvar försvann på mottagningen
En kvinna med smärta och svullnad i buken remitterades för
provtagning. När remitterande läkare inte hörde av sig för att
lämna provsvaren kontaktade kvinnan honom. Då det inte
inkommit några provsvar hänvisade läkaren till mottagningen
där proverna var genomförda. Där menade man att provsvar
skickats och att remittenten slarvat bort dessa. Kvinnan har
nu haft flera kontakter med båda parter och har efter flera
veckor inte fått något svar.
Åtgärd: Då Inspektionen för vård och omsorg beslutat göra en
utredning avslutas ärendet på förvaltningen.

Skrivelse
Specialistvård
V1406-02763-63 BIL
Vård och behandling

Komplikationer till operation
En kvinna genomgick en operation. Kort efter att kvinnan
kommit hem blev hon akut sjuk och lades in på sjukhus igen.
Kvinnan framför synpunkter på otillfredsställande resultat av
operationen och uttrycker en känsla av att operationen
genomfördes i onödan. Kvinna framför önskemål om att få
pengarna tillbaka för det första vårdtillfället samt ersättning
för resa från hemmet till sjukhuset tur och retur.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från ansvarig vårdgivare. Av
yttrande framkommer det vilken typ av operation patienten
genomgått och hur omfattande operationen var. Vidare
framkommer det att det var en kort vårdtid efter operationen,
att patienten fått information i samband med utskrivning och
att återbesök planerades till kliniken. Avslutningsvis beskriver
man att det finns kända komplikationer till brockoperationer
och att patienten drabbats av detta. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och inkommit med ett genmäle. Av genmälet
framgår det att anmälaren inte informerats om operationens
omfattning förrän hon tagit del av yttrandet och att hon inte
blivit informerad om att hon var ordinerad läkemedel som
skulle hämtas på recept efter operationen. Anmälaren önskar
att ärendet avslutas och att genmälet bifogas
avslutsskrivelsen.

Skrivelse
Specialistvård
V1406-02764-52 LÖW
Ekonomi

Avgiftsfrågor
En kvinna blev remitterad till specialist då hon hade besvär
med åderbråck och mycket ont i benet. Genomgick operation
och fick betala ingreppet ur egen ficka då vårdgivaren ansåg
att operationsindikationen var kosmetiskt inte medicinskt
indicerad. Anmälaren är dock av annan uppfattning då hennes
smärtor försvann i och med operationen och därför har
ingreppet utförts med medicinsk motivering.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse

Nekad behandling
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En kvinna fick konstaterat en fettknöl i underhuden. Knölen
satt på en muskel och det gjorde ont. Remiss skrevs till kirurg
för borttagning av knölen. När kvinnan besökte kirurgen för
ingreppet ville han inte operera. Kirurgen hade inte läst
journalen och inte sett provsvaren. Kvinnan ifrågasattes.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1407-03325-62 MEL
Kommunikation

Otrevligt bemötande och bristande information
En kvinna har synpunkter på en läkare som agerade mycket
nedlåtande under en undersökning och inledde ett ingrepp
utan att kvinnan kände sig förberedd, hade fått svar på sina
frågor och fått tillräcklig information.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1405-02321-58 CRE
Kommunikation

Brister i läkarens bemötande samt intygshantering
En kvinna framför synpunkter på brister i läkarens bemötande
samt i intygshanteringen på en ortopedmottagning.
Åtgärd: Svar har inkommit från berörd läkare. Av yttrandet
framgår att läkaren träffat patienten en gång samt haft
telefonkontakt två gånger. Han har rekommenderat kontakt
med sjukgymnast för behandling och träningsråd. Patienten
har kontaktat läkaren för sjukskrivning på grund av stress och
hög arbetsbelastning, han har då nekat sjukskrivning. Läkaren
kan inte kommentera patientens upplevda brister i
bemötandet då det är patientens upplevelse. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av till förvaltningen
och meddelat att hon inte förväntade sig annat svar än detta.
Hon har även inkommit med synpunkter som bifogas
avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas hos förvaltningen.

Skrivelse
Specialistvård
V1405-02579-58 CRE
Vård och behandling

Komplikationer efter fotoperation
En kvinna framför synpunkter på resultatet av en fotoperation
på en specialistmottagning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, samt om patientförsäkringen.
Anmälaren önskar inte inhämta yttrande för närvarande,
återkommer vid behov. Ärendet avslutas utan utredning.

Skrivelse
Specialistvård
V1406-02876-57 HEG

Bristfällig kommunikation med ortoped
En kvinna sökte vård för fotbesvär och då röntgen visade
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fraktur remitterades kvinnan till ortoped i specialistvård. Vid
besöket hos ortopeden förnekade han att det fanns en fraktur
och visade kvinnan röntgenbilderna. Men dessa visade en
annan patients armbåge. Kvinnan är arg eftersom ortopeden
uttalade sig om att hon inte behövde opererades, men det
visade sig att han inte sett bilderna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1407-03356-42 JER
Vård och behandling

Felmedicinerad
En man sökte vård vid en specialistklinik för ryggvärk och
förskrevs smärtstillande medicin. Några dygn senare
insjuknade mannen med kraftig blödning i tarmen. Läkaren
hade inte tagit hänsyn till att mannen medicinerade med
blodförtunnande medicin.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1407-03482-62 MEL
Vård och behandling

Fraktur ej läkt
En man har synpunkter på en specialistmottagning. En fraktur
han blivit gipsad för hade inte läkt när gipset togs bort, vilket
lett till ytterligare skador och kvarstående problem.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1406-02934-42 JER
Kommunikation

Inte lyssnad till vid medicinering
En kvinna förskrevs kortisonsalva vid en plastikkirurgklinik. I
samband med förskrivningen frågade läkaren om allergier och
kvinnan upplyste om tidigare allergi mot kortison. Läkaren
menade att det var så lite aktiv substans i salvan och smörjde
därefter in huden. Kvinnan upplevde symtom på biverkan,
men blev förolämpad då läkaren ansåg att hon aldrig haft
någon reaktion tidigare. Varför frågade läkaren om allergier
när svaret sedan inte hade betydelse.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då begäran om
yttrande återkommit till förvaltningen på grund av okänd
adress. Verksamheten arbetade enligt nationella taxan.
Anmälaren har informerats.

Skrivelse
Specialistvård
V1406-03123-49 HAP
Kommunikation

Sent besked om cysta på bukspottsskörtel
Anmälaren blev remitterad till urologmottagning.
Röntgenundersökning genomfördes. Efter nästan fjorton
månader meddelade läkaren att det fanns en cysta på
bukspottsskörteln.
Åtgärd: Kommer överens med anmälaren att översända
ärendet till Inspektionen för vård och omsorg och att därmed
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avsluta ärendet vid patientnämndensförvaltning. Ärendet
avslutas.
Skrivelse
Specialistvård
V1407-03298-58 CRE
Vård och behandling

Brister i behandling samt felaktig journalföring
En kvinna framför ett antal synpunkter och frågor kring
komplikationer och behandling efter sin förlossning på ett
sjukhus. Hon har även synpunkter på felaktigheter i
patientjournalen som inte blivit ändrade. Anmälaren har haft
skriftlig kontakt samt ett möte med sjukvården men hon
anser fortfarande att de borde gjort andra bedömningar i
hennes fall.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen. Då ärendet även är anmält
till Inspektionen för vård och omsorg och anmälaren redan
haft ett möte med vården avslutas ärendet utan utredning hos
förvaltningen.

Skrivelse
Specialistvård
V1408-03767-57 HEG
Kommunikation

Närgången gynekolog
En kvinna fick närgångna frågor av sin gynekolog, kvinnan
menade att frågorna inte var relevanta. Gynekologen var
också närgången och rörde vid kvinnan på ett helt omotiverat
sätt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1405-02337-62 MEL
Vård och behandling

Oupptäckt blödning ledde till synnedsättning
En man har genomgått två ögonoperationer. Efter den sista
operationen fick mannen svåra problem med ögat och det
visade sig att han haft en blödning innan operationen som inte
uppmärksammats. Detta har fått till följd att mannen nästan
helt förlorat synen på ögat.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare samt
verksamhetschef, som menar att något avvikande inte
iakttagits vid kontrollen inför den andra operationen och att
mannens besvär har uppkommit efter operationen. Anmälaren
har meddelat att han tycker att han fått ett förklarande svar.
Ärendet avslutas.

Skrivelse
Specialistvård

Synpunkter på ögonmottagning
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En kvinnas gode man kontaktar syninstruktör för bedömning
av hjälpinsatser. Denne kontaktar ögonmottagning vid
sjukhus för information om vård och behandling. Får besked
om att remiss skickats till mottagningen för fortsatt vård efter
operation. Kontakterna med mottagningen resulterar i att
journaler ska skickas och tolk bokas för planeringsmöte i
kvinnans hem. Journalerna skickas först efter mötet. I dessa
framgår att patienten skulle kallats till återbesök vilket inte
gjorts. I anmälan framförs synpunkter på bemötande från
mottagningen och att kvinnan inte får den vård hon behöver.
Ansvariga för mottagningen har sökts men ej nåtts.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamheten som
beskriver remiss för främmande kropp i ögat. Vid besök
konstaterades att operation behövde utföras av annan enhet,
vilket skedde. Något återbesök planerades ej. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare. Ärendet
avslutas.

Skrivelse
Specialistvård
V1405-02475-57 HEG
Vård och behandling

Svårt att få akuttid på ögonsjukhus
En kvinna kontaktade sjuksköterska på ögonsjukhus i ett akut
ärende. Sjuksköterskan hade inga möjligheter att hjälpa
henne med hänvisning till att de inte kunde läsa kvinnans
journal från annat sjukhus och de avvisade kvinnans önskan
att få komma in för en undersökning. Kvinnan gick
kontinuerligt på annat sjukhus och hänvisades dit dagen efter.
Kvinna var upprörd över att de inte hade samma
journalsystem så de kunde läsa tidigare dokumentation.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef, patientansvarig
läkare och den sjuksköterska kvinnan talade med vid det
aktuella tillfället. Sjuksköterskan beklagade att hon inte hade
kunskap om att dokumentation från annat sjukhus även
kunde läsas från hennes arbetsplats. De beklagade att
kvinnan hade en negativ upplevelse av bemötandet.
Patientansvarig läkare fick den uppfattningen att kvinnans
besvär inte var akuta utan kunde omhändertas av känd läkare
dagen efter. Anmälaren önskar avsluta ärendet med genmäle
bifogat till slutskrivelsen.

Skrivelse
Specialistvård
V1405-02490-44 STE
Ekonomi

Fråga om högkostnadskort
En kvinna vill ha tillbaka de överskjutande belopp hon betalt
på sitt högkostnadskort. Det är två sjukhus involverade i det
överskjutande beloppet.
Åtgärd: Kontakt tas med ekonomiansvariga hos de aktuella
vårdgivarna och de överskjutande summorna återbetalas till
anmälarens konto. Ärendet avslutas..

Skrivelse
Specialistvård
V1406-02684-57 HEG

Komplikationer efter ögonoperation
En kvinna genomgick en ögonoperation, men fick
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komplikationer efteråt. Detta p g a av att kvinnan inte fick
information om eftervård inför ingreppet. Kvinnan sände
frågor direkt till verksamhetschef, men har efter fyra månader
inte fått svar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1406-02976-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Inställda åtgärder och brister i behandlingen
En kvinna har synpunkter på ett sjukhus som ställt in en
operation samma dag och ställt in ett par av kvinnans besök.
Från sjukhuset har man inte återkommit till kvinnan och
hennes ögonbesvär har inte blivit bättre. Anmälaren
ifrågasätter handläggningen av hennes fall.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1407-03433-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna som sökt kontakt med specialistsjukhus som sedan
brustit i att ta kontakt med patienten. Då kvinnan på eget
initiativ åter sökte vård blev hon opererad dagen efter. Hon
går nu på regelbundna kontroller.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1408-03612-63 BIL
Vård och behandling

Bristande resultat av operation

Skrivelse
Specialistvård
V1405-02376-52 LÖW
Vård och behandling

Kvarglömd tork

En man genomgick en starroperation med bristande resultat.
Åtgärd: anmälaren kontaktades per telefon, anmälan framgår
det att händelserna även är anmälda till Inspektionen för vård
och omsorg, vidare utredning avvaktas.

En liten pojke genomgick en operation i näsa och svalg.
Därefter drabbades han av upprepade infektioner. Man
kontaktade opererande läkare som inte kunde hitta något fel.
Pojke gick på flera antibiotikakurer. Så snart han slutade att
äta antibiotika återkom besvären. En natt vaknade pojken av
att det låg en grå klump i hans mun vilket visade sig vara en
kvarglömd tork.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vården. Man har gjort en
händelseanalys och gjort en Lex Maria-anmälan och infört
dubbel räkning av instrument och föremål som används under
en operation. Anmälaren har hörts av som inte har något
ytterligare att tillägga. Materialet från vår utredning kommer
att överföras till IVO därefter avslutas ärendet.

Telefon -> Skrivelse

Utlovad träning uteblev
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En man vårdades på en rehabiliteringsavdelning efter en
stroke. Mannen och hans anhöriga upplevde att mannen inte
fått den träning som utlovats.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02437-50 KAR
Kommunikation

Bristande bemötande
En man fick remiss till akutsjukhus. Efter behandling på
akutsjukhuset ska han följas upp av remittent. När han ringde
upplevde han dem inte tillmötesgående. Han vill veta hur
uppföljningen kommer att se ut och vilken överrapportering
de har fått från akutsjukvården.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02463-58 CRE
Vård och behandling

Utebliven behandling, bristfällig information
En kvinna framför synpunkter på att hon inte får behandling
för sina magbesvär som härrör från en operation för många år
sedan. Hon har varit på ett flertal utredningar men hon anser
inte att hon fått information gällande resultat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02529-52 LÖW
Vård och behandling

Komplikationer efter operation
En pojke opererades och fick kort tid efter en infektion och
svårt att andas. Med antibiotika blev det något bättre, men
efter kort tid försämrades pojken igen. Man upptäckte då att
ett föremål efter operationen fanns kvar i halsen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1406-03049-58 CRE
Vård och behandling

Komplikationer efter fotoperation
En kvinna framför synpunkter på resultatet av en fotoperation
på en specialistmottagning. Kvinnan fick komplikationer efter
operationen, när hon återkom till samma mottagning och
träffade läkaren fick hon besked att han skulle sluta på
mottagningen och att hon kunde boka tid på hans nya
arbetsplats vid behov. Hon kontaktade då vårdcentralen och
fick remiss till ortoped på ett sjukhus, där fick hon besked att
det var oklart om hennes besvär kunde åtgärdas. Anmälaren
ifrågasätter handläggningen och undrar om operationen gått
rätt till.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte hörts av avslutas
ärendet i befintligt skick.
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Felaktig fotoperation
En kvinna skadade en fot och genomgick en operation på en
specialistmottagning. Foten blev dock inte bra, men läkaren
ansåg inte att det fanns mer att göra. När smärtan tilltog
remitterade vårdcentralen henne till ortopedmottagningen på
ett akutsjukhus. Efter utredning opererades foten. Detta
skedde relativt nyligen varför resultatet fortfarande är
osäkert. Kvinnan har synpunkter på den första läkarens
agerande.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte hörts av avslutas
ärendet i befintligt skick.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02502-59 LAR
Vård och behandling

Frågor om diagnos som dröjde
En kvinna undersöktes med ultraljud och prover togs. Hon fick
besked om att undersökning och provsvar inte visat något
avvikande. Problemen hon sökt för fortsatte och kvinnan
sökte på eget initiativ efter flera månader. Kvinnan
informerades först då om att hon borde kommit tidigare
eftersom problemen kvarstått. Prover togs igen och denna
gång var beskedet cancer och småningom konstaterades en
tumör. Då hade knappt ett halvt år gått sedan första besöket.
Kvinnan undrar nu om detta kunde ha upptäckts tidigare.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från Verksamhetschefen, som
motsätter sig ett angivet citat, men i övrigt instämmer med
anmälarens skrivelse. Han beskriver och förklarar
undersökningar och resultat samt problem med långa
svarstider från laboratoriet vid sjukhuset. Verksamheten har
påtalat att detta är oacceptabelt för berörda, dock ännu utan
respons. Sammanfattningsvis framförs att något övrigt inte
kunnat göras på något bättre eller snabbare sätt, eller att
rutiner brustit. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1407-03268-42 JER
Vård och behandling

Infektion efter operation
En kvinna opererades vid en specialistklinik och fick
komplikationer med infektion och blodförgiftning. Kvinnan
sjukhusvårdades under lång tid.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02521-42 JER
Vård och behandling

Ifrågasätter medicinändring
En man medicinerades mot darrhänthet av specialist inom
neurologi. Mannen mådde inte alls bra efter påbörjad
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medicinering och fick bland annat problem med hjärtat, varför
han besökte vårdcentralen. Där justerades medicineringen och
besvären försvann. Mannen ifrågasätter medicinvalet av
neurologen.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1406-02907-54 HAD
Vårdansvar

Bristfällig samarbete samt utredning m m
En man har synpunkter på att en psykiatrisk utredningsenhet
inte tagit sitt ansvar och hänvisat honom till en annan
mottagning. Han anser vidare att enhetens metoder att göra
utredningen är under all kritik. Han anser att hans diagnos
ställdes på felaktiga grunder samt att enheten felbedömde
hans arbetskapacitet. Han är också kritisk till att han nekades
ett läkarintyg vilket medförde att han kände sig kränkt i och
med att han blev tvungen att skicka hela sin utredning till
andra myndigheter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02514-42 JER
Vård och behandling

Läkemedelsbiverkan, nekades läkarbesök
En kvinna medicinerades för ögonbesvär på en
specialistmottagning. När hon kontaktade mottagningen för
biverkningar fick hon vänta fyra veckor på en läkartid. Samma
väntetid fick hon vid uppföljande besök och remittering till
annan specialist. Anmälaren anser att felmedicineringen och
den långa handläggningstiden orsakade permanenta skador
på synnerven på ena ögat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1406-02861-58 CRE
Vård och behandling

Uteblivet förväntat resultat av operation
En man framför synpunkter på resultatet av en ögonoperation
på en specialistmottagning. Han har haft ett flertal kontakter
med mottagningen utan att bli nöjd.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02223-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En man hade uppfattat att en läkare skulle skicka en remiss
för hans räkning till en specialist. När han senare frågade efter
remissen som inte skickats blev han burdust bemött av
läkaren.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Patienten får inte återkalla köp
En kvinna fick hörapparater utprovade. Hon fick ingen
information om hur länge hon fick prova apparaterna, men vid
tidigare utprovningar har det varit 30 dagar. Kvinnan
upplevde inte att hörapparaterna förbättrade hennes hörsel så
som hon önskade och lämnade tillbaka apparaterna efter 14
dagar. Först då fick hon reda på att hon var skyldig 12 000
kronor för apparaterna då hon skulle ha lämnat dem åter
inom 10 dagar. Kvinnan hävdar att hon inte fått denna
information och vill inte betala då hon lämnat apparaterna
åter. Hon hävdar även att det är svårt att veta redan efter 10
dagar om apparaterna kommer att vara lämpliga.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02588-55 SKA
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid
En kvinna hade en bokad tid på en röntgenmottagning. Hon
satt i väntrummet och väntade. Efter två timmar frågade hon
receptionisten om de glömt henne. Det var lunchtid så
kvinnan fick vänta en timme till, fastande, innan hon kunde
röntgas. De hade troligen glömt henne men hon fick ingen
förklaring. Kvinnan undrar hur detta kunde hända.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Denne
beklagar att kvinnan fick vänta så länge vilket upptäcktes när
läkaren hade gått på lunch. Hon har ansvar för att rutiner
förbättras och kommer att informera all personal om att ha
bättre kontroll på listorna, särskilt vid lunchtid. Ordna en rutin
där läkaren ska hämtas om det ändå av misstag blivit så att
en tidsbokad patient skulle behöva vänta över lunch och rond.
Ansvarig har skickat en anmodan till ekonomiavdelningen att
skicka tillbaka patientavgiften till kvinnan. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1405-02359-50 KAR
Vård och behandling

Missad diagnos
En man drabbades av magbesvär. Trots att han inte kunde
tömma tarmen, kräktes dagligen och hade smärtor menade
vården att det berodde på stress och han fick syradämpande
läkemedel. Mannen förlorade mycket i vikt då han inte har
kunde äta. Mannen kommer nu att få större delen av
magsäcken bortopererad på grund av ett magsår som pågått
under mycket lång tid. Detta orsakat av bakterier som inte
upptäcktes av vården.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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GERIATRIK
E-post -> Skrivelse
Geriatrik
V1407-03512-44 STE
Kommunikation

Bristande anhörigkontakt
En kvinna kontaktar angående sin far som skickats till
sjukhus, oklart av vem. Enligt senare kontakt med sjukhus
och den geriatriska klinik dit pappan överförts fanns
anteckning om att anhöriga var kontaktade vilket inte stämde.
Anhöriga hade själv ringt runt till Stockholms sjukhus för att
leta efter pappan. Hemtjänsten kunde inte lämna klara besked
kring att pappan förts till sjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Geriatrik
V1405-02428-57 HEG
Organisation och
tillgänglighet

Läkaren besöker inte äldreboendet så ofta
En man kontaktade förvaltningen för sin hustrus räkning.
Hustrun vistades på ett äldreboende och mannen var besviken
över att kvinnan fick så få läkarbesök.
Åtgärd: Då kvinnan avlidit önskar mannen avsluta ärendet.

Skrivelse
Geriatrik
V1408-03760-57 HEG
Omvårdnad

Frågetecken kring vård på geriatrisk klinik
En man kontaktade förvaltningen för sin avlidna mammas
räkning. Kvinnan bröt benet vid fall under träning på
sjukhuset och dog helt kort efter hemkomsten från sjukhuset.
Mannen har många frågor om vården på sjukhuset som han
vill ha besvarade.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Geriatrik
V1406-02787-42 JER
Vård och behandling

Avslutade tidigare medicinering, komplikationer
En kvinna vårdades på en geriatrisk klinik och
avdelningsläkaren avslutade medicinering som kvinnan
behandlats med under lång tid. Hennes husläkare har under
många år kommit fram till en medicinering som kvinnan mår
bra av.
Åtgärd: Handläggning pågår.

TANDVÅRD
E-post -> Skrivelse
Tandvård
V1406-02658-28 ROS
Kommunikation

Ofullständig information
En kvinna blev remitterad till medicinsk tandvård på grund av
tandlossning och tandvårdsrädsla. Ett flertal tänder behövde
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extraheras. När kvinnan kom till mottagningen blev remissen
ifrågasatt och tandläkaren förstod inte varför hon remitterats
till mottagningen och hon blev därefter remitterad till
specialismottagningen för tandlossningssjukdomar. Kvinnan
har nu fått behandling på båda mottagningarna parallellt och
upplever att hon fått bristfällig information kring behandling
och avgifter.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Tandvård
V1406-02734-28 ROS
Vård och behandling

Ofullständig tandbehandling
En dotter går på specialisttandvården för extrem
tandvårdsrädsla. I oktober 2013 påtalade tandläkaren att
dottern inte behövde fler åtgärder för tillfället då det inte
fanns någon kariesaktivitet. När familjen var på semester fick
dottern kraftig tandvärk och de var tvungna att uppsöka
tandvård i utlandet. Kostnaden hamnade på 12 600 kronor.
Fadern anser att dottern fått ofullständig behandling i Sverige
och anser att de ska få utlagda avgifter tillbaka.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att behandlare kan se
olika på vårdbehov och vilka insatser som ska sättas in för att
uppnå ett gott behandlingsresultat. Anmälaren har
informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Tandvård
V1407-03214-54 HAD
Kommunikation

Oprofessionellt bemötande vid telefonsamtal
En kvinna är kritisk till hur oprofessionellt personalen vid en
tandvårdsmottagning svarade i telefon. Personen i
receptionen presenterade varken sig själv eller namnet på
mottagningen när hon ringde gällande sin äldre mors
tandhälsa. Hon anser att det inte känns tryggt att släppa in
personal från mottagningen hem till sin mor.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Tandvård
V1407-03419-62 MEL
Vård och behandling

Måste avvakta med behandling
En kvinna är missnöjd med att hennes dotter, som hon anser
behöver tandreglering, har fått beskedet att problemen bara
är estetiska och att man ska avvakta med tandreglering.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Tandvård
V1407-03434-30 CAL
Vård och behandling

Får inte tandställning
En kille uppger att han inte får tandställning trots att han har
ständig tandvärk och tandläkaren förstår hans problem samt
uppger att han behöver tandreglering.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Tandvård
En kvinna beskriver problem med sina tänder där tandvården
givit henne olika besked om behandling. Hon kommer nu att
behöva korrigera konsekvenserna av bristen på åtgärder.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälan kommer att
göras till patientförsäkringen LÖF. Ärendet vid nämnden
avslutas i befintligt skick.

Skrivelse
Tandvård
V1405-02215-28 ROS
Organisation och
tillgänglighet

Får inte kontakt med tandläkaren
En kvinna fick en tandprotes år 2013 som inte har fungerat
trots många justeringar. Protesen gick senare sönder och
tandläkaren bestämde sig för att göra om den. Därefter har
hon inte hört av mottagningen. Hon har ringt och bett om att
bli kontaktad, men ingen återkommer. Hon skulle vilja få en
kontakt med tandläkaren.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Tandvård
V1405-02390-28 ROS
Vård och behandling

Fel behandling i samband med kronterapi
En man önskade en skalfasad på en av sina framtänder då
den var missfärgad och delvis reparerad, men tandläkaren
rekommenderade istället två tandkronor på båda
framtänderna. Efter att tandkronorna kommit på plats fick han
tandvärk och blev tvungen att rotbehandla den ena
framtanden. Efter en tid upptäcker mannen en varblåsa över
framtanden och orsaken visade sig vara en rotspricka. Nu har
mannen fått ta bort sin ena framtand och ska få en tandbro
insatt. Han undrar hur det kunde gå så här? Allt han ville ha
var en skalfasad.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd och
från klinikchef som båda beklagar det inträffade. Mannen hade
informerats om olika behandlingsalternativ och valde att göra
porslinskronor. Efter en tid gjordes behandlingen om på ena
tanden, under garanti, men ansvarig konstaterar att
behandlingsresultatet inte blev optimalt. Slutresultatet blev
att en tand fick tas bort. Ansvariga uppmanar mannen att
göra en anmälan om behandlingsskada till LÖF. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att han
gjort en skadeanmälan och att förvaltningen kan avsluta
ärendet.

Skrivelse
Tandvård
V1406-02818-28 ROS
Vård och behandling

Missnöjd med tandbehandling
En kvinna har i vuxen ålder genomgått en tandreglering för
två år sedan. Innan behandlingen påbörjades blev hon
invaggad i att hon skulle bli så nöjd med slutresultatet. Nu är
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det två år sedan behandlingen avslutades och hon är inte nöjd
med resultatet. Hon har en obehaglig känsla i munnen och
hon anser att det vore bättre om alla hennes tänder istället
togs bort. Efter att tandställningen avlägsnats har hon träffat
två olika tandläkare som bedömer att behandlingen är korrekt
utförd.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Tandvård
V1406-02865-28 ROS
Vård och behandling

Tillfogad tandskada av tandvården
En man har fått tandemaljen skadad på två tänder efter en
tandbehandling. Mannen påtalade att tänderna inte kändes
bra efter behandlingen, men tandläkaren sa att besvären
skulle gå över med tiden. När mannen senare bytte
tandläkare fick han information om att tandemaljen skadats
och att den är bestående. Enligt anmälaren har mottagningen
därefter gjort en partisk utredning som inte hjälper honom.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har mannen informerats om att
vården har skyldighet att utreda tillfogade skador och att
informera om patientförsäkringen, vilket de gjort i detta fall.
Mannen har remitterats till specialisttandvård och har därefter
blivit erbjuden 2 000 kr som han tackat nej till. Om han
önskar överklaga beslutet som patientförsäkringen utfärdat så
är det till försäkringen överklagandet ska gå till. Ärendet
avslutat.

Skrivelse
Tandvård
V1406-03012-28 ROS
Ekonomi

Garanti gällande tandprotes
En kvinna har fått en tandprotes under år 2012 som hon inte
kan använda. Hon har blivit erbjuden en ny tandprotes, men
då kommer hon att få betala 9 000 kronor. Kvinnan anser inte
att hon ska behöva betala då hon redan har betalat 14 000
kronor.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Tandvård
V1406-03095-28 ROS
Vård och behandling

Synpunkter på tandbehandling
En kvinna får en tid för lagning av en tand. Vid besöket får
hon information om att tanden eventuellt måste tas bort och
hon remitteras till specialisttandvården. Vid besöket hos
specialisttandvården får hon information om att om tanden
ska kunna räddas behövs det utföras en operation. Kvinnan
får en tid för operation, men ett par veckor innan får hon veta
att operationen är inställd och tanden ska istället tas bort hos
ordinarie tandläkare. Kvinnan har lagt ut 5 250 kronor och
känner sig förvirrad och kluven.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med kvinnan har hon informerats
om att det inte finns några garantier gällande sondering.
Ärendet avslutat utan vidare åtgärd då anmälaren väljer att
göra skadeanmälan till LÖF.
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Bristande information gällande tandvårdsbehandling
En kvinna blev remitterad för att få en ny tandersättning
utförd på befintligt insatt implantat. Kvinna fick ingen
information om varken kostnad eller vilken slags behandling
som var tänkt att utföras. Slutresultatet blev en tandprotes
som knäpps fast i käken, vilken inte passade. Hon fick ett
stort sår i gommen av protesen och den blev inte bättre än
den provisoriska protes kvinnan haft tidigare. Hon är mycket
besviken över den bristfälliga informationen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Tandvård
V1407-03282-28 ROS
Vård och behandling

Ofullständig tandbehandling
En kvinna fick två tänder lagade. Efter lagningen fick hon
besvär med den ena tanden som gjorde ont vid tuggning. Vid
ett återbesök justerade tandläkaren höjden på lagningen.
Smärtan avklingade något efter behandlingen, men då en viss
smärta kvarstår anser kvinnan att hon inte ska behöva betala
fakturan på 1 140 i juli månad.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har anmälaren meddelat att hon
varit hos tandläkaren och att hennes besvär nu gått över.
Ärendet avslutat utan vidare åtgärd.

Skrivelse
Tandvård
V1407-03328-28 ROS
Kommunikation

Synpunkter på bemötande
En man som gått på mottagningen i flera år fick byta
tandläkare då hans tidigare tandläkare slutat. Mannen har
synpunkter på att tandläkaren började ställa frågor om hans
mentala hälsa och om diagnosen han fått från psykiatrin. Hon
informerade om att hennes dotter studerade psykiatri, varför
hon kände till att borderline och personlighetsstörning var
samma sak. Mannen som varken medicinerar eller tillhör
psykiatrin sedan fler år tillbaka undrar vad detta hade med
hans tandvård att göra. Han kände sig illa till mods över
samtalet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Tandvård
V1407-03537-62 MEL
Vård och behandling

Nekad tandreglering
En kvinna har synpunkter på att hennes son nekats
tandreglering.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Synpunkter på bedömning och information
En man som hade svåra tand- och käkproblem som var akuta
har synpunkter på att han vid en tandvårdsklinik inte
bedömdes ha behov av medicinsk tandvård och inte
informerade om att sådan finns. Mannen fick senare fick reda
på att medicinsk tandvård finns och när han vände sig dit
kunde de lösa hans problem, vilket man inte kunde på
tandvårdskliniken.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Tandvård
V1408-03781-28 ROS
Vård och behandling

Ofullständig tandbehandling
En kvinna var på sin årliga tandundersökning och fick veta att
allt såg bra ut. Två månader senare fick hon tandvärk och
uppsökte en annan tandläkare. Tandläkaren diagnostiserade
två början till hål och ett hål som var så djupt att tanden
eventuellt behöver rotbehandlas. Föräldrarna undrar hur det
djupa hålet kunde missas vid den första undersökningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Tandvård
V1408-03786-28 ROS
Ekonomi

Garanti på tandbehandling
En kvinna har fått utförd tandbehandling som senare visat sig
vara undermåligt utförd. Det gäller två tandkrona som sattes
på plats utan utförlig röntgenundersökning. En tandläkare på
en annan mottagning har funnit att karies utvecklats på grund
av felaktigt utförd tandkrona och en inflammation runt en av
rotspetsarna har diagnostiserats. Båda tandkronorna måste
nu tas bort. Kvinnan anser att omgörningen borde gå på
garantin.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Tandvård
V1408-03613-28 ROS
Vård och behandling

Komplikation efter provisorisk tandlagning
En man uppsökte akuttandvården och fick en tand provisoriskt
lagad. Tandläkaren uppmanade honom att uppsök ordinarie
tandläkare. Några veckor senare får mannen värk och tar
kontakt med tandläkare. Denne tar röntgenbilder och
konstaterar att det finns var under den provisoriska
lagningen. Efter det att varet tömts ut konsterar hon att den
förre tandläkaren utfört felaktig behandling och borrat för
djupt. Det kommer kanske inte att gå att rädda tanden.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Brister i behandling och personals agerande
En kvinna framför att hon upplevt behandlingen hos
tandläkare som en attack mot henne. Hon framför även
synpunkter på en tandsköterskas beteende som hon anser
avvikande.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Tandvård
V1406-03088-62 MEL
Ekonomi

Synpunkter på kostnader, information m.m.
En man var i stort behov av tandvård och kontaktade
folktandvården. Han kunde få en besökstid först en vecka
senare. Då problematiken var akut kunde mannen inte vänta
så länge, vilket han framförde. Han erbjöds då en tid dagen
efter till en kostnad på 10 500 kronor som han var tvungen
att betala innan ingreppet. När mannen sövts och tanden
opererats ut uttalade personalen att det var tur att han kom i
tid, annars hade han fått blodförgiftning och kanske inte
överlevt. Mannen har fått intrycket att han kunde betala sig
före i kön och är kritisk mot detta. Mannen undrar också hur
de familjer gör som inte har pengarna när läget är akut.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Tandvård
V1407-03235-28 ROS
Vård och behandling

Synpunkter på vården
En man har synpunkter på den tandreglering som utförts efter
en käkkirurgisk operation. Han anser att
tandregleringsbehandling utfördes i onödan och att hans bett
var bättre innan korrigeringen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Tandvård
V1408-03628-28 ROS
Ekonomi

Ofullständig tandbehandling
En man ringer då han fått besked av sin tandläkare att den
tand han hade problem med inte kunde lagas. Under en
utlandsresa tvingades han söka akut vård för samma tand.
Med sig hem fick han dokumentation om tanden som han
ombads ge till de svenska tandläkarna. Enligt utlandsvården
skulle tanden gå att laga. Mannen anser att han betalat flera
avgifter som han nu borde få tillbaka efter att tanden
åtgärdats.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, blanketter, information och
portokuvert har skickats.
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Ekonomifrågor
En man har fått en bettskena på grund av sömnapné. Han har
fått betala det ur egen fick och undrar om det är rätt. Han har
nämligen betalat 3000 kr för denna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Tandvård
V1407-03535-58 CRE
Ekonomi

Ifrågasätter faktura
En kvinna framför synpunkter på en faktura hon fått från
folktandvården.
Åtgärd: Handläggning pågår.

KOMMUNAL VÅRD
E-post -> Skrivelse
Kommunal vård
V1405-02149-52 LÖW
Övrigt

Synpunkter på vårdboende
En anmälare har synpunkter på ledningen av ett kommunalt
vårdboende hindrar en vårdtagare att umgås med vem den
vill.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Kommunal vård
V1405-02162-63 BIL
Vård och behandling

Bristande vård i livets slut
En kvinna vårdades i livets slutskede. Anhöriga framförde
synpunkter på att kvinnans behov av vård inte tillgodosågs.
Anhöriga upplevde att kvinnan plågades i onödan då hon inte
fick den läkemedelsbehandling hon behövde.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Kommunal vård
V1405-02517-52 LÖW
Omvårdnad

Bristande omvårdnad
En man bor på ett kommunalt gruppboende. Han klagar över
att han inte får den omvårdnad och ledsagning från
personalen på gruppboendet som han behöver.
Åtgärd: Handläggning pågår.

ÖVRIG VÅRD
Övrig vård
V1406-02688-50 KAR
Vårdansvar

Vårdcentral skrev remiss till en specialistmottagning som
skickade remissen vidare till en annan specialist. Specialisten
ställde diagnos och rekommenderade behandling på en annan
klinik. Denna klinik har samma tillhörighet som den första
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specialistmottagningen och de säger att hon kan vända sig
dit. Skillnaden nu är att hon har en remiss från specialist,
tidigare enbart från husläkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1408-03738-62 MEL
Kommunikation

Blev skrattad åt i kontakt med Vårdguiden
En man har synpunkter på att han fick ett mycket otrevligt
bemötande när han ringde 1177 Vårdguiden. Han blev
skrattad åt när han hade svårt att uttrycka sig på svenska.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1405-02519-57 HEG
Kommunikation

Föräldrarna fick ingen information
En minderårig flicka kontaktade själv SOS Alarm med
önskemål om ambulans då hon blödde svårt från
underarmarna. När ambulans anlände noterade personalen att
hon blödde rejält, men gjorde inga förfrågningar om några
anhöriga. Mamman undrar hur företagets instruktioner ser ut
då de har en minderårig patient som försökt ta sitt liv, hon
menar att anhöriga bör kontaktas omedelbart.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1407-03205-57 HEG
Vård och behandling

Lång väntetid på ambulans
En minderårig flicka kontaktade själv SOS Alarm med
önskemål om ambulans då hon blödde svårt från underarmen.
Den som svarade tog personnummer och sa att ambulans var
på väg. Frågade om flickan var ensam hemma, vilket hon var.
Efter en stund frågade personen om det var OK att lägga på
och flickan svarade ja. Det dröjde närmare en timme innan
ambulansen kom. Anmälaren är frågande till att en ung
person som skurit sig i handleden ska behöva vänta så länge
och dessutom inte ha något stöd från SOS Alarm under
väntetiden.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1408-03663-57 HEG
Rådgivn/Inform/Hänv

Frågor om behandling av fotvårta
En kvinna har träffat flera läkare och fotvårdsspecialister för
att få bukt med en besvärlig fotvårta. De har inte kunnat
hjälpa henne och nu undrar hon hur hon ska gå tillväga för att
få hjälp.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren informerar
undertecknad om att den rätta vägen är att via remiss från
husläkaren få kontakt med hudspecialist för bedömning och
behandling. Anmälaren är nöjd med svaret och ärendet
avslutas.
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Felaktig leverans av hjälpmedel
En man har via sjuksköterska beställt skyddsbyxa för bad. När
byxorna levererades var de en storlek för små och i annan
färg. Vården är inte tillmötesgående när han vill reklamera sin
beställning. Detta har även medfört att mannen inte kommer
igång med sin träning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Övrig vård
V1405-02508-44 STE
Vård och behandling

Felaktig medicinering
En man gavs smärtstillande läkemedel i samband med en
ambulanshämtning och avled i samband med detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Övrig vård
V1406-02724-59 LAR
Vårdansvar

Hänvisad till instanser som inte kan utföra vården
En man har vid upprepade tillfällen hänvisats fram och tillbaka
mellan olika vårdgivare som alla konstaterar problemet och
att behandling krävs. Ingen av dem kan dock hjälpa honom
att bli fri från besvären. Mannen har tidigare haft ett ärende
vid förvaltningen där berörda i yttranden nämnde avsaknad av
avtal och efterfrågade riktlinjer rörande behandlingen. Detta
översändes till hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning för
kännedom. Mannen har efter detta fortsatt hänvisats mellan
olika specialiteter utan att behandlingen har genomförts.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Övrig vård
V1406-03026-62 MEL
Rådgivn/Inform/Hänv

Vill spärra sin journal

Skrivelse
Övrig vård
V1406-02896-57 HEG
Kommunikation

Brister i kommunikationen vid utprovning

En man vill spärra sin journal mellan olika vårdgivare.
Åtgärd: Mannen informeras om att man vänder sig till de
mottagningar man besökt med en begäran om att få sin
journal spärrad. Ärendet avslutas.

En man har stora svårigheter att komma tillrätta med sin
elektriska rullstol. Det är lång väntetid till möten med tekniker
och mannens önskemål tas inte tillvara. Trots hans
synpunkter görs andra ändringar och sittfunktionen är inte
optimal.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Bristande uppföljning
En man som skadat handen och fick vänta för länge på
uppföljningen med en skada som följd. Mannen omhändertogs
akut på ett utomlänssjukhus som skulle skicka remiss till
hemlänets sjukhus för fortsatt kontroll. Mannen väntade på
kallelse en tid innan han började leta efter remissen, den hade
då inte kommit in till sjukhuset och ny remiss fick skickas från
den första vårdgivaren.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. LÖF-info samt
blanketter skickas, kontaktinfo till patientnämndens
förvaltning i annat län ges. Anmälaren tar själv de kontakter
han behöver och ärendet vid nämnden avslutas.

Skrivelse
Övrig vård
V1405-02134-57 HEG
Kommunikation

Otrevligt bemötande från ambulanspersonal
En kvinna med svår smärtproblematik sedan flera år
kontaktade ambulans då hon hade värk i ryggen.
Ambulansbesättningen nekade smärtstillande läkemedel och
var så bekymrade över kvinnans förmåga att ta hand om den
handikappade dottern att de gjorde en orosanmälan till sociala
myndigheterna. Kvinnan är mycket upprörd över
ambulanspersonalens bemötande.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och överläkare
som beklagade att situationen upplevdes problematisk av
anmälaren. Ambulansbesättningens försiktighet med att ge
starka smärtstillande läkemedel är helt i linje med deras
rekommendationer och att orosanmäla vid misstanke om att
barn far illa är lagstadgad skyldighet för sjukvårdspersonal.
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.

Skrivelse
Övrig vård
V1405-02234-57 HEG
Vård och behandling

Utskrivning av stora mängder smärtstillande
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin systers räkning. Hon
har inte fått en god samordning mellan primärvården och
psykiatrin vilket lett till att stora mängder smärtstillande
läkemedel skrivits ut. Kvinnan önskar ekonomisk
kompensation.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren överenskommes
att anmälan sänds till Inspektionen för vård och omsorg samt
patientförsäkringen. Undertecknad sänder över
anmälningsblanketter till båda dessa myndigheter, informerar
om fullmakt. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Övrig vård
V1405-02264-49 HAP
Vård och behandling

Oförskämd ambulanspersonal vägrade transport
Närstående med fullmakt uppger att ambulanspersonal var
oförskämd och vägrade patienten transport.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ambulansläkare. I
ambulansjournalen framgår det att ambulans larmades till
enligt uppgift medvetslös person. Ambulans anlände sex
minuter senare och fann kvinnan fullt vaken och talbar.
Trodde själv att hon tagit några tabletter för mycket. Hon
undersöktes och hon rekommenderades vid flera tillfällen att
medfölja ambulansen till sjukhus för vidare bedömning av
läkare vilket hon vägrade. Hon erbjöds även kontakt med
polisen för eventuell transport men det vägrade hon också.
Ambulanspersonalen kontaktade SOS-läkare för ytterligare
bedömning och stöd. Då kvinnan inte led av akut psykotisk
sjukdom fanns inte möjlighet att tvinga henne att medfölja
mot henens vilja. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
Skrivelse
Övrig vård
V1405-02510-34 ARN
Vård och behandling

Rätt vårdmiljö
En kvinna har synpunkter på att det inte finns anpassade
vårdmiljöer inom den psykiatriska verksamheten som tar
hänsyn till personer som har ett funktionshinder. Anmälaren
menar att slutenvården borde förbättra kunskapen bland
personalen samt se till att det finns en anpassad vårdmiljö för
just denna patientgrupp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Övrig vård
V1406-02679-49 HAP
Övrigt

Frågor om omhändertagandet inom ambulanssjukvård
Anmälaren ställer frågor om omhändertagandet av vän inom
ambulanssjukvården.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Övrig vård
V1406-02889-55 SKA
Administrativ hantering

Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma"
telefonnummer.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Övrig vård
V1406-02943-57 HEG
Omvårdnad

Ovärdig behandling av avliden
En kvinna framför synpunkter på ambulanspersonalens
agerande och bemötande då de hämtade hennes avlidne
make. Mannen hanterades snabbt, slarvigt och ovärdigt och
kvinnan blev mycket ledsen.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Handlingar från Inspektionen för vård och omsorg
En kvinna önskar att Patientnämnden för kännedom får ta del
av hennes utredda och avslutade ärende från Inspektionen för
vård och omsorg.
Åtgärd: Skrivelsen är för kännedom till förvaltningen och
avslutas enligt överenskommelse med anmälaren i befintligt
skick. Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

Skrivelse
Övrig vård
V1406-03119-49 HAP
Vård och behandling

Synpunkter på SOS Alarm
Anmälaren bröt foten med svår smärta som följd. Hennes
sällskap kontaktade SOS Alarm och berättade om hennes
tillstånd. Anmälaren riktar nu kritik mot att operatören vid
SOS Alarm krävde att få prata med den skadade (anmälaren)
själv, att det tog nästan en timmes tid innan en ambulans var
på plats.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om
förvaltningens handläggningsrutiner. Anmälaren har dock inte
vidare hört av sig. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Övrig vård
V1408-03596-57 HEG
Kommunikation

Personal tog kontakt efter behandling
En kvinna kördes till akutmottagning med ambulans, hon var
kraftigt berusad vid tillfället. Några veckor senare får hon ett
brev från en av ambulanssjukvårdarna som hon pratat med i
förtroende under resan. Kvinnan blir illa berörd av brevet och
vill inte ha någon privat relation till mannen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1406-02929-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Nekats besöka önskat laboratorium
En man har synpunkter på att han nekats besöka ett
laboratorium där han gått på regelbunden provtagning. Han
har i stället hänvisats till det laboratorium som ligger i
anslutning till vårdcentralen där han är listad, som ligger
mycket längre bort.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om att valfrihet inte råder inom
laboratorieverksamhet. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1405-02331-63 BIL
Patientjournal och
sekretess

Felaktig journal
En kvinna blev akut sjuk och åkte ambulans från vårdhemmet
till akuten. Journalen från ambulansen innehöll felaktiga
uppgifter som anmälaren önskar få korrigerade.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1405-02417-50 KAR
Patientjournal och
sekretess

Hjälpmedel uthämtade i patientens namn
En kvinna var i behov av ortopediskt anpassade skor. När hon
skulle hämta ut skorna nekades hon först med hänvisning till
att hon redan har fått de två par skor som hon har rätt till
under ett år. Det visade sig att någon annan hämtat och
betalat ortopediskt anpassade skor i kvinnans namn. Hon
efterfrågar rutiner för att säkerställa att rätt person får rätt
saker.
Åtgärd:

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1405-02544-57 HEG
Vård och behandling

Lång väntan på ambulans
En kvinna kontaktade SOS Alarm då hennes strokesjuke man
behövde ambulans. Hon tyckte att det dröjde väldigt lång tid
innan ambulansen kom, trots att kvinnan informerade om att
hennes man var strokesjuk vid första kontakten. Hon
tvingades ringa flera gånger för att lämna kompletterande
information.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchef som medgav att SOS
Alarms operatör gjorde en felaktig bedömning, ambulans
borde ha skickats med prioritet 1 i enlighet med landstingets
riktlinjer. Anmälaren har själv varit i kontakt med SOS Alarm
och är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1406-02755-57 HEG
Vård och behandling

Bristande kunskap hos ambulanspersonal
En kvinna kontaktade förvaltningen för sin strokesjuke mans
räkning. Vid samtalet till SOS Alarm informerade kvinnan om
att han tidigare haft en stroke och nu visade symtom på att få
en ny. När ambulans kom till hemmet sade sjuksköterskan i
ambulansen att det inte var någon brådska, tvärt emot vad
kvinnan fått information om. Kvinnan ifrågasätter om
ambulanspersonalen är uppdaterade på den senaste
forskningen gällande akut omhändertagande vid stroke.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1406-02985-52 LÖW
Vårdansvar

Bristande informationsöverföring
En syster till en äldre man har synpunkter på
ambulanspersonalen som inte återkopplade till hemtjänsten
att mannen vägrat följa med till sjukhuset. Mannen avled
under påföljande dygnet utan hemtjänstens vetskap.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Bristande bemötande
En kvinna hade ramlat och gjort illa foten. På kvällaen var
smärtan outhärdlig och kvinnan kontaktade
sjukvårdsupplysningen som i sin tur tillkallade en ambulans åt
kvinnan. Ambulanspersonalen förklarade att risken för en
fraktur var väldigt liten och lämnade kvinnan hemma.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1408-03807-63 BIL
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna hade ramlat och fått en fraktur i foten. Kvinnan fick
en air cast stövel för att hålla frakturen och foten i stabilt
läge. Kvinnan fick så allvarliga komplikationer av air cast
stöveln att ambulans tillkallades. kvinnan framför synpunkter
på bristande bemötande av ambulanspersonalen då de nekade
henne hjälp till sjukhuset.
Åtgärd: Handläggning pågår.

HABILITERNG
E-post -> Skrivelse
Habilitering
V1406-02840-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på återbesök med mera
En ung kvinna väntar på att få komma på återbesök till ett
habiliteringscenter. Hon har ringt och bett om att bli
kontaktad ingen ringer upp från mottagningen. Dessutom
saknar hon en vårdplan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Habilitering
V1405-02583-52 LÖW
Patientjournal och
sekretess

Bruten sekretess
En pappa till en funktionshindrad pojke är kritisk till att
personalen brutit sekretessen och informerat en personlig
assistent om en orosanmälan som skulle göras.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Habilitering
V1407-03453-52 LÖW
Vård och behandling

Missnöjd med intyg m.m.
En man med en dotter inom en habiliteringsverksamhet är
bland annat missnöjd med ett intyg som skrivits efter ett
möte på 30 minuter.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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UTOM SLL, AVTAL
Skrivelse
Utom SLL, avtal
V1408-03730-44 STE
Vård och behandling

Bristande medicinering
En dotter skriver med fullmakt för sin mamma. Mamman skall
få sina läkemedel på kvällen av ett vårdbolag och det har hänt
vid flera tillfällen att det bara varit någon timme mellan
hemsjukvårdens tidpunkt vid middagstid och vårdbolaget som
sedan kommit med kvällens läkemedel bara någon timme
senare. Detta har påtalats men någon ändring har inte skett.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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