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V1210-04271-52
Oskälig avgift
En kvinna anser att en läkare som tar emot patienter enligt nationell taxa och privat
taxa utnyttjar patienter utsatthet när han ger en tid en vardag under kontorstid men
tar betalt enligt privat taxa.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats och ärendet har handlagts som principärende
tillsammans med flera andra ärenden. Se ärende 1209-0365952. Ärendet avslutas.
V1210-04308-55
Missade diagnos
En kvinna som besökte en neurolog för utredning fick betala 1 500 kronor för
besöket. Under besöket fick kvinnan besked om att det inte var något fel på henne
och att hon behövde ut och springa. Kvinnan hade mycket besvär och fick efter två
och en halv månad kontakt med en annan neurolog. Denna neurolog kunde
diagnostisera kvinnan. Kvinnan behandlas idag via medicinering med gott resultat.
Åtgärd: Ärendet har behandlats vid nämndens sammanträde 9 mars 2012, varvid
beslutades att begära skriftlig återföring avseende genomförda förbättringsåtgärder
och planerade förbättringsåtgärder. Oklar återföring inkom efter ett flertal
påminnelser och behandlades vid nämndens sammanträde maj 2014. Nämnden
fann det anmärkningsvärt att man inte i tid och på ett klart sätt ha besvarat
frågeställningarna i principärendet, men man ansåg att ytterligare skriftväxling med
mottagningen inte kommer att leda någon vart.
V1302-01057-44
Bristande vård och omvårdnad
Anhöriga beskriver sin nu avlidne pappas mentala och fysiska förändringar under en
period på en geriatrisk klinik. Pappan hade vid inskrivningen fungerat
tillfredställande efter sina förutsättningar men reducerades till helt beroende av sin
omgivning under vårdtiden. Anhöriga anser vård och omvårdnad bristfällig avseende
kost, personlig omvårdnad, hygien och tillsyn. Pappan förlorade kraftigt i vikt.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från enhetschef som
beklagar att vården inte har uppfyllt anhöriga förväntningar och tar till sig av deras
synpunkter i sitt förbättringsarbete. Mannen inkom till enheten som en följd av
läkemedelsförgiftning med digitalis. Ansvarig delar inta anmälarens uppfattning att
mannen vanvårdats medicinskt och omvårdnadsmässigt. Då fallrisken bedömts som
hög hade mannen antihalksockor, sänggrind, nattbelysning, larmmatta och rörelse
larm. Viktminskningen på 3,1 kg var olyckligt men med bakgrund av sjukdom och
aktuell situation inte alarmerande. Efter det att kompletterande yttrande har
översänts har anmälaren inte haft ytterligare synpunkter varför ärendet avslutas.
V1302-01078-49
Nekad undersökning trots svåra smärtor
Anmälaren inkom till akuten vid akutsjukhuset med svåra smärtor. Han nekades
undersökning. Läkaren sa att mannen inte tillhörde sjukhusets upptagningsområde.
Diskussion uppstod. Mannen fick även samma besked av annan läkare vid detta
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sjukhus. Bemötandet var under all kritik, enligt anmälaren. Han sökte sig till ett
närbeläget sjukhus där han erbjöds vård och blev inneliggande i tre veckor.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef, överläkare och STläkarchef. Mannen hade en komplex sjukhistoria med långvarig smärtproblematik
och han hade sedan länge flera vårdkontakter för olika sjukdomar på det sjukhus
han senare överfördes till. Remiss utfärdades för bedömning och ställningstagande
till inläggning i samråd med tidigare ansvarig läkare och en patienttransport
beställdes. Hela handläggningen har skett med mannens bästa för ögonen. Patienter
som mannen med multipla sjukdomar och symtom hamnar lätt emellan alla de
inblandade klinikerna, smärtenhet, neurologi, endokrinologi, reumatologi och
akutsjukvård med mera. Ett helhetsansvar för patienten kan tappas bort, vilket
ansvarig tycker illustreras av mannen med flera sjukdomar och symtom som
påverkar varandra på ett komplicerat sätt. Efter det att kompletterande yttrande har
översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som enligt hans
önskan bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1304-02098-58
Önskar vård inom vårdgarantin
En kvinna framför att hon önskar hjälp med att få en neurokirurgisk operation
genomförd inom vårdgarantin. Läkaren har meddelat att en operation måste ske
inom en snar framtid. När kvinnan tar kontakt med vårdkoordinatorn får hon en tid i
september. Hon ifrågasätter väntetiden. Anmälaren har även synpunkter på
journalanteckningar från samma klinik.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på neurokirurgiska kliniken. Av
yttrandet framgår att behandlande läkare kontaktat anmälaren med anledning av
anmälan och förklarat att hennes tillstånd inte är akut och att det viktigaste är att
behandlingen sker under kontrollerade former. Behandlande läkare menade att det
aktuella problemet var patientens oro och rekommenderade henne att söka hjälp
hos husläkare med detta. Förklaringar gavs till formuleringar i patientjournalen. Då
anmälaren inte fått svar på sin fråga hur sjukhuset ämnade tillgodose att hon fick
vård inom vårdgarantin inhämtades kompletterande yttrande i ärendet.
Behandlande läkare på neurokirurgiska kliniken inkom med yttrande där det
framgick att sjukhuset inte har möjlighet att erbjuda patienten vård inom
vårdgarantin på grund av resursbrist gällande vårdplatser och operationskapacitet.
Enhetschefen på vårdgarantikansliet inkom med yttrande där det framgick att
enheten samarbetar med sjukhuset men att enheten själv inte har kompetens att
bedöma vilken vårdgivare som har den kunskap som krävs för ingreppet. Svar
inkom från vårdgarantin på sjukhuset. Av yttrandet framgick att patienten inte
kunde beredas vård inom vårdgarantin samt att tillfrågad klinik i annat län inte hade
möjlighet att operera patienten tidigare än sjukhuset. Utomlänskliniken blev
tillfrågad i ärendet när vårdgaranti tiden redan överskridits. Förvaltningen
konstaterade att vårdgarantin inte hållits samt att sjukhuset tagit kontakt med
andra vårdgivare först när vårdgarantin gått ut, ärendet behandlades därför som ett
principärende. Av återföringen från Vårdgarantikansliet framgick att de kommer att
se över och utveckla samarbetet med vårdgarantin på sjukhuset, samt att sjukhuset
ges möjlighet att ta kontakt med vårdgarantikansliet i enskilda ärenden för att
tillsammans ta fram alternativa lösningar. Sjukhusdirektören inkom med återföring
där det framkom att sjukhuset avser att vidta bland annat följande
förbättringsåtgärder; utökad operationskapacitet samt utökat antal intensivvårdsoch rehabiliteringsplatser. De kommer även, tillsammans med Hälso- och
sjukvårdsnämnden, utarbeta ett avlastningsavtal för intensivvården, detta för att
optimera utnyttjandet av operationskapaciteten. Nämnden beslutade att godta
inkommen återföring, ärendet avslutades hos förvaltningen.
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V1305-02549-57
Drunkningstillbud vid rekreationsresa
En man vistades på en rekreationsresa utomlands. Han hade ett träningsprogram i
bassäng och han tränade utan tillsyn. Mannen halkade och kom under vattnet. Han
fick hjälp av en medpatient som satt vid bassängkanten och hjälptes upp ur
bassängen. Han menar att han inte fick hjälp med medicinsk vård efter händelsen
och varken verksamhetschef eller annan personal har varit mannen behjälplig med
en utredning av händelsen. Dessutom menade mannen att han blev bestulen.
Åtgärd: Yttranden inkom från vd på anläggningen och ett flertal svar från olika
personalkategorier bifogades. Det förtydligades att mannen tränade i bassängen på
eget initiativ, utan uppsikt från personal och att han var helt ensam i bassängen.
Mannen fick hjälp av utbildad personal efter incidensen och övervakad av personal
inväntades ambulans för transport till sjukhus för undersökning. Efter en utredning
konstaterades att anmälarens pengar var inlåsta i kassaskåp på enheten och han
har fått tillbaks dessa. Anmälaren är inte nöjd med svaren eftersom hans egen
minnesbild inte stämmer med den beskrivning han fått. Han har gjort en
polisanmälan och önskar avsluta ärendet på förvaltningen.
V1305-02565-57
Bristande information efter fotoperation
En kvinna genomgick en fotoperation och fick varken muntlig efter skriftlig
information om hur såret skulle skötas. Hon fick problem med stygnen och även
med såret som infekterades. När hon efterfrågade information kunde ingen
operationsberättelse återfinnas. Hon tvingades kontakta vårdcentralen för att få
hjälp med odling i såret och omläggningar. Ortopeden på specialistmottagningen var
inte hjälpsam då hon hade mycket frågor och önskade hjälp.
Åtgärd: Handläggning pågår.
V1305-02658-49
Fick otillräcklig information
Anmälaren fick akuta hörselproblem och sökte sig till primärvården. Av
sjuksköterskan fick han informationen att han skulle remitteras till specialist och att
väntetiden för möte med specialisten uppgick till två månader. Mannen fick
bestående hörselproblem. Enligt honom fanns det chans att avhjälpa problemet om
behandling med rätt preparat hade påbörjats då symptomen visade sig. Denna
behandling förutsatte dock kontakt med specialist. Det sjuksköterskan missade att
informera honom om var att det inte förelåg remisstvång för kontakt med specialist.
Mannen kunde ha vänt sig direkt till valfri öronspecialist och möjligen hade rätt
behandling avhjälpt problemet.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och medicinskt ansvarig
läkare. Med tanke på att plötslig dövhet misstänktes hade kontakt med öron-näsoch halsspecialist telefonledes eller remissvägen varit ett lämpligare val än remiss
till audiologen. Det finns en diskrepans i hur mannen och jourhavande läkare
uppfattade graden av hörselnedsättning. Ingen av berörda läkare arbetar kvar. Man
har sett över sina rutiner angående hur man fortlöpande ska få information när
beställarna ändrar till vilka specialister man behöver respektive inte behöver skicka
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remiss. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren
meddelat att ärendet kan avslutas.
V1307-03249-42
Komplikation efter ryggbedövning
En kvinna fick ryggbedövning/epidural i samband med förlossning. Förlossningen
gick bra men dagen efter uppkom huvudvärk men kvinnan fick ändå gå hem.
Successivt tillkom svår huvudvärk och efter fyra dygn fick kvinnan behandling med
bra effekt. Kvinnan framför synpunkter på lång väntan för handläggning och brister i
omvårdnaden.
Åtgärd: Svar har inkommit från anestesikliniken som beklagar händelsen. I
journalen finns noterat att en punktion inträffade i samband med ryggbedövningen.
Smärtkonsult kontaktades som lade en bloodpatch/injektion med patientens eget
blod, för att stilla läckaget. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas.
V1308-03363-44
Fel på hjälpmedel
En man som fått en inneliggande urinkateter utbytt råkade ut för att den senare
lossnade av sig själv. Han fick uppsöka akuten på efternatten för att få en ny efter
att ha drabbats av urinstopp. Senare samma dag lossnade även den katetern. På
akuten konstaterades att katetrarna av någon anledning lossade av sig själv och
man hänvisade till fabrikationsfel.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefläkare, verksamhetschef och sektionschef.
Den sistnämnda har varit i telefonkontakt med mannen efter det att han läst
skrivelsen och då lämnat sina synpunkter på hur urinkatetern kunde ha gått sönder.
De har då även diskuterat åtgärder för mannens besvär och han fick tid för
återbesök och för undersökningar. Efter det att yttrandena har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1308-03375-42
Avbruten medicinering, nekades journalkopior
En kvinna vårdades vid en beroendemottagning enligt nationella taxan, där läkaren
flera gånger avbrutit medicineringen utan nedtrappning. Kvinnan nekades även
journalkopior.
Åtgärd: Trots flertalet påminnelser från förvaltningen, patientsamordnare samt
Nämnden har vårdgivaren inte inkommit med yttrande. Behandlingsansvarig läkare
lovade i telefonkontakt med patientnämnden att inkomma med ett svar på
anmälarens frågor. Skrivelsen har även skickats till avtalsansvarig handläggare vid
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för kännedom. Då läkarens arbetar utifrån
nationella taxan avslutas ärendet i befintligt skick och anmälaren har skriftligen
informerats om beslutet.
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V1309-03874-63
Komplikation efter operation
En kvinna anmäler att hon har gjort en bäckenoperation och att hon fick flera
komplikationer efter operationen, detta ledde till att hon blev kvar på sjukhuset i 8
veckor. Hon berättar att man t.ex. inte upptäckte att det inte rann ner någon urin i
hennes kateter vilket resulterade i att man blev tvungen att tömma henne då
urinblåsan var helt full.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschefer. Under vårdtiden fick
kvinnan buksmärtor vilket betraktades som förstoppning där man inte kunde
utesluta tarmhinder. Hon behandlades med laxermedel och röntgades. På röntgen
av buken såg man inte något onormalt. Katetern byttes och man fann en
urinstämma på 1 500 ml. De rutiner och riktlinjer som tillämpas är enligt direktiv
från Vårdhandboken gällande kateterisering av urinblåsa och rutindokumenten
"Höftfraktur" samt "Miktion": Handlingsplan och kontroll i samband med
operationer. Av kompletterande yttrande framgår det att man beklagar att kvinnan
inte har fått upplysning om möjligheten att kontakta Patientförsäkringen. Efter det
att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1309-03933-34
Bemötande
En kvinna blev kallad, via remiss, till en specialistmottagning för att göra en
undersökning. När hon kom in i undersökningsrummet fanns det 4 personer i
rummet. Hon fick information om att två av dem var elever. Läkaren presenterade
sig men de övriga vägrade uppge namn och vilka av de tre som var elever.
Patienten kände sig inte trygg och insisterade på att få veta vilka som var elever. De
ville inte svara och patienten ombads därefter lämna rummet utan att
undersökningen genomfördes.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Berörd läkare tjänstgör inte
längre på mottagningen. Denne tjänstgjorde under aktuell tidsperiod för att skaffa
sig ytterligare erfarenheter av poliklinisk gastroskopi. Han assisterades av platschef,
leg sjuksköterska. En annan sjuksköterska befann sig i rummet 0ch var under
handledning till att bli självständig endoskopiassistent. Självklart ska alltid
närvarande sjukvårdspersonal presentera sig på ett adekvat och korrekt sätt. Man
tar lärdom av det inträffade och ska förbättra sina rutiner. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1309-04054-42
Ovänligt bemötande vid läkemedelsförskrivning
En man bemöttes ovänligt och aggressivt av behandlingsansvarig läkare på en
geriatrisk mottagning i samband med läkemedelsförskrivning. Anhörig som var med
blev illa berörd. I journalen noterades anteckningar som upplevdes oetiska.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig vid kliniken då berörd läkare
inte längre är i tjänst vid kliniken. Anmälaren har erbjudits ett möte för genomgång
av händelsen vilket anmälaren var nöjd med. Efter händelsen har verksamheten
startat en kvalitetsgrupp för patientmedverkan. Ett ständigt utvecklingsarbete pågår
på kliniken med anhörigmedverkan. Anmälaren är nöjd med svar och samtal med
berörda på kliniken. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
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V1309-04122-34
Lång väntan på utredning
En förälder har synpunkter på att det tar för lång tid för att få neurologisk utredning
och behandling för en minderårig son vid ett barnsjukhus. Första besöket på kliniken
ägde rum under januari 2012 och fortfarande efter 2 ytterligare besök har varken
utredning eller behandling påbörjats.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från bitr. överläkare. Vid första besöket planerade
en medicinsk utredning och framförallt en förbättrad och adekvat nåäringstillförsel
med hjälp av dietist. Man måste behandla eller stabilisera somatiska eller
medicinska tillstånd, liksom anpassning av miljö och språk, innan en tillförlitlig
bedömning av barnets kognitiva förmågor och utveckling kan göras. Ansvarig delar
föräldrarnas uppfattning att pojken borde ha remitterats till habilitering tidigare.
Den neuropsykiatriska utreningen visar att pojken har en bestående kognitiv
funktionsnedsättning. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har
anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som enligt överenskommelse
bifogas avslutsskrivelsen. Han har också meddelat att familjen kommer att gå
vidare med ärendet till ombudsmannen för etnisk diskriminering. Ärendet avslutat.
V1309-04129-63
Diagnos utan utredning
En man upplever att han fick diagnosen epilepsi utan ordentlig utredning, han
upplever också att hans journal innehåller osanna uppgifter och att han förlorat sitt
körkort på felaktiga uppgifter. Mannen frågar också om inte en läkare måste bära
sjukhusets id-kort väl synligt vid patientkontakter.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från ansvarig vårdgivare. Yttrandet beskriver
händelserna som ledde fram till vårdgivarens beslut att göra en anmälan till
Transportstyrelsen angående patientens körkort. I yttranden beskrivs också i
anmälan namngiven läkares erfarenhet och akademiska meriter för att styrka
hennes kompetens som ifrågasatts av anmälaren. Anmälaren är inte nöjd med
svaret och önskar få sista ordet i ärendet genom att inkomma med ett genmäle.
Ärendet avslutas i samråd med anmälaren, anmälaren önskar att inkommet
genmäle ska bifogas avslutsskrivelsen till vården.
V1309-04214-63
Läkares kunskap upplevs som otillräcklig
En kvinna besökte läkare för förändrade födelsemärken. Enligt kvinnan uttryckte
läkaren att hon inte tillräcklig kunskap om fläckarna och avfärdade dem som
ofarliga.
Åtgärd: information om möjlighet att fritt välja vilken VC man vill gå till samt att
man kan söka hudspecialist privat utan remiss. Informerat om vad VISS säger om
handläggning av nevi (födelsemärken) och remiss till hudspecialist med anledning
av detta. Informerat om anmälningsprocessen hos förvaltningen och kravet om
underskrift för att begäran om yttrande ska skickas. Ärendet avslutas då anmälan
inte inkommit.
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V1309-04256-42
Nekad fortsatt utskrivning av läkemedel
En man med bestående skador och smärttillstånd efter olycka har behov av starka
smärtstillande läkemedel. Sedan flera år hade han ett välfungerande samarbete
med husläkare som han träffade regelbundet. I samband med husläkarbyte blev
medicineringen ifrågasatt. Läkaren menar att han fått för starka läkemedel och att
han missbrukar. Mannen är arg och ledsen och har nu bytt doktor.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att det inte är helt
ovanligt i samband med läkarbyte att förnyad läkemedels genomgång görs. Aktuell
läkare bedömde att flera preparat var beroendeframkallande samt att förbrukningen
var för hög. Bemötandet beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och har
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1310-04293-63
Otillfredsställande resultat av operation
En man ringer och berättar att han är missnöjd med resultatet av två operationer av
penis. Mannen berättar vidare att han inte fick ordentlig information inför den första
operationen om risk för komplikationer och förväntat resultat av operationen.
Mannen upplevde att man inte lyssnade på honom och hur han upplevde resultatet
av den första operationen vid det andra tillfället. Mannen avslutar samtalet med att
säga att han inte hade tackat ja till operationen om han hade fått bättre information
från början.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren skickar kopia på utredning och beslut i ärendet genomförd av
Inspektionen för vård och omsorg. Förvaltningen utreder ej ärendet då ingen ny
information eller frågeställning har framkommit i ärendet.
V1310-04507-63
Missnöjd med resultat av operation
En kvinna är inte nöjd med resultatet av en operation.
Åtgärd: Informerar på telefon om anmälningsprocessen och att man även kan
anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg samt Patientförsäkringen LÖF.
Ärendet avslutas då anmälan inte har inkommit.
V1310-04523-63
Lång väntetid
En kvinna besökte en akutmottagning och önskade få pengarna tillbaka då hon inte
fick hjälp. Via anhörig lämnades klagomål på lång väntetid och stökiga
medpatienter.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från verksamhetschefen för berörd verksamhet. Av
yttrandet framgick patientens medicinska status vid aktuellt vårdtillfälle och att
akutmottagningen hade många besökare vid den aktuella tidpunkten. De många
besökarna var orsaken till den långa väntetiden för patienten och avslutningsvis
beklagas att väntetiden var så pass lång att man valde att gå hem. Ett genmäle
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inkommer och kompletterande yttrande begärs. Av genmälet framgår det att man
har frågat alla akutmottagningar i länet om förväntad väntetid. Ett kompletterande
yttrande inkommer från verksamhetschefen. I det kompletterande yttrandet
beklagas återigen den långa väntetiden och avslutningsvis framför man att det inte
finns någon rutin om att patientavgiften betalas tillbaka på grund av lång väntetid.
Patienten eller hennes anhöriga har inte hörts av efter att det kompletterande
yttrandet skickats till dem. Ärendet avslutas.
V1310-04545-63
Otydligt vårdansvar
En man upplevde sig utlämnad och negligerad i samband med att han flyttades från
ett sjukhus till ett annat. Mannen upplevde att det inte fanns någon som hade ett
tydligt ansvar för honom och att det var svårt att få information om hans tillstånd
på grund av låg tillgänglighet på telefon. Mannen upplevde också att sjuksköterskan
på mottagningen bemötte honom ovänligt på telefon vid flera tillfällen.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och
sektionschef. Mannens skrivelse tydliggör flera punkter i vårdkedjan. Hans väntan
på och genomförande av utredning var mycket lång och han fick länge vara i
ovisshet. Patienter med tumörsjukdom som inte kan opereras är ofta aktuella för
onkologisk behandling där onkologkliniken är den "sista" etappen i en ibland lång
väntan på utredning, diagnos och behandlingsförslag. Genom ökat teamarbete finns
ytterligare möjligheter att förbättra överföringen mellan olika vårdgivare. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer
som enligt överenskommelse bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1310-04589-44
Bristande vård
En hustru beskriver sin avlidne makes vård på akutsjukhus under en längre
vårdperiod. Frågorna avser provtagning, bedömningar och behandling.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från enhetschef. Ansvarig
gav den medicinska bakgrunden och förklaringar till sjukdomsförloppet och
beklagade att mannen inte fått tillräcklig lindring av symtom som man hade hoppats
att insatt medicinering skulle ge. Hon beklagade att anhöriga inte fått tillräcklig
information om sjukdom och behandling under perioden. Enhetschefen redogjorde
för vård och omvårdnad och motivvering till de beslut som fattats. Hon noterade och
beklagade att rutiner och omvårdnad inte hade fungerat. En uppstramning av
rutinerna gällande riskbedömningar har skett. Bristen att inte fylla i dryck-och
matlistor är ett känt problem som man på olika sätt försöker stävja. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga komentarer som
bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1310-04641-63
Missad infektion hos mor gav sjukt barn
En kvinna klagade på att en infektion hos henne inte utreddes tillräckligt och att
hennes nyfödda barn drabbades av en allvarig infektion kort efter födseln på grund
av detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från barnmorska. Under
förlossningen fanns ingen indikation för profylaktisk antibiotika behandling då det
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inte fanns någon känd infektion med GBS (streptokocker) i livmoderhalsen. Man
odlar inte ifrån livmoderhalsen rutinmässigt på gravida, utan bara vid
symtomgivande infektion. GBS är en vanligt förekommande bakterie och i de flesta
fall orsakar de inte sjukdom, eller kanske inte ens ger några symtom. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1310-04677-63
Svårt att få önskad information
En man har synpunkter på kommunikation, vård och behandling i samband med
hans insjuknande i cancer. Mannen upplevde att det var otydligt vem som var
ansvarig för honom och att det var svårt att få önskad information.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och
överläkare på berörd enhet. Det är ofta en diskrepans mellan patientens önskemål
att få en snabb diagnos och möjligheten att ge en sådan. Det som möjligen inte har
fungerat optimalt i detta fall är information till mannen om att det tar en viss tid
innan man kan lämna exakt diagnos för ställningstagande till framtida behandling.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1310-04718-63
Komplikationer på grund av sen diagnos
En kvinna blev remitterad vid två tillfällen till sjukhus från vårdcentralen, den första
remissen avslogs. Kvinnan upplever att avslaget av den första remissen försenat
diagnos och gett undvikbara komplikationer.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från överläkare.
Ansvarig bedömer att handläggningen och svaret på den första remissen var i
överensstämmelse med de riktlinjer och kunskap som finns för de besvär som
kvinnan har. Det är viktigt att i första hand utesluta cirkulatorisk orsak vilket görs
av kärlkirurg. Det borde ha framgått tydligare av remissvaret att ny remiss skulle
skrivas till enheten om utredningen som gjordes av kärlkirurg inte ledde till diagnos.
Kvinnan själv borde ha fått information om att hon skulle söka igen om hon fick nya
oförklarliga sår på fingrarna. I framtiden kommer man att se till att det tydliggörs i
remissvar att ny remiss ska skickas om inte någon annan diagnos kan ställas eller
om nya symtom tillkommer. Efter det att kompletterande yttrande har översänts
har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1310-04756-63
Fråga om second opinion
Frågor om tillvägagångssätt för att få en second opinion.
Åtgärd: Information om regler och rutiner kring second opinion-undersökningar.
Ärendet avslutas i samråd med anmälaren.
V1310-04770-59
Otillräcklig utredning gav bestående ryggskada
En man sökte mottagningen för smärtor i rygg och revben som ej utreddes men
behandlades med antiinflammatorisk medicinering. Mannen fick svårt att gå och
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sjukskrevs. Därefter upptäcktes en benskörhet och mannen framför att skadorna i
ryggen nu är bestående.
Åtgärd: Yttranden har inkommit från verksamhetschefen och läkare. De förklarar
bedömningar och åtgärder, samt att det är tråkigt att anmälaren fått söka många
gånger och träffat flera olika läkare innan diagnos erhölls. Man framför att
anledningen till den långa utredningstiden varit att man utreder och utesluter de
vanligaste diagnoserna först samt att anmälarens diagnos är mycket ovanlig.
Möjligen hade en tidigare röntgenundersökning påskyndat förloppet även om
diagnosen ställdes med annan provtagning. Anmälaren anser att man i yttrandena
undviker att besvara hans frågor och hade önskat att man tillstod att man gjort fel.
Han finner det dock inte meningsfullt med fortsatt handläggning varför ärendet
avslutas.
V1310-04795-63
Vårdbehov ej tillgodosett
En kvinna önskade information om beslutsrutiner för utomlänsvård. Kvinnan
upplever att man inte följer den vårdplan ansvarig läkare har satt upp då remisser
avslagits. I anmälan framkommer det att man vill ha svar på varför hon nekats
rehabilitering.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare på berörd enhet. Remiss inkom
från husläkare och återsändes efter att en multidisciplinär remissgrupp lämnat
rekommendation om lämpliga kompletterande åtgärder inom landstinget. Den
gemensamma bedömningen var att det inte fanns indikation för utvidgad medicinsk
utredning och behandling. Utifrån nationella kriterier fanns inte förutsättningar för
att deltaga i multimodal rehabilitering. För att kunna tillgodose kvinnans begäran
om rehabilitering på önskad enhet i annat landsting måste ny remiss inkomma från
husläkare alternativt behandlande specialistläkare. Kvinnan kommer därefter att
erbjudas tid för nybesök hos specialistläkare på enheten för ställningstagande till
utomlänsbehandling. Efter det att kompletteranade yttrande har översänts har
anmälaren informerats om att förvaltningen bedömer att ytterligare skriftväxling i
sak inte tillför ärendet något nytt varför det avslutas.
V1310-04799-44
Brist på läkemedel
En son skulle hämta sin mamma på ett kommunalt boende för helgpermission.
Mamman nekades permissionen med motivering att det fattades läkemedel. Nästa
dag gav en annan personal klartecken för mamman att åka med sonen, läkemedel
saknades då inte.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denna redogjorde för rutinerna då
boende hämtades för permission, som inte får vägras av personalen, och för
rutinerna kring medicinhantering. De boendes mediciner förvarades inlåsta efter att
sjuksköterskan slutat för dagen och kunde då endast tas ut av konsultsjuksköterska.
Anmälaren skrev ett genmäle där han ifrågasatte det skedda och att meningarna
går isär, anmälaren väljer dock att avsluta ärendet.
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V1310-04822-59
Brister i informationen gällande skador
En kvinna framför att hon inte fått information om alla skador hon hade i samband
med en underbensfraktur. Hon har frågor kring om vården missat skadorna eller om
det är en informationsmiss. Kvinnan framför också synpunkter på dialog och
delaktighet i vården, sjukskrivning samt överlämning till hemlandstinget.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från berörd läkare och t.f. verksamhetschef. I
yttrandet beskrivs vård och behandling vid kliniken. Gällande överflyttning kände de
inte till önskemålet, men framför fördelen med att opererande sjukhus följer upp
patienten. Varför sjukskrivning inte förlängdes efter två månader framkommer inte i
händelseförloppet, dock har undersökningar gjorts för att kontrollera resultat och
utesluta komplikationer. Den bristande kontinuiteten är ett uppmärksammat
problem som påverkar både bemötande och informationsöverföring negativt. Vid
kliniken pågår ett arbete med att skapa bättre kontinuitet mellan avdelning,
operation och mottagning. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget
ytterligare. Ärendet avslutas.
V1310-04851-44
Bristande bemötande
En kvinna skriver för sin avlidne make. I mötet med vården fungerade inte
kommunikationen med läkaren. Hustrun hade även begärt journaler från sjukhuset
vid två tillfällen men hade inte fått de begärda handlingarna.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Vid återbesök gjordes omfattande
laboratoriemässig screening. Kort därefter upptäcktes en metastasering av
lungcancern. Mannen inkom senare mycket medtagen och med kontinuerlig
syrgastillförsel till återbesök i ambulans eskortera av två vårdare. Några åtgärder
ur neurologisk synpunkt var inte aktuella. Mannen erbjöds att ringa läkaren vid
behov. Kopia av journal har tidigare översänts till anmälaren. Efter det att yttrande
har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som bifogas
avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1310-04855-63
Fördröjd diagnos
En kvinna sökte vård på grund av värk i axeln, någon röntgen gjordes aldrig utan
man sa att det onda skulle gå över av sig själv. När kvinnan fick ytterligare besvär
sökte hon vården på nytt och då gjordes även en magnetröntgen som visade en
spricka i axeln.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef, medicinskat ansvarig läkare
och från överläkare. När kvinnan sökte akut ville läkaren att hon skulle återkomma
efter ett par dagar då det ofta är lättare att komma fram till lämplig behandling när
den akuta smärtan lagt sig. Kvinnan återkom aldrig. Tre månader senar kom hon
via remiss till ortoped. Hon behandlades med kortisoninjektion, fick mindre smärta
men rörelseförmåga förbättrades inte. Magnetkameraundersökning visade senskada
i två senor i ena axeln. Kvinnan opererades fyra månader efter skadan och man
upptäckte då att de skadade senorna var av mycket dålig kvalitét och felställda.
Rensning gjordes av inflammatorisk vävnad vilket ledde till något minskade besvär.
Om hon inte blir bättre ett år efter operationen görs ny bedömning och eventuell
second opinion hos läkare som arbetar med avancerad axelproteskirurgi. Efter det
att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
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V1311-04875-63
Bristande bemötande av sjuksköterska
En kvinna beskriver bristande bemötande av en sjuksköterska i samband med att en
anhörig vårdades på sjukhus.
Åtgärd: Anmälaren kontaktas per telefon. Under telefonsamtalet framkommer det
att hon har haft e-postkontakt med verksamhetschefen på berörd klinik. Ärendet
avslutas enligt anmälarens önskemål.
V1311-04876-44
Bristande bemötande
En dotter ringer om sin fars insjuknande och död. Pappan drabbades av stroke på
en buss och fördes med ambulans till sjukhus där han senare avled. Först efter
många timmar fick familjen meddelande via en granne som kontaktats. Bemötandet
från personal på sjukhuset har inte varit bra då dottern sökt information om vad
som hände med pappan.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från läkarchef. Dessa
har redogjort för de rutiner vården tillämpar då en person inte med säkerhet kan
identifieras men måste tas om hand akut. Vid ankomsten fick mannen snabbt ett
reservnummer för att inte nödvändig behandling skulle fördröjas då ingen IDhandling hittades. Något entydigt svar på dröjsmålet med att anhöriga kontaktades
gavs inte. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1311-04902-63
Fick fel diagnos
En kvinna ringde förvaltningen och lämnar synpunkter på att hon fick fel diagnos
när hon besökte sjukhusets akutmottagning. Man gjorde inga vidare undersökningar
utan hänvisade till att hon såg ung och fräsch ut. När hon senare fick en röntgen
visade det sig att hon hade fått en stroke.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från stf verksamhetschef och biträdande överläkare
som beklagar händelsen och instämmer med att man borde ha utfört en
datotomografi av hjärnan. Då kvinnan inkom gjordes en noggrann kroppslig
undersökning men inte någon neurologisk konsultation då undersökande läkaren
inte hittade något avvikande. Efter det att kompletterande yttranden har översänts
har anmälaren meddelat att hon önskar att ärendet överförs till IVO för fortsatt
handläggning där. Ärendet avslutat.
V1311-04955-34
Ingen behandling
En kvinna som har en 17 årig son med ett funktionshinder har synpunkter på att en
BUP mottagning inte återkommer med information om hur de på bästa sätt ska
hjälpa sonen att komma ur sin depression. Vid ett hembesök försökte läkare och
sjuksköterska att prata med sonen och medicin skrevs ut men sonen vill inte ta
någon medicin. Sjuksköterskan skulle därefter hjälpa till att kontakta LSS
handläggare vid kommunen, Modern har vid flera tillfällen försökt att kontakta BUP
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mottagningen, även chef, men ingen hör av sig. Kurator på sonens skola har
kontaktat läkare på BUP och fått information om att de inte göra något då sonen
nekar att ta emot hjälp.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef, överläkare och leg.
sjuksköterska. Ansvarig har lätt att förstå moderns frustation utifrån att ha ett barn
med flera diagnoser där hjälp erhålles från flera olika verksamheter och att det är
många kontakter att sköta, många möten och avstämningar. Behandling och den
vårdplan som enheten bedömt vara bra, har varit att erbjuda att pröva medicinering
och möjlighet till KBT-behandling, samt hjälpa familjen att etablera kontakt med
LSS och att delta och samarbeta i planeringen framåt för pojken. Skolan har önskat
att pojken sjukskrivs men det har bedömts vara kontraindicerat och riskerar att
befästa/förstärka nuvarande svårigheter. Istället bör insatser inriktas mot att bryta
isolering och succesivt få till stånd en ökad aktivitet och återgång till skola
alternativt annan daglig verksamhet. För detta behövs insatser via LSS, socialtjänst
och skola komma igång. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren
informerats om att förvaltningen inte kan ha åsikter om skola och LSS. Ärendet
avslutat.
V1311-05013-63
Bristande bemötande
En man upplevde brister i bemötande, att han inte blev lyssnad på samt att han
blivit felbehandlad.
Åtgärd: Information om anmälningsprocessen. Blankett för anmälan ska hämtas på
internet av anmälaren själv. Ärendet avslutas, anmälan har inte inkommit.
V1311-05023-49
Brister i informationen vid hörselmottagning
Anmälaren uppger att han inte fick information vid hörselmottagningen om att han
även hade möjlighet att låna apparater av landstinget. Han menar att denna brist i
informationen ledde till att han kom att köpa apparater för över 26 000 kronor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från bitr. verksamhetschef som beklagar om
mannen upplevt sig vara styrd mot att välja hörapparat via Fritt Val. Under samtliga
besök som han gjort på enheten har audionomen tolkat att man var helt överens
om att välja en hörapparat via Fritt Val och med funktioner som inte finns i
upphanlat sortiment. Uppföljning och utvärdering har skett helt enligt
rehabiliteringsplanen
V1311-05026-44
Ej informerad om väntetid
En man med en cancersjukdom fick en fraktur och fick vänta tre dagar på operation,
han stod på blodförtunnande medicinering. Mannen hade starka smärtor trots
medicinering.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälarna. Vi diskuterade en eventuell skrivelse från
makarna men deras vardag har fyllts av makens sjukdom. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse i befintligt skick.
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V1311-05035-63
Bristande informationsöverföring från SSK
Bristande informationsöverföring från sjuksköterska till övrig vårdpersonal.
Åtgärd: Information om klagomålsprocessen hos patientnämndens förvaltning,
information om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen/staddelen. Ärendet
avslutas då anmälaren inte har hörts av.
V1311-05065-28
Bristande information om avgift
En man har synpunkter på att han inte blev informerad om att behandlingen blev
dyrare än vad han fått uppgift om tidigare. Istället för 350 kronor fick han betala
770 kronor.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef. Vid
första besöket då mannen sökte akut, lämnades en trolig prisbild på 350 kronor
föruppföljande besök en månad senare. Vid återbesöket konstaterades att mannen
hade tandköttsinflammation. Han informerades då om ytterligare diagnos samt fick
information/instruktion om egenvård. Denna åtgärd kunde inte förutses vid första
besöket och den prisuppgift som lämnades då gällde endast efterkontroll av
slemhinnan. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1311-05066-63
Bristande information i samband med operation
En kvinna opererades akut och man fann en kraftfull inflammation i lilla bäckenet.
Några månader senare gjordes en stor operation och hon har därefter fått mycket
besvärade komplikationer. Upplever att hon fått bristande information i samband
med den operationen.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från en överläkare från aktuell vårdenhet. I
yttrandet förklaras bakgrunden till de beslut som omhändertagandet av anmälaren
grundats på. I yttrandet uttrycks också sympati och förståelse för anmälarens
situation. Anmälaren lämnar ett genmäle som hon önskar ska bifogas i
avslutskrivelsen till vården. Anmälaren framför också på telefon i ett sista samtal att
hon inte är nöjd med yttrandet och att man inte tagit fasta på hennes önskan om
att förbättra informationen i samband med operationerna och vad de kan leda till.
Ärendet avslutas enligt anmälarens önskemål.
V1311-05090-62
Illa bemött och hånad
En kvinna som besökt en specialistvårdsmottagning är mycket missnöjd med
bemötandet och har känt sig hånad vid besöken. En undersökning gjordes också på
ett burdust sätt och kvinnan fick inte den lokalbedövning hon blivit lovad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare, tillika verksamhetschef, som är
förvånad över att deras upplevelser av besöket skiljer sig så mycket åt. Hon
beklagar att patienten känt sig otrevligt bemött och redogör för momenten vid en
undersökning. Att patienten känt sig otrevligt bemött i telefon och i kassan har
tagits upp med berörd personal. Anmälaren meddelade att hon inte var nöjd med
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svaret och hade för avsikt att inkomma med ett genmäle, men då något sådant inte
inkommit efter en tid avslutas ärendet.

V1311-05099-42
Felförskrivna läkemedel
En kvinna behandlades mot urinvägsinfektion av en urolog på en
specialistmottagning. Läkaren glömde att förskriva ett läkemedel och ett var fel.
Kvinnan önskar ersättning för det felförskrivna läkemedlet.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till undersökning och medicineringen som bedöms riktig. Läkaren framför
att kvinnan uteblivit från besök vid flera tillfällen vilket försvårat kommunikationen.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter framfört att hon inte är nöjd.
Ärendet avslutas.
V1311-05139-42
Brister i receptförskrivning, fel diagnos
En kvinna förskrevs läkemedel av en gynekolog på en akutmottagning. Kvinnan fick
besöka tre olika apotek men lyckades inte få sin medicin. Kvinnan återvände till
mottagningen och fick nu ett pappersrecept, receptet var felskrivet och den
subvention hon som papperslös hade rätt till gick förlorad. Efter flera veckors
behandling försämrades kvinnan och en annan gynekolog bedömde att hon hade
fått fel diagnos och behandling. Kvinnan upplever att för att hon är papperslös, är
anledningen till alla fel.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar den negativa
upplevelsen. Samtliga läkare skall informeras om hur recept skall fyllas i så
papperslösa patienter kan få subventionerat pris på sina mediciner. Efter
journalgranskning kan inga medicinska fel ses ha begåtts. Anmälaren har tagit del
av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1311-05165-34
Inte lyssnad till
En kvinna har synpunkter på att vårdpersonal går klädda i sina egna kläder på en
vårdavdelning inom den psykiatriska vården. Kvinnan uppger även att hon inte
känner sig lyssnad till av några i personalgruppen. Hon är annars mycket nöjd med
den behandling hon har fått.
Åtgärd: Anmälaren önskar att ärendet avslutas.
V1311-05212-63
Information om kostnad vid synhjälpmedel
En kvinna framförde synpunkter på bristande information kring glasögon som
hjälpmedel vid nedsatt synfunktion.
Åtgärd: Yttrande begärdes från vårdgivaren. Av yttrandet framgår
undersökningsresultaten som ledde till att patienten hänvisades till den optiker som
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är berörd i anmälan och att patienten har rätt till att glasögonbidrag från landstinget
då hennes synfel är av sådan art som berättigar till detta. Vidare beskrivs ytterligare
ett besök där man funnit att de nya glasögonen var felaktiga och att patienten
återigen behövde kontakta optikern. Avslutningsvis skriver man att deras
bedömning är korrekt och att man inte kan stå för glasögonkostnaderna. En kopia
av yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren har inte inga kommentarer kring
yttrandet. Ärendet avslutas i samråd med anmälaren.
V1311-05218-62
Komplikationer efter operation
En kvinna är missnöjd med en operation av handen som hon har komplikationer
efter. Det har senare visat sig att en benbit blivit kvar i handen, vilket kvinnan
tycker att det är slarvigt av sjukhuset att inte ha upptäckt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkare och verksamhetschef som beklagar att
resultatet av operationen inte blivit det förväntade och önskade och redogör för
vården av patienten. Det kvarstående benfragmentet har inte bedömts vara orsaken
till patientens besvär. Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd med svaret och
har för avsikt att inkomma med ett genmäle. Då något sådant efter en tid inte
inkommit avslutas ärendet.
V1311-05226-63
Bestående besvär efter operation
En kvinna klagade på resultatet av genomgångna operationer. Kvinnan klagade
också på att hon fått vänta länge på vård och besked om sina besvär.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvariga på berörd enhet då opererande
läkare inte längre arbetar kvar. Kvinnan har drabbats av komplikation i forma av hål
i nässkiljeväggen. Det är en känd komplikation till utförd kirurgi och sker i 3-25% av
fallen. Problemet har hanterats och åtgärdats av opererande läkare men tyvärr inte
med tillfredsställande resultat för kvinnan. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som bifogas avslutsskrivelsen.
Ärendet avslutat.
V1311-05243-42
Nekades insulin och smärtlindring
En kvinna med insulinbehandlad diabetes och cancer nekades insulin och
smärtstillande läkemedel på en psykiatrisk vårdavdelning. Kvinnan medicineras mot
ADHD och den medicineringen fick hon påminna om varje dag. Hon kontaktade sin
diabetesläkare som skickade skriftlig instruktion gällande insulindos och kontroller,
trots det fick inte kvinnan rätt behandling.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till vård och behandling. Insulinbehandlingen sattes tillfälligt ut på grund
av låga sockervärden. Verksamheten garanterar professionellt bemötande samt god
och säker vård. Anmälaren har tagit del av svaret och önskar ärendet avslutat.
V1311-05264-58
Inte fått utlovat provsvar, ingen uppföljning
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En kvinna framför att hon på grund av blödningar varit på läkarbesök på en
gynekologmottagning. Blodprover togs vid tillfället, då blodvärdet var lågt fick hon
behandling på plats samt fick remiss för ytterligare provtagning vid ett senare
tillfälle. Hon blev informerad att läkaren skulle kontakta henne gällande provsvar
samt att en utredning skulle göras. Det har nu gått över en månad och anmälaren
har inte fått något besked från sjukvården.
Åtgärd: Svar har inkommit från områdeschef samt från behandlande läkare. Av
yttrandet från områdeschefen framgår att behandlande läkare tagit upp en ordentlig
bakgrundshistoria, skrivit en noggrann journalanteckning samt konsulterad en
kollega i ärendet. Områdeschefen anser att patienten är utredd på ett föredömligt
sätt och beklagar att patienten är missnöjd med sitt besök. Av yttrandet från
behandlande läkare framgår att läkaren kontaktat patienten och rekommenderat
uppföljning via vårdcentralen gällande blodvärdet. Hon har inte hört av sig gällande
andra provsvar då hon ansåg att värdet inte var av intresse för patienten och inte
hade någon relevans för det primära problemet som patienten sökte vård för.
Anmälaren hörde av sig till förvaltningen då hon ansåg att det fanns felaktigheter i
yttrandet, hon önskade inkomma med genmäle, då inget genmäle inkommit
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1311-05269-55
Komplikationer vid missfall
En kvinna som fått missfall är missnöjd med den vård hon fick i samband med
detta. Kvinnan fick besked om att hon inte behövde komma på återbesök. Efter en
tid var kvinnan tvungen att åter söka vård och då upptäcktes att det funnits brister i
behandlingen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från t f områdeschef, specialistläkare och STläkare. Då kvinnan sökte akuten talade alla fynd för en patologisk graviditet. Hon
ordinerades mediciner, fick information och planerades för telefonuppföljning enligt
klinikens PM och rutin. Av okänd anledning hörde hon inte av sig utan sökte akut
nästa två månader senare. Vid undersökning bedömdes att det fanns rester av
missfall och kvinnan sattes ånyo in på mediciner enligt klinikens rutiner. Då kvinnan
återigen sökte akut visade ultraljud att det inte fanns några kvarstående
graviditetsrester. Ansvarig bedömer att kvinnan har blivit omhändertagen enligt
klinikens rutiner och gällande PM för behandling av missfall. Efter det att
kompletterande yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1311-05273-28
Avgift för tandbehandling
En kvinna som behandlas inom den landstingsfinansierade barn- och
ungdomstandvården har blivit medicinskt bedömd att hon behöver ett implantat
efter en tandextraktion. Enligt landstingets regelverk så ersätts inte molarer med
implantat. Modern har blivit hänvisad att göra en skadeanmälan till LÖF, och LÖF
har gett modern information om att hon får betala behandlingen själv om
behandlingen måste påbörjas innan beslut i ärendet är fattat. Enligt
specialisttandvården vill de påbörja behandlingen till våren. Modern undrar om hon
själv ska behöva betala 30 000 kronor för en behandling där medicinskt behov
föreligger.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvåden och från berörd klinikchef. Efter
utredning har Folktandvården beslutat ersätta den förlorade tanden utan kostnad för
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patienten eller föräldrarna. Kvinna har fått en tid för planering av
implantatbehandling. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att dottern fått 3 000 kr från LÖF för sveda och värk och att
anmälaren känner sig mycket nöjd med hur ärendet har hanterats. Ärendet
avslutat.
V1311-05295-44
Brister i läkarens bemötande och tillgänglighet
En kvinna framför sina synpunkter på brister i läkarens bemötande och tillgänglighet
på vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig läkare samt verksamhetschef. Yttrandet gav en
ingående redogörelse för mottagningens talrika kontakter med anmälaren,
provtagningar, utredningar och ordinationer. Anmälaren hade ringt ofta med olika
synpunkter och frågeställningar vilket inbegripit även övrig mottagningspersonal
som till slut blev ohanterligt på grund av anmälarens sätt att uppträda och
frekvensen i antalet samtal. Verksamhetschefen uppfattade att anmälarens
förtroende för mottagningen var förbrukat och rekommenderade henne att byta
vårdcentral. Anmälaren valde att själv skriva en kommentar att tillfoga
förvaltningens slutskrivelse och avslutar därmed ärendet vid nämnden.
V1311-05310-58
Komplikationer efter operation, brister i info
En kvinna framför frågor kring de symptom hon fått efter två operationer på ett
sjukhus. Kvinnan besväras av ryckningar i ansiktet och hon önskar svar på om detta
har orsakats av den första operationen hon gjorde på sjukhuset. Anmälaren har fått
besked av läkare i hemlandet att hon haft en propp i hjärnan och undrar om detta
stämmer.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på kliniken. Av yttrandet framgår att
det inte går att svara på om ryckningarna orsakats av den första operationen eller
av patientens besvär med infektioner i örat. Enligt journalanteckningar och
röntgenresultat har man funnit tecken till en läkt ansiktsnervsförlamning, men
patienten har inte haft en propp eller tumör. Efter att ha tagit del av yttrandet
inkom anmälaren med synpunkten att det var efter första operationen som
besvären började och undrar var hon fortfarande har ryckningar om
ansiktsnervsförlamningen är läkt. Enhetschefen inkom med nytt yttrande där det
framgår att hon endast har journalanteckningar att utgå ifrån och att patienter kan
ibland få ryckningar efter tidigare påverkan på ansiktsnerven. Anmälarens ombud
hördes av till förvaltningen och meddelade att anmälaren inte var nöjd då hon inte
fått besked om orsaken till sina besvär. Då ytterligare skriftväxling inte anses tillföra
något i ärendet avslutas ärendet i befintligt skick hos förvaltningen. Anmälaren
hänvisas till patientförsäkringen för vidare utredning.
V1311-05333-44
Oklara omständigheter vid dödsfall
En kvinna skriver med frågeställningar kring ett plötsligt dödsfall i
bekantskapskretsen. Hon blev inte underrättad om dödsfallet och undrar varför man
inte undersöker om brottsmisstanke.
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Åtgärd. Yttrande har inhämtat från verksamhetschef. Denne redogjorde för hur
läkaren hanterat sitt uppdrag att konstatera dödsfallet och de rutiner som sedan
följde. Kontakt togs med annan vårdinstans, mannens arbetsplats och socialjouren.
Socialjouren hänvisade till stadsdelnämndens boutredare som finns till just för att
kartlägga vilka anhöriga och släktingar som finns och denne förväntades ta kontakt
md anhöriga. Efter det att kompletterande yttrande har översäts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1311-05335-63
Bristande utredning och undersökning, nekad remiss
En kvinna klagade på bristande utredning och undersökning av hennes besvär,
kvinnan har sökt hjälp vid upprepade tillfällen utan att hennes smärta tagits på
allvar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som är ledsen över att
kvinnans upplevelse av att vården och bemötandet inte når hennes förväntningar.
Efter genomgång av journal upplevs hennes väg till diagnos som besvärlig. Kvinnan
har besökt enheten elva gånger under fyra månader. Ansvarig har vidtagit åtgärder
såsom att kvinnan fått byta läkare, patientfallet har tagits upp i läkargruppen för
diskussion, läkargruppen har genomgått internutbildning med ortopedi som ämne.
Avvikelse har skrivits och har diskuterats i hela personalgruppen. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärende avslutat.
V1312-05349-58
Felaktig diagnos, brister i informationen
En kvinna framför att läkaren på vårdcentralen gjort en felaktig bedömning av
hennes besvär, det har även brustit i informationen till patienten gällande
behandling, provsvar och uppföljning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår de bedömningar som gjordes och den behandling som patienten fick.
Patienten remitterades till specialistmottagning med anledning av blodprovssvar.
Tyvärr informerades anmälaren inte om blodprovssvaren samt inte heller om att
remiss skickats till specialistmottagning, vilket beklagas. Anmälaren inkom med
genmäle där hon påpekade att hon ansåg att läkaren borde följt upp ordinerad
läkemedelsbehandling samt kontaktat henne då hon inte genomförde provtagning.
Verksamhetschefen informerade att rutinen när patienter uteblir från provtagning är
att personal på laboratoriet meddelar ansvarig läkare. I detta fall remitterades
patienten till specialistmottagning. Gällande remissrutiner har diskuterats och
aktualiserats på för att detta inte ska hända igen. Anmälaren har, efter att ha tagit
del av yttrandena, hörts av och undrat hur hon kan gå vidare i ärendet. Då
ytterligare skriftväxling inte anses tillföra något i ärendet avslutas ärendet i
befintligt skick hos förvaltningen.
V1312-05371-58
Brister i information, komplikation vid operation
En kvinna framför synpunkter på brister i den information de fått gällande anhörigs
tillstånd på ett akutsjukhus. Läkaren uttalade sig om patienten med orden att han
skulle bli en grönsak. Anmälaren har även frågor kring operationsförlopp då det av
diagnoskod i patientjournalen framgår att ett misstag begåtts i samband med
operationen.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på thoraxkliniken. Av yttrandet
framgår att patienten operation vad komplicerad med risk för dödlighet och
komplikationer. Det finns inget i operationsberättelsen som tyder på att misstag
begåtts. Operatören och patientansvarig läkare önskar ändra diagnoskoden i
patientjournalen, något som verksamhetschefen anser rimligt. Anmälaren inkom
efter detta med genmäle där hon påpekade att hon inte ansåg det trovärdigt att
ändra i patientjournalen i efterhand samt att hennes tolkning av diagnoskoden är att
något gått fel under operationen. Verksamhetschefen inkom med kompletterande
yttrande där han informerade att alla ändringar och kompletteringar som görs i
journalen är synliga och spårbara för den som läser texten. Det framgår även att
kirurgen önskat ändra diagnoskoden då inget tyder på att patientens skada på
hjärtmuskeln skulle ha orsakats av missöden med medicinska instrument eller
medicinsk materiel. Verksamhetschefen framför att det är olyckligt att operatören
inte uppmärksammat detta vid första genomläsning av journalhandlingarna.
Gällande läkarens uttalande om patienten kan han inte dra sig till minnes att han
yttrat detta men om han på något sätt varit för direkt eller okänslig i sin
kommunikation så beklagar han detta. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av till förvaltningen och framfört att hon inte önskar driva ärendet
vidare. Ärendet avslutas.
V1312-05375-42
Brister i information och bemötande
En man sjukhusvårdades på en neurokirurgisk avdelning. I samband med hemgång
blev mannen bryskt stoppad av en sjuksköterska och uppmanades att stanna kvar
på vårdavdelningen för att få medicinsk behandling. Mannens blodvärden var inte
normala. Timman innan hade mannen under utskrivningssamtalet med läkaren
diskuterat detta blodvärde men beslut togs då att han kunde gå hem Mannen anser
att bemötandet var bryskt och att han borde fått tycka till i detta medicinska beslut.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt behandlingsansvarig
läkare som beklagar kommunikationsbrister och missförstånd som uppkommit. I
den aktuella situationen prioriterades den medicinska säkerheten. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att han inte är nöjd med
svaret vilket han önskar framföra i avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse med anmälaren.

V1312-05390-52
Missad diagnos och behandling
En mamma är kritiskt till att BVC inte gjort sitt yttersta för att upptäcka att hennes
sons testiklar har utvecklats på korrekt sätt. Pojken måste nu genomgå operation.
Mamman anser att detta borde ha upptäckts och åtgärdats tidigare.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från distriktsläkare.
Kontroller har gjorts på BB och BVC i enlighet med barnhälsovårdens riktlinjer. Fem
läkarundersökningar har gjorts av fyra olika läkare och inte något onormalt
noterats. Det är sannolikt att pojken haft ett tillstånd som kallas "retraktila
testiklar". På grund av händelsen har ärendet diskuterats med ansvariga
barnkirurger på barnsjukhus. Dessutom har ett gemensmat möte genomförts med
områdeschef och överläkare tillsammans med hela BVC personalen och man har
gått igenom rutiner och möjliga bedömningssvårigheter som kan uppstå när man
undersöker små barn. Hos pojkar där liknande tillstånd misstänkes kommer man
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framöver ha kontroller utöver rutin BVC undersökningar varje år upp till 5 års ålder i
enlighet med nya rekommendationer från Barnhälsovården. Efter det att
kompletterande yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon inte är nöjd
då vården inte har lämnat några behandlingsgarantier för sonen om det uppstår
problem när han blir vuxen. Modern har informerats om LÖF. Ärendet avslutat.
V1312-05397-34
Bristande bemötande
En pappa har synpunkter på att en psykolog tagit ställning för modern i en
skilsmässokonflikt. Fadern känner sig inte delaktig i dotterns behandling vid en BUP
mottagning. Han har bett om att få byta terapeut och har varit i kontakt med både
enhetschef och verksamhetschef om detta. Mannen har även försökt att nå terapeut
och enhetschef vid flera tillfällen för att tala om behandlingsplan och för att få
information om dottern tillstånd.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef, tidigare enhetschef och från
kurator. Vid samtal med dottern har den som har haft huvudansvaret för den
individuella bedömningen och behandlingen av flickan kommit fram till ett
ställningstagande att göra anmälan till Socialtjänsten. Ärendet är nu aktuellt där och
samtidigt är föräldrarna oense om den fortsatta behandlingen på BUB och därför
pågår ingen behandling av dottern där. Periodvis har det på grund av hög
arbetsbelastning varit svårt att nå både enhetchef och behandlare i ärendet vilket
man beklagar. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1312-05399-52
Nekad behandling med mera
En kvinna med mångåriga smärtproblem i framför allt händer men nu även i hela
kroppen är uppgiven och frustrerad då situationen är ohållbar och hon inte får
någon diagnos eller behandling för sina besvär. Kvinnan önskar hjälp från PaNf.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörd specialistläkare som håller med om att
det har varit många turer i ärendet. Remiss skickades till neurologmottagning. Där
ville man att MR undersökning skulle göras innan de träffade kvinnan. Efter MR
skickades resultatet till enheten men de hävdade senare att de inte fått
kompletterande uppgifter. Ny remiss skickades. Vid telefonkontakt med enheten
hävdade man att den remissen tappats bort och att man önskade ny remiss. Efter
det att anmälaren tagit del av kompletterande yttrande har hon meddelat att hon är
nöjd med att hon nu har fått en diagnos och att husläkaren har insett att han har
huvudansvaret för att följa upp och initiera vidare utredningar. Ärendet avslutat.
V1312-05423-63
Lång väntan på diagnos
En kvinna klagade på bristande lyhördhet för hennes besvär efter ett trauma vilket
gav lång väntan på slutlig diagnos.
Åtgärd: Yttrande har inhämtas från chefläkare och från verksamhetschef. Kvinnan
var på läkarbesök för diabeteskontroll och tog då upp att hon skadat axeln några
dagar tidigare. Vid undersökning noterades viss rörelseinskränkning men besvären
hade blivit bättre och hon hade kontakt med sjukgymnast. Ny kontakt efter drygt
sex veckor och då skrevs remiss för magnetröntgen. Svaret visade muskelbristning
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och remiss skrevs till ortoped samma dag. Förloppet hade varit snabbare om
kvinnan återkommit tidigare. Ansvarig har bedömt att kvinnan drabbatas av allvarlig
vårdskada och det inträffade kommer att anmälas till Inspektionen för vård och
omsorg enligt Lex Maria. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1312-05425-63
Otydligt vårdansvar
En kvinna upplever otydligt vårdansvar, hon upplever att hon inte får hjälp med
komplikationer efter genomgångna operationer.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från enhetschef som beklagar att kvinnan har haft
svårigheter att få tid på kliniken. Man har under en tid varit underbemannade men
det har blivit bättre. Kvinnan är välkommen att boka ny tid om behov föreligger. Av
kompletterande yttrande framgår det att kvinnan har fått en återbesökstid till
lämplig näsdoktor för ställningstagande till eventuell remiss för second opinion. Efter
det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren meddelat att det finns
förslag om förnyad behandling men att hon tycker att det går för långsamt och att
hon förlorat hoppet om ett normalt liv. Ärendet avslutat.
V1312-05426-63
Otydligt vårdansvar
En kvinna beskriver otydligt vårdansvar för vården av komplikationer efter tidigare
genomgångna operationer.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. I klinikens medicinska
bedömning av den remiss man mottagit har det framkommit att problematiken
bättre hanteras av en annan specialitet/klinik. Därför har remissen vidarebefordrats.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att ärendet kan
avslutas.
V1312-05434-63
Bristande behandling, ingen behandlingsplan
En kvinna har gynekologiska besvär sedan länge. Kvinnan har genomgått flera
behandlingar med bristande resultat, kvinnan saknade vård- och behandlingsplan.
Kvinnan önskade bättre kontinuitet i vård och behandling.
Åtgärd: Information om anmälningsprocessen, skickar blanketter för anmälan om
problem i vården samt fullmaktsblankett enligt överenskommelse i telefonsamtal.
Ärendet avslutas då anmälaren inte inkommit med anmälan.
V1312-05435-57
Brister i information efter provtagning
En kvinna med underlivsbesvär besökte akuten. Efter en vecka fick kvinnan kallelse
med mycket kort varsel till mottagningen och fick information om att hon var gravid
med tvillingar. Kvinnan blev helt överrumplad och menade att det var fel. Läkaren
kontrollerade då uppgifterna och det visade sig att man tagit fel på patient.
Anmälaren önskar nu att felaktiga journalnoteringar tas bort och att det tydliggörs
att remissen utfärdats felaktigt.
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Åtgärd: Yttranden inkom från överläkare som djupt beklagade den bristande
hanteringen av remissen vilket gjorde att anmälaren blev kallad till en felaktig
undersökning. Önskade rättelser har nu genomförts i journalen. Anmälaren önskar
avsluta ärendet.
V1312-05470-63
Komplikationer i samband med kirurgi
En kvinna opererades akut för tarmvred och har därefter fått komplikationer. Några
månader senare gjordes en stor operation med borttagande av tarm och ny stomi
samt borttagande av inre genitalia. Har därefter mycket stora problem med
kontinens som komplikation till den stora operationen.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från verksamhetschefen och en överläkare vid aktuell
vårdenhet. Verksamhetschefen framför att omhändertagandet av anmälaren varit
korrekt. Överläkaren framför förståelse för anmälarens besvär men att man inte
funnit någon medicinsk förklaring till besvären utifrån de undersökningar som
gjorts. Överläkaren lämnar förslag på två kompletterande undersökningar men det
framgår inte om man planerar att kalla anmälaren till dessa. Anmälaren uttrycker
först en vilja att lämna genmäle men genmäle inkommer inte i ärendet. Ärendet
avslutas enligt anmälarens önskemål.
V1312-05471-58
Brister i vårdansvar och i personalens bemötande
En man framför klagomål på att hans hustru inte får vård på ett akutsjukhus.
Hustrun har smärtor i buken sedan en längre tid, ingen vill ta ansvar för patienten
utan hon bollas runt mellan olika discipliner och skickas hem. Personalen behandlar
inte hustrun på ett korrekt sätt. Anmälaren kräver att sjukhuset tar sitt ansvar för
hustruns vård eller remitterar henne till annat sjukhus inom eller utom landet.
Hustrun har själv framfört synpunkter på diagnos och noteringar i patientjournalen.
Åtgärd: Patienten har fått tillgång till journalkopior från sina besök på sjukhuset via
förvaltningen. Svar har inkommit från sektionschefen på sektionen för Akut trauma
och kirurgi på sjukhuset, som beklagar patientens upplevelser i kontakt med
vården. Av yttrandet framgår att det inte har gått att ge någon entydig förklaring till
patientens smärtor vilket lett till att olika spår har följts och att man haft varierande
uppfattning om tänkbara bakomliggande orsaker. Oavsett detta har patienten
självklart rätt att få ett bra bemötande och träffa personal som lyssnar på patienten.
En behandlingskonferens har hållits kring patientens besvär och en remiss har
skickats till annat sjukhus för second opinion. Gällande möjlighet till operation
framgår att en kirurgisk åtgärd är utsiktslös om den inte utförs av läkare som är väl
förtrogen med problemet och har en tydlig målsättning med åtgärden. 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.
V1312-05488-52
Bristande diagnos och behandling
En kvinna har sedan flera år problem med funktionsnedsättning i händerna samt
smärtproblematik i kroppen. Hon har inte fått någon diagnos eller behandling, anser
att ingen tar helhetsansvaret utan att hon bara bollas runt från den ena enheten till
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den andra. Kvinnan önskar att hon utreds brett så att hon kan få ordning på sin
situation som tär på henne, hennes familj och inte minst på hennes ekonomi.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från specialistläkare/remissgranskare vars uppgift
är att bedöma om neurologisk bedömning av patienter är nödvändig/rimlig och
beslut grundas på uppgifter i remissen. Det finns riktlinjer vid antal sjukdomar
avseende vilka undersökningar och prover som ska vara gjorda i primärvården. När
ny remiss inkom hade man kompletterat undersökningarna och kvinnan bedömdes
behöva neurologisk bedömning. Remissen skickades vidare till den mottagning som
låg närmast kvinnans bostad, hon fick en tid dit drygt en månad senare. Efter det
att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon är nöjd
med att hon nu fått diagnos och att husläkaren tack vare ärendet har insett att han
har huvudansvaret för att följa upp och initiera vidare utredning. Ärendet avslutat.
V1312-05490-52
Brister i vården med mera
En kvinna har gått en längre tid med smärtproblem. Hon har inte fått någon diagnos
eller behandling. Kvinnan tror att remisserna inte är tillräckligt utförliga.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörd läkare. Denne har ur
husläkarperspektiv försökt att hjälpa kvinnan på alla sätt, dels genom olika
provtagningar/undersökningar, sjukskrivning dels med remisser till olika instanser.
De har en gemensam bild av hur man ska fortsätta vidare för att på bästa sätt hitta
rätt behandling. Man har träffats och gått igenom provsvar och kommit överens om
remiss till smärtklinik. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att ärendet kan avslutas. Hon är nöjd med att hon fått en
diagnos och att läkaren tack vare ärendet har insett att han har huvudansvaret med
att följa upp och initiera vidare utredning. Ärendet avslutat.
V1312-05496-28
Bristande information
En kvinna fick veta att hennes ordinarie tandläkare slutat på mottagningen när hon
skulle boka en tid för undersökning. Kvinnan som har en funktionsnedsättning och
har rätt till extra hjälp vid tandläkarbesök undrar varför hon inte innan blivit
introducerad till den nya tandläkaren. Hon känner sig nu inte trygg att gå till den
nya tandläkaren trots att hon har tandvärk.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef. Då
nuvarande behandlare blev sjukskriven med kort varsel fanns ingen framförhållning
för introduktion av ny behandlare. Efter det att yttrandena har översänts har
anmälaren meddelat att klinikchefen kommer att vara med och stödja henne vid
nästa behandlingstillfälle. Kvinnan har senare meddelat att det nu fungerar bra och
att hon är mycket nöjd med insatsen från Folktandvården. Ärendet avslutat.
V1312-05502-63
Missad infektion
En kvinna framförde synpunkter på bristande undersökning och diagnostik av
infektion.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från barnmorska. Enligt
nationella riktlinjer tas urinodling under graviditet om kvinnan haft upprepade
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urinvägsinfektioner. Under kvinnans graviditet har test på urin med sticka utförts
vid sex tillfällen och dessa har varit negativa. Barnmorskan har utfört de kontroller
som förväntas och även gjort ytterligare undersökningar utöver föreskrivet
basprogram. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1312-05521-58
Missat glasbit i handen
En mamma framför synpunkter på brister i utredning på en närakut. Sonen hade
fått en glasbit i handflatan och föräldrarna sökte vård på närakuten. Läkaren tog
bort den synliga glasbiten och tejpade ihop såret. Ingen röntgenundersökning
gjordes. Några månader senare uppstod svullnad och ömhet i handen. Det visade
sig att en glasbit fanns kvar i handen. Denna opererades bort i lokalbedövning och
såret syddes ihop. Mamma ifrågasätter handläggningen på närakuten.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på närakuten. Av yttrandet
framgår att utredningen vid denna typ av händelse följer den praxis som gäller och
att det oftast är tillräckligt med en kroppsundersökning. Vid första vårdtillfället fann
läkaren inga tecken på ytterligare glasbitar i såret och valde därför att inte gå vidare
med utredning i form av röntgen eller ultraljud. Verksamhetschefen beklagar att det
inte gick att konstatera förekomst av ytterligare glasbit i såret vid första
vårdtillfället, vilket medfört obehag och ytterligare läkarbesök för patienten.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av, varvid förvaltningen
utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1312-05532-63
Komplikationer efter käkoperation
En man framförde synpunkter på resultatet av en operation, operationen har lett till
svårigheter att tugga.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från övertandläkare som beklagar det inträffade och
att behandlingen inte levt upp till mannens förväntningar. Han träffade mannen ett
flertal gånger före operationen och mannen informerades i detalj om de risker som
fanns. Däremot har ansvarig brustit i informationen gällande tungpressning och den
eventuella betydelsen för prognosen den kan ha. Mannens önskemål om second
opinion kommer att tillgodoses och han kommer att få kallelse till specialist på
annan mottagning. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att
han önskade få ytterligare tid innan ärendet avslutades. Då han senare inte avhörts
avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1312-05533-55
Missnöjd med bemötande på sjukhus
En kvinna har synpunkter på brister angående behandling i samband med ett besök
på en akutmottagning. Kvinnan känner sig inte trodd och lyssnad till.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från läkarchef och från berörda sjuksköterskor.
Samtliga beklagar att kvinnan har upplevt sig missförstådd och att hon inte fått
medicinsk bedömning och god omvårdnad. Kvinnan hade smärtproblematik av oklar
anledning men smärtkonsult och avdelningsläkare bedömde att hon inte var betjänt
av morfin vilket hon ville ha. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
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V1312-05555-42
Informationsbrist, nekad medicinering
En man vårdades och medicinerats vid en beroendemottagning under åtta år. Nu
nekas mannen fortsatt medicinering och undrar varför. Mannen är inte informerad
om medicinändringen.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar att
mannen inte följt behandlingsanvisningarna och gjort avsteg från vårdplanen.
Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas i
befintligt skick.
V1312-05576-63
Smittad under förlossning
Ett barn smittades under förlossningen på grund av oupptäckt infektion hos modern.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från barnläkare. På grund av att barnet hade
andningsstörning tillkallades barnläkare. Pojken togs in på neonatalavdelning och
fick behandling och efter drygt fyra timmar skrevs barnet ut till den enhet där
förlossningen skett. Det ingår i både inskrivning och utskrivning från
neonatalavdelning en genomgång av förlossningsjournalen inklusive eventuella
riskfaktorer för infektion. Det fanns ingen anteckning i förlossningsjournalen
angående växt GBS (streptokocker) hos modern inte heller att hon haft upprepade
urinvägsinfektioner. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1312-05595-49
Fråga om sjukskrivning
Enligt anmälaren har läkaren vid primärvården sagt att han inte kan sjukskriva
henne, att reglerna anger att hon ska gå ner i arbetstid för att ta hand om sina
barn. Kvinnan lider av sjukdom och anser sig ha rätt att bli sjukskriven även om hon
har barn.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef (berörd läkare).
Sjukskrivning är en medicinsk behandling som ibland har goda effekter men också
ibland mindre goda effekter. En eventuell sjukskrivning som medicinsk behandling
avgörs av läkaren. Efter det att anmälaren tagit del av yttrande inkom hon med
genmäle. I kompletterande yttrande hänvisar ansvarig till tidigare svar. Ärendet
avslutat.
V1312-05597-52
Bristande bemötande
En pappa var med sitt barn på en barnmedicinsk mottagning. Pojken hade svårt att
sitta still och kom åt personalens dator vilket skapade irritation hos både personal
och pappan. Fadern vill göra en anmälan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från berörd personal som
båda beklagar de upplevelser som familjen fått vid besöket. Situationen som
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uppstått var en kombination av stress, missförstånd och bristande
kommunikationsförmåga. Besöket var kraftigt försenat och samtalet fördes via tolk.
Ansvarigs förhoppning är att föräldrarna i efterhand kan ha en viss förståelse för
situationen. Det är stressande att föra samtal med tolk under tidspress (försenat
besök på grund av svårighet att hitta parkeringsplats) och samtidigt anteckna,
förklara och ge råd då ett barn springer omkring och leker utan att föräldrarna
ingriper. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1312-05615-49
Kritisk mot rehabilitering
Anmälaren är kritisk mot att rehabiliteringen utan patientens samtycke remitterade
patienten till Trafikmedicin för bedömning av bilkörning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtatas fån chefsöverläkare på berörd enhet. Denne har
tillsammans med operativ chef träffat mannen och försökt förklara för honom att
den primära avsikten med testerna var för att kunna planera rehabiliteringen på
bästa sätt och kartlägga eventuella hjälpbehov. Då resultatet visade nedsättning av
funktioner som väsentligen kunde påverka förmågan att framföra bil var man enligt
lag tvingade att utreda hans lämplighet som bilförre. Man har vid flera tillfällen
försökt att förklara att man inte ansåg honom som helt olämplig, i så fall hade
anmälan utfärdats och skickats till Transportstyrelsen. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärende avslutat.
V1312-05638-63
Svårläkt sår efter operation
En kvinna opererades i foten, när förbandet togs bort efter operationen var såret
inte läkt. Såret tog lång tid att läka och hindrade kvinnan från att ta sina vanliga
läkemedel på grund av risk för negativ påverkan av läkningsprocessen. Kvinnan blev
sjukare i sin grundsjukdom under året det tog för såret att läka.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från bitr. överläkare som är ledsen över att kvinnan
känner sig felbehandlad. Han har läst igen journalen och anser inte att det föreligger
någon felbehandling. Kvinnan har genomgått ett flertal fotkirurgiska ingrepp och för
drygt två år sedan gjordes ett komplext kirurgiskt ingrepp som medför en hel del
risker bland annat postoperativ sårinfektion. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1312-05640-57
Otrevligt och ifrågasättande bemötande
En kvinna kontaktade förvaltningen för sin mammas räkning. Hon fick kraftig
hjärtklappning och kontaktade SOS Alarm som sände ambulans.
Ambulanspersonalen var kraftigt ifrågasättande till om kvinnan verkligen behövde
ambulans och trots att kvinnan var orolig för sin hjärtklappning stannade hon kvar
hemma. Hon ringde sedan till sin dotter som bor i annat län och var ledsen, rädd
och ångestfull. Dottern ifrågasätter ambulanspersonalens attityd gentemot kvinnan.
Åtgärd: Yttrande inkom från områdeschef och verksamhetschef som beklagade
kvinnans upplevelse av mötet med ambulansbesättningen. I deras dokumentation
vid besöket framgick att kvinnan själv avböjde transport till akutsjukhus.
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Återkoppling från händelsen kommer att göras i kompetenshöjande syfte för att
peka på vikten av tydlig kommunikation. Ärendet avslutas.
V1312-05643-44
Bristande bemötande
En kvinna skriver med synpunkter på bemötandet från sin husläkare. Husläkaren
hade vägrat att skriva remiss och sjukintyg åt anmälaren.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och berörd
läkare som anser att konfliken bottnar i att kvinnan inte har klart för sig det
uppdrag sjukskrivande läkare har. Att läkare har inte bara rättighet, utan faktiskt
skyldighet att sätta sig in i förhållanden avseende sjukdomssymptom,
arbetsuppgifter och sysselsättning för att kunna bedöma i vilken utsträckning
besvären utgör arbetshinder. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1312-05644-28
Olika kostnadsförslag, brister i behandling
En kvinna framför synpunkter på att hon fått olika kostnadsförslag från tandläkaren,
behandlingen har dragit ut på tiden och hon har även fått olika besked om vilka
behandlingar som skulle utföras. Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef. I
yttrandena och i medföljande specifikationer lämnas förklaringar till kvinnans
frågor/synpunkter och att ansvarig gärna hjälper till för att kunna rätta till det som
anmälaren upplevt som fel. Efter det att yttrandena har översänts har kvinnan
meddelat att hon ska kontakta klinikchefen och sedan återkomma. Då hon senare
inte avhörts avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1312-05659-63
Fördröjd läkning efter operation
En kvinna opererade foten och det tog lång tid innan såret läkt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från specialistläkare.
Ansvarig beklagar om kvinnan känner sig felbehandlad, vilket hon kan förstå då
själva läkningsprocessen varit utdragen och självklart medfört påverkan på
livskvalitet. Distriktssköteskorna har följt de direktiv om sårläggning som kommit
från ortopedkliniken och den medicinska fotvården på sjukhuset där kvinnan
opererades. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1312-05661-63
Komplikationer efter operation
En man opererades och drabbades av blödningar efteråt, mannen upplevde att hans
besvär inte togs på allvar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från biträdande överläkare. Denna anser att det
bästa vore om mannen kunde träffa henne alternativt den andre operatören för att
få att alla sina frågor och svar utredda. En hel del av hans synpunkter och besvär
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består sannolikt på språkförbistring. Mannen har erbjudits en tid för samtal och tolk
har ordnats. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med
genmäle. Han har senare ändrat sig och önskar att ärendet avslutas utan
inhämtande av kompletterande yttrande. Ärendet avslutat.
V1312-05662-28
Ersättning för felbehandling
En kvinna vill reklamera den tandbehandling hon fått på specialistmottagning och
önskar att hennes utförda tandbehandling görs om eller att hon får ersättning som
motsvarar kostnad för omgörning. Kvinnan har fått rotbehandlingar och tandkronor
utförda som inte uppfyller den estetik eller funktion som utlovats.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har kvinnan meddelat att hon skulle inkomma med
kompletterande anmälan. Då hon inte avhörts efter tre månade avslutas ärendet
utan vidare åtgärd.
V1312-05678-44
Bristande hygien
En son skriver för sin mor. En läkare hade undersökt mamman på hennes vård- och
omsorgsboende och då använt en vanlig gaffel vid undersökningen. Sonen
ifrågasätter om detta var hygieniskt korrekt, han såg inte att läkaren spritade av
gaffeln innan användningen.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och berörd
läkare som gav bakgrund till att en vanlig gaffel använts i samband med inspektion
av nageln på en fot. Läkaren har även haft samtal med anhörig samma dag som
händelsen inträffat. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inkommit
med skriftliga kommentarer som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1312-05683-59
Missnöjd med läkarbesök
En kvinna sökte mottagningen för besvär och värk med en nagel. Kvinnan anser inte
att hon fick vård och hjälp av läkaren samt att han ställde irrelevanta frågor, var
otrevlig och hanterade hennes tillhörigheter på ett otillbörligt sätt. Kvinnan fick mer
hjälp av en sjuksköterska som läkaren hänvisade till och anser därför att hon
debiterats felaktigt. Kvinnan framför också att hon inte fått ut journalhandlingar
som hon bett om. Kvinnan undrar vilken vård man får för 200 kronor i Sverige.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som beskriver bedömningen
av fingret och att han förklarade att ingen behandling krävdes men att man kan
lokalbedöva med salva, vilket även noterades på papper. Han förmedlade att
mottagningssköterskan kunde hjälpa till, men nådde inte fram med sin
kommunikation. Efter 15 minuter ber han anmälaren gå, men tvingas slutligen lyfta
ut hennes tillhörigheter. Anmälaren fick hjälp av sjuksköterskan, men vägrade
lämna mottagningen varför polis tillkallades. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och inkommit med genmäle som rör andra saker än det som framfördes i anmälan.
Hon informerades då om att kompletterande yttrande kan begäras rörande sådant
som framförts i anmälan som inte besvarats i yttrandet från verksamheten. Detta
ärende avslutas.
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V1401-00003-30
Problem att få kopia på avliden sons journal
En kvinna har problem med att få en kopia på sin avlidnes sons journal inom
psykiatrin.
Informerar att om en privat vårdgivare inte vill lämna ut journal ska detta
underställas Inspektionens för vård och omsorg för prövning. Hänvisar vidare till
landstingsarkivet vad gäller äldre journaler. Kvinnan försöker att få ut journalerna
enligt PaNf:s råd, men får ändå inte ut dem.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från vårdgivaren som uppger att det har varit svårt att
göra menprövningen om journalerna ska lämnas ut. Man har nu beslutat har
journalerna kommer att lämnas ut. Kvinnan är nöjd med att få journalkopiorna och
ärendet avslutas. I avslutsbrevet framförs kravet på skyndsamhet vid utlämnande
av journalkopia.
V1401-00021-63
Information om lag om psykiatrisk tvångsvård
En kvinna har frågor om lag om psykiatrisk tvångsvård
Åtgärd: Information om lag om psykiatrisk tvångsvård per telefon. Ärendet avslutas
då anmälaren inte hörts av.
V1401-00028-63
Bristande resultat
En man har fått svårigheter att tugga ordentligt efter ett käkkirurgiskt ingrepp.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd, klinikchef och
övertandläkare. De har kommit fram till att det inte går att uttala sig om den
förlängda behandlingstiden med mellanlägg påverkat resultatet av den käkkirurgiska
behandlingen. Det kan endast sjukhuset svara på. Öppet bett är svårbehandlat och
har en hög återfallsrisk. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1401-00043-57
Komplikationer efter operation
En kvinna med diabetes genomgick en höftledsoperation och utvecklade njursvikt
inom en kort period efter operationen. Detta gjorde henne väldigt trött och passiv.
Efter några veckor på sjukhuset utvecklades trycksår på bäcken och hälar då hon
inte avlastades eller aktiverades. Anhöriga påtalade besvären, men ingen åtgärd
sattes in. Kvinnan har nu tvingats till amputation av den ena foten då såren inte
läkte.
Åtgärd: Yttrande inkom från chefssjuksköterskan som informerade att rutin om
tryckavlastande madrass inte följdes i det aktuella fallet och dokumentationen var
bristfällig. Yttrande inkom från överläkaren som inte bemötte anmälarens frågor
kring det medicinska omhändertagandet på ett nöjaktigt sätt. Anmälaren önskar
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överföra ärendet för granskning till Inspektionen för vård och omsorg, avslutas
därvid på förvaltningen.
V1401-00044-28
Felaktig behandling
En kvinna har genomgått en operation inför en implantatbehandling. Efter
operationen har hennes vänstra käke blivit sned. Tänderna som skulle tillsättas
visade sig vara för små i förhållande till ansiktet. Kvinnan känner inget förtroende
för behandlande tandläkare.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens vd och från klinikchef. Tyvärr
gör ibland förhållandet i bettet att det är svårt att förena ett bra funktionellt resultat
med en optimal estetik. För att säkerställa att inte något förbisetts som skulle ha
kunnat utföras på annat sätt har en specialist konsulterats. Denne har förklarat för
kvinnan att det inte går att göra behandlingen på något annat sätt i hennes fall.
Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1401-00046-57
Lång väntan på operation av armbågsfraktur
En kvinna fick en armbågsfraktur på annan ort, men ville avvakta med operation
tills hon kom hem. Läkaren skrev en remiss till ortopedklinik på hemorten, men då
kvinnan kom till akutmottagningen blev hon nonchalant bemött och fick vänta i flera
dagar på operation. Hon blev orolig eftersom läkaren hon först träffade efter
frakturen menade att den borde opereras så fort som möjligt. Kvinnan hade också
synpunkter på att hon fick bristfällig information om fasta och ibland motsägande.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef som informerade om rutiner för
information till patienter gällande fasta och hur detta kommuniceras. Yttrande
inkom också från opererande läkare som beklagade det inträffade. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1401-00054-44
Svårt få intyg
Epost angående intygsfråga från Försäkringskassan skickad för kännedom till
förvaltningen. En man med skadat ben har svårigheter att få intyg från sin specialist
till Försäkringskassan.
Åtgärd: Anmälaren ombeds via epost kontakta handläggare men återkommer inte.
Enligt inkommen epost-anmälan fanns en tid hos läkare inplanerad. Ärendet
avslutas i befintligt skick.
V1401-00055-44
Bristande behandling
Anmälaren är missnöjd med den behandling hon fått på ett akutsjukhus under några
veckor. Kommunikation och informationsöverföring från personalen fungerade
mycket dåligt. När hon sedan skrevs ut hade tillhörigheter förkommit. Anmälaren
har själv kontaktat ansvariga om händelserna.
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Åtgärd: Flera telefonsamtal med anmälaren genomfördes, anmälaren hade själv
tagit många kontakter i ärendet. Anmälaren avsåg att skicka in en skriftlig anmälan
men någon sådan har efter lång tid inte kommit och ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1401-00069-63
Kronisk smärta efter handoperationer
En man skadade handen i arbetet. Mannen opererades vid tre tillfällen utan att
skadan åtgärdades, mannen har fått kronisk smärta och tappat känseln i det
skadade området efter operationerna.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från ansvarig vårdgivare. I yttrandet beskrevs
ingreppet som patienten har gått igenom och vilka bedömningsgrunder man hade
för att genomföra ingreppet. Vidare beskrivs och bekräftas patientens smärtor och
besvär efter ingreppet i handen och att man remitterat patienten till en smärtklinik
för behandling av smärtan. Patientens upplevelse av att resultatet av operationen
inte blev som tänkt bekräftas av den medkänsla och sympati för patientens situation
som uttrycks i yttrandet. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren
har inte hörts av därefter. Ärendet avslutas.
V1401-00077-55
Komplikationer efter strålbehandling
En kvinna tar kontakt angående sin make som genomgått strålbehandling. Kvinnan
tror att maken blivit överbehandlad eftersom han fortfarande måste sondmatas.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschef. Strålbehandling ges alltid med
marginal och i detta fall omfattande även området kring käkleden. Träning både i
samband med och efter avslutad strålbehandling brukar ge bättre gapförmåga på
sikt. Det förekommer individuella skillnader i strålkänslighet hos olika patienter. Det
finns för närvarande inga metoder för mätning av individuella skillnader i
strålkänslighet som skulle leda till en mer individanpassad stråldos. Efter det att
yttrande har översänts har mannen informerats om att yttrade från annan klinik inte
kommer att tillföra ärendet något nytt och att aktuellt ärende avslutas.
V1401-00082-42
Medicinerad för fel diagnos
En kvinna fick diagnos epilepsi av en neurolog på ett akutsjukhus. Samtliga
undersökningar visade inget onormalt men hon förskrevs ändå medicinering mot
epilepsi. Vid läkarbesök i utlandet diagnostiserades hon för hjärtsjukdom.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren samt verksamhetschefen vid kliniken.
Den medicinska utredningen visade på den mest sannolika diagnosen och ingen
medveten utebliven utredning av hjärtat gjordes. Utredning utomlands visade på
annan diagnos. Händelsen beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
hörts av och framfört att hon erbjudits en läkarbesök på neurologkliniken för
genomgång av yttrandet. Anmälaren har därefter inte återkommit till förvaltningen.
Ärendet avslutas.

V1401-00089-28
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Bemötande
En kvinna har synpunkter på att hon blivit illa bemött av två tandläkare vid en
mottagning inom folktandvården. Hon orkar inte berätta vad det gäller utan önskar
skicka några sidor till förvaltningen där det framgår hur hon har blivit bemött.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef.
Kvinnan är informerad om kostnad och samtyckte till remiss för nya tänder. Teamet
har haft svårt att nå fram med information men har haft stor hjälp av hennes man
som varit med vid många tillfällen. Kvinnan erbjuds att återlämna proteserna och
stryka kostnaden. Om hon vill behålla proterserna så kommer man att justerera
dem kostnadsfritt. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat
att hon önskar hjälp. Hon har informerats om att hon är välkommen tillbaka till
kliniken och få proteserna justerade kostnadsfritt. Ärendet avslutat.
V1401-00099-42
Fel läkemedelsdos
En kvinna medicinerades av husläkaren för sköldkörtelsjukdom. Efter en tid
insjuknade hon med hjärtrusningar och nu noterades för hög läkemedelsdos, vilket
var orsaken till hjärtproblemen. Det blodprov som togs för att kontrollera dosen i
blodet följdes aldrig upp.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar händelsen. Det stämmer att läkemedlet förskrevs i för hög dos och
när kvinnan sökte akut vård på vårdcentralen uppmärksammades den höga dosen
och blodvärdet. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1401-00100-52
Bristande remissuppföljning med mera
En kvinna drabbades av synfältsbortfall efter en operation. Hon är kritisk till att
ansvarig läkare brustit i remissuppföljning och information som påverkar hennes
livsföring på ett markant sätt.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare. När kvinnan träffade läkaren
första gången tog man inte upp ämnet körkort eftersom hon hade fått problem med
epilepsi redan innan operation och det är automatiskt med begränsning i
körförmåga, åtminstone under en tidsperiod. När man ansöker om körkortstillstånd
ska man ange om man haft medicinska problem. Kvinnan remitterades till
ögonundersökning som visade visst synbortfall. Läkaren tar på sig att remissen blev
avslutad utan hänvisning till var man kan se resultatet då det inte bokförts i
journalen. Senare skrevs en ny remiss till ögonundersökning, denna gång specifikt
med frågeställning rörande körkort. Det stod ingen adress på remissen då tanken
var att kvinnan skulle undersökas i annat landsting. De blev ingen undersökning då.
Ett halvår senare skrev läkare i kvinnans hemstad remiss för ögonundersökning och
berörd läkare i Stockholm har inte fått någon uppföljning av resultatet. Av
kompletterande yttrande framgår det att läkaren har haft samtal med kvinnan
rörande körkort, han erkänner att det inte finns någon journalanteckning som säger
att hon inte får köra. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
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V1401-00111-42
Brister i vård och bemötande
En kvinna stack sig i fingret på en kanyl, som använts av en patient, och uppsökte
vårdcentralen för omhänderagande. Kvinnan upplevde att samtliga på mottagningen
var okunniga i handläggningen av händelsen gällande nollprov, eventuell vaccination
och övrig information. Bemötandet var avvisande och hon fick själv kontakta andra
sakkunniga. Hon är mycket orolig och upplever att bristerna i kunskap och
bemötande kring händelsen gjorde henne mer orolig.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetsansvarig som ger en förklaring till
handläggningen efter tillbudet. Nollprov, vaccinering samt information till kvinnan
gavs. Händelsen är dokumenterad och samtliga provresultat finns journalförda.
Händelsen beklagas, vilket orsakat lidande för kvinnan. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1401-00112-57
Nekad intyg om synnedsättning
En kvinna nekades intyg om funktionshinder som hon avsåg att använda vid
ansökan om handikappersättning.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som informerade om att kvinnans
synnedsättning inte var så allvarlig att det motiverade intyg för
handikappersättning.
Anmälaren är nöjd med svaret och önskar avsluta ärendet.
V1401-00128-42
Nekad medicinering
En kvinna med hudsjukdom insjuknade med sårinfektion och feber. Hudspecialisten
på akutsjukhuset bedömde att infektionen skulle behandlas med kortison. Någon
dag senare sökte hon akut vård och sjukhusvård med antibiotika gavs. Anmälaren
har skrivit till verksamhetsansvarig på kliniken.
Åtgärd: Anmälaren har skriftväxlat med verksamheten och även erbjudits ett möte
för genomgång av händelsen. Ärendet avslutas, anmälaren önskar inte händelsen
handlagd vid förvaltningen.
V1401-00131-44
Bristande vård
En dotter skriver för sin mamma som skadat sig under vård på sjukhus, ärendet
skall vara Lex Maria-anmält.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal med dotter har familjen ännu efter ett halvår inte
säkerställt att en Lex Maria är gjord och vi överenskommer därför att avsluta
ärendet i befintligt skick.
V1401-00136-63
Lång väntan
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En kvinna besökte akutmottagningen för akuta besvär från mag- tarmkanalen. I
samband med detta besök skrevs en remis för vidare utredning polikliniskt. Kvinnan
väntade på besked om remissen mottagits och besökstid i 6-7 veckor. Kvinnan fick
besked om besökstid efter att hon ringt och frågat om hon får komma.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschef. På enheten har man haft ett
mycket stort inflöde av remisser för endoskopiska undersökningar och har därför
haft problem med långa väntetider. Man arbetar intensivt för att minska köerna och
förhoppningsvis bli köfria så att patienterna kan få en tid för undersökning tätt inpå
att remissen är mottagen. Efter det att yttrande har översänts hr anmälaren
inkommit med skriftliga kommentarer som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet
avslutat.
V1401-00155-44
Bristande vårdprocess
En kvinna med stort omvårdnadsbehov har skickats hem från ett akutsjukhus utan
att hemtjänst och larm var ordnat. Anhöriga hade i god tid meddelat avdelningen att
kvinnan inte skulle klara sig utan hjälp hemma.
Åtgärd: Anmälaren gavs ett generellt svar via epost om kommunansvar via
biståndsbedömare samt primärvårdsansvar om sjukvård via hemsjukvården. Någon
ny kontakt från anmälaren togs inte och ärendet avslutas.
V1401-00159-54
Avskrevs från psykiatrisk mottagning
En kvinna har synpunkter på att hon avskrivits från en psykiatrisk mottagning dit
hon blivit remitterad. Kvinnan fick i kontakten med mottagningen välja mellan
medicinsk behandling och Kognitiv Beteende Terapi och valde medicinsk behandling.
Hon åt medicinen i fyra veckor och skulle på återbesök men avskrevs från
mottagningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinskt ansvarig psykiater som efter att ha
läst journal och talat med inblandad läkare och psykolog anser att handläggningen
varit korrekt enligt rutin. Då man kom överens om att KBT inte skulle inledas
återremitterades kvinnan enligt rutin. Man har nyligen uppdaterat sina rutiner för
information om att man har tidsbegränsade uppdrag, detta för att undvika att
patienterna blir besvikna. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1401-00163-28
Ersättning för felbehandling
En kvinna vill ha ersättning då hon anser att tandläkaren på grund av avvaktande
behandling och missad diagnos orsakade att hon förlorade två tänder.
Åtgärd: Då inkomman handlingar saknar kontaktuppgifter och anmälaren inte
avhörts avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
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V1401-00172-58
Brister i läkares bemötande
En kvinna framför synpunkter på läkarens bemötande vid besök på en vårdcentral.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och från behandlande läkare på
vårdcentralen. Verksamhetschefen anser, efter samtal med behandlande läkare, att
patienten blivit bedömd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Han beklagar att
patienten upplevt sig illa bemött, behandlande läkare bestrider att han bemött
patienten illa. Av yttrandet från behandlande läkare framgår att hans uppfattning
vid besöket var att patienten inte led av någon kroppslig sjukdom utan att det rörde
sig om en människa med personliga problem. Han vidhåller bestämt att han inte
bemött patienten illa. 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.
V1401-00174-49
Fel diagnos, bristfällig undersökning
En äldre man, tidigare aktiv, fick motoriska problem, även svårt att minnas. Han
och hans fru kände igen symptomen i en beskrivning av ett specifikt
sjukdomstillstånd. De kontaktade en privatmottagning. Där hävdade läkaren efter
en undersökning att symptomen var uttryck för naturligt åldrande. Vidare åtgärder
vidtogs inte från denne läkares sida. Senare sökte mannen kontakt med annan
mottagning. Efter undersökning misstänkte den nye läkaren att mannen kunde lida
av just det sjukdomstillstånd som makarna tidigare misstänkt. Mannen remitterades
till neurologen vid sjukhus och blev inlagd för utredning. Utredningen visade att
mannen kunde bli avhjälpt av inoperation av så kallad shunt. Han fick en sådan
inopererad med utomordentligt resultat. Makarna upplever att de förlorat tre år
tillsammans just för att den läkare som de först var i kontakt med gav fel diagnos
efter bristfällig utredning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd specialistläkare. Denna bedömde att
mannen inte skulle utredas vidare med så kallad tapptest. Huvudsakliga orsaken till
beslutet var att de kliniska grunderna varit otillräckligt övertygande för diagnosen
och mest viktigt att risk/nyttoförhållandet för en shuntningsoperation för patient i
hög ålder inte var tillräckligt gynnsamt. En sådan åtgärd kan förbättra patienter
med åkomman men är också förenad med risker, inklusive komplikationer och
dödlighet. Efter det att yttrandet har översänts har anmälaren meddelat att ärendet
kan avslutas.
V1401-00181-62
Blev gipsad för trångt två gånger i rad
En man opererades för en armskada och gipsades. Dagen efter tvingades mannen
åka till akuten, då gipset satt för trångt. Mannen gipsades om, men även denna
gång fick mannen återvända till sjukhuset då gipset satt för trångt. På nytt togs
gipset bort och det hela gjordes om. Det konstaterades sedan av en annan läkare
att fingrarna inte fungerade som de skulle och att nerver kan ha klämts sönder av
de två felaktiga gipsningarna.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefen för mottagningen som menar att man
inte kan se att något fel begåtts. Anmälaren har meddelat att han inte är nöjd med
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svaret och har önskat få ärendet överfört till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Ärendet skickas till IVO och avslutas vid patientnämndens förvaltning.
V1401-00193-49
Läkaren felbedömde halsfluss
Anmälaren är besviken över att läkaren missbedömde hennes infektion i halsen.
Utifrån sin sjukdomshistoria var hon övertygad om att hon var i behov av
antibiotikabehandling. Men läkaren ansåg att det rörde sig om virus och vägrade
därför skriva ut antibiotika. Lite senare fick kvinnan på nytt söka sig till sjukhus,
infektionen hade förvärrats. Hon blev inskriven och opererad i halsen, mandlarna
togs bort.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef. Berörd läkare arbetar inte längre
kvar på kliniken. Det är svårt att i efterhand avgöra om det var rätt eller fel att inte
skriva ut antibiotika. Med tanke på helhetsbilden och kvinnans bakgrund är det
möjligt att man kunde ha varit lite mer generös med antibiotika. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon önskar få ärendet överfört
till IVO för fortsatt handläggning. Ärendet avslutat.
V1401-00195-42
Brister i läkemedelsuppföljning, ovänligt bemött
En kvinna har synpunkter på bemötandet från läkaren på en husläkarmottagning.
Hon upplevde att läkaren var ointresserad av henne som patient och ville bli av med
henne så fort som möjligt. Kvinnan hade vårdats vid ett akutsjukhus och fått
medicin som skulle följas upp. Läkaren brydde sig inte om hennes medicinlista utan
skrev ut medicin för ett år och avslutade samtalet. Hon kommer inte att gå tillbaka
till läkaren.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare, verksamhetschefen
samt chefläkaren. Behandlingsansvarig läkare framför en beklagan över att kvinnan
inte framförde sin kritik direkt vid läkarbesöket. Handläggningen bedöms varat
utförd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. En ursäkt över upplevelsen
framförs från chefläkaren. Anmälaren har tagit del av svaren och har därefter hörts
av och framfört att hon accepterar svaret och uppskattar ursäkten. Ärendet
avslutas.

V1401-00213-63
Bristande bemötande, nekad intyg
En kvinna framförde synpunkter på bristande bemötande i samband med ett
läkarbesök. Läkaren hade ett bristande bemötande mot både patienten och
anhöriga. Läkaren förnekade och avfärdade även kvinnans sjukdomssituation.
Kvinnan nekades intyg om färdtjänst.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verkssamhetschef. Kvinnan hade med sig
taltjänst som ville spela in besöket på bandspelare. Läkaren kände sig mycket
obehaglig till mods inför detta och visste inte att hon hade rätt att säga nej till
bandinspelning. Hon upplevde det som personen från taltjänst och kvinnan menade
att hon inte hade rätt att säga nej. Detta ledde till att läkaren kände misstroende
och att mötet mellan patient och läkare påverkades. Ansvarig har ingen anledning
att ifrågasätta bedömning av kvinnans nuvarande symtom. Att hon tidigare haft
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symtom som annan läkare har ställt diagnos och behandlat behöver inte betyda att
nuvarande symtom och undersökningsfynd gör att det behövs behandling. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon skulle inkomma med
genmäle. Då hon senare inte avhörts avslutas ärendet.
V1401-00232-63
Lång väntan
En man framförde synpunkter på att han väntat länge på att få en gastroskopisk
undersökning.
Åtgärd: Yttrande begärdes från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det att
patienten remitterades till önskad undersökning i mars 2013 och att mottagaren
accepterat remissen och att undersökningen ska genomföras. Vidare framgår det av
yttrandet att ansvarig vårdgivare varit medveten om att patienten väntar på sin
undersökning och stött på remissmottagaren vid flera tillfällen för att skynda på
undersökningen. Avslutningsvis beklagar man den långa väntetiden men hänvisar
till remissmottagaren för ytterligare information om varför undersökningen dröjer.
Yttrandet har överlämnats till anmälaren som kommer med ett genmäle. Genmälet
berör inte detta ärende och bifogas till akten utan vidare åtgärd. På telefon framför
anmälaren att han inte har något att invända mot inkommet yttrande utan vill få sin
undersökning genomförd. Ärendet avslutas då anmälaren inte har något mer att
såga om detta ärende (ärendet fortsätter i "systerärendet").
V1401-00234-63
Komplext vårdbehov
En kvinna framförde synpunkter på att hon kommer att förlora sin fasta vårdkontakt
om en omorganisation av vården genomförs.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från biträdande
överläkare. Kvinnan kommer som andra patienter med motsvarande sjukdom att få
den medicinska behandling som bedöms vara den mest korrekta. Man för
fortlöpande diskussioner angående kostnader för olika typer av behandlingar och
man gör korrigeringar utav behandlingar men då enbart på medicinska indikationer.
Det finns ingen anledning att kvinnan av ekonomiska skäl skulle undanhållas
behandling om det är så att aktuell medicin är medicinskt indicerad för henne. Efter
det att anmälaren tagit del av kompletterande yttrande har hon förklarat sig nöjd
med resultatet av sin anmälaran. Ärendet avslutat.
V1401-00235-42
Hög läkemedels förbrukning, beroendeproblematik
En kvinna vårdades och medicinerades av husläkaren mot sömnsvårigheter under
många år och upplever i dag beroendeproblematik och önskar hjälp av förvaltningen
att få hjälp med avgiftning.
Åtgärd: Enligt överenskommelse med anmälaren efterfrågas ett möte med vården
för genomgång av skrivelsen och om möjligt en vårdplan. Svar har inkommit från
behandlingsansvarig läkare som haft ett möte med kvinnan och verksamhetschefen.
En medicinsk vårdplan har upprättats med fokus på nedtrappning av
medicineringen. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
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V1401-00240-63
Komplikationer av operation
En kvinna skadades i samband med en operation, kvinnan har vid flera tillfällen sökt
vård och hjälp på specialistvårdsmottagningen utan möjlighet till ny bedömning.
Kvinnan upplevde att ingen tar ansvar för det inträffade. I anmälan framförs även
synpunkter på bristande journalföring av hennes besvär då information saknas eller
att anteckningarna innehåller felaktiga uppgifter.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från ansvarig vårdgivare. Av yttrandet framgår det att
det finns undersökningsresultat från undersökningar gjorda efter operationen som
bekräftar patientens upplevelse av att det inte är bra i ryggen. Yttrandet beskriver
operationsteknik och förekomst av komplikationer relaterad till de olika
operationsteknikerna. Vidare beklagar man att man inte nådde målet med
operationen men säger också att det inte var möjligt att undvika patientens
komplikationer. Avslutningsvis säger man att det inte finns några uppgifter om
patientens tillstånd efter 2011 och att man inte haft kontakt med henne därefter.
Yttrandet sändes till patienten som inkommer med ett genmäle och kompletterande
yttrande begärs. Av genmälet framgår det att hon inte ser sina frågor besvarade
och hon kritiserar att hon inte blivit informerad om att något hände under
operationen. Vidare frågar hon efter förtydligande information om vilka grunder man
ansåg att patientens besvär inte kunde åtgärdas då man visste vad som orsakade
dem. Avgenmälet framgår även att patienten skrivit brev till vårdgivaren där hon
efterfrågat information och kontakt utan att ha fått svar. Avslutningsvis framgår det
att andra vårdgivare har haft kontakt med specialistmottagningen så hennes
tillstånd torde inte vara helt okänt. Av det kompletterande yttrandet som begärdes
och sändes till patienten framkommer det att det saknas information i journal om en
eventuell nervskada. Man förklarar att det är prioriterat att identifiera problem som
kan åtgärdas kirurgiskt och att övriga besvär får behandlas med läkemedel eller
sjukgymnastik. Avslutningsvis framkommer det att patienten är välkommen för en
ny bedömning om hon så önskar om smärtan har ändrats. Patienten lämnar ett
genmäle efter att ha tagit emot det kompletterande yttrandet. Av detta genmäle
framgår det att hon anser journalen vara bristfällig då journalinnehållet inte speglar
hennes tillstånd. Hon beskriver också hur flera läkare har skrivit ut nya
smärtstillande läkemedel utan att hennes besvär och smärta utretts. Anmälaren
önskar att genmälet bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas enligt
anmälarens önskemål. Anmälaren är sedan tidigare informerad om
Patientförsäkringen LÖF och överväger en anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg även om händelserna är gamla.
V1401-00246-34
Strul med recept och tider
En kvinna har synpunkter på att kontakten med en psykiatrisk mottagning krånglar.
Hon har svårigheter med att få recept och rätt läkemedel samt att tider som är
bokade glöms bort. Hon önskar byta psykiatrisk mottagning men har stött på
problem. Kvinnan undrar hur hon ska gå tillväga.
Åtgärd: Kvinnan får information om hur hon kan gå tillväga för att byta psykiatrisk
mottagning och regler om valfrihet. Vid ett överenskommet telefonsamtal några
månader senare framkommer det att hon blivit emottagen vid en psykiatrisk
specialistmottagning men eftersom det är kö till mottagningen får hon vänta tills
hösten innan tid till läkare kan ges. Hon har kvar kontakten med sin psykiatriska
mottagning tills den nya mottagningen tar över. Kvinnan önskar avsluta ärendet.
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V1401-00254-42
Nekad medicinering, bemötande
En kvinna vårdades vid en beroendemottagning och nekades fortsatt medicinering
med ADHD medicin. Efter avslutad behandling mådde hon dåligt och fungerade inte
i vardagen. Läkaren var arrogant och bemötte henne nedlåtande.
Åtgärd: Behandlingsansvarig läkare har inkommit med yttrande och förklarar att
kvinnan avgiftades från beroendeframkallande mediciner varför det inte var aktuellt
att återinsätta dessa. En medicinsk förklaring ges till vård och behandling som givits
vid kliniken och som följer medicinska riktlinjer. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1401-00262-52
Komplikationer efter ingrepp
En kvinna har genomgått en titthållsoperation av knät och drabbades av en infektion
i operationsområdet som krävde flera veckors sjukhusvård. Hon vill ha en förklaring
till det inträffade.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från specialistläkare. Vid operationen följdes
hygienrutinerna och det hände inget anmärkningsvärt under operationen. Kvinnan
sökte akutetmottagning samma kväll då hon blött igenom bandaget. Detta
kontrollerades sedan hos distriktssköterska och hon var på extra läkarkontroll fem
dagar efter operationen. Läkaren konstaterade då att kvinnan blött mer än
snittpatienten vid ett sådant mindre ingrepp men såg då inga andra tecken på
någon tillstött komplikation. Någon dag senare utvecklades en djup ledinfektion,
septisk artrit vilket berodde på stafylococcus aureus (sjukhussjuka). Infektion efter
ledingrepp är en fruktad komplikation som förekommer i ca 0,5 % av utförda
ingrepp. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon inte är
nöjd med svaret och att hon vill ha ersättning. Hon har hänvisats till LÖF. Ärendet
avslutat.
V1401-00267-57
Felaktig diagnos fördröjde rätt behandling
En man åkte akut till sjukhus flera gånger under ett års tid. Trots mannens
påpekanden valde läkarna att inte undersöka hjärta och lungor utan magen och
tarmarna. Mannen kände sig allt sjukare, men läkarna nonchalerade mannens
synpunkter. Slutligen röntgades mannens lungor och då upptäcktes att mannen
hade vatten i lungorna. Mannen har begärt ut journaler och ser många felaktigheter.
En av klinikerna vägrade att lämna ut journalkopior trots flera påpekanden från
mannen.
Åtgärd: Yttranden inkom från överläkare och verksamhetschef som beskrev att
komplikationerna i form av vätska i lungsäcken uppmärksammades och handlades
enligt gängse rutiner. Anmälaren är inte nöjd med svaret utan önskar att ärendet
överförs till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas på förvaltningen.
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V1401-00273-63
Bristande information
En kvinna framförde synpunkter på information om resultat av undersökningen. När
kvinnan en tid senare försökte få svar på frågor rörande undersökningen blev
avsnäst av en kvinna i telefon.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Testet (KUB-test)innebär att man
gör en sannolikhetsbedömning för kromosomavvikelser hos fostret baserat på en
ultraljudsmässig mätning av nackspalten hos fostret som adderas med resultatet av
blodprov från modern som mäter två olika hormoner från livmoderkakan. Detta
tillsammans med moderns ålder ger en riskberäkning som identifierar ungefär 8590% av alla foster med Downs syndrom. Det som är svårt med testet är framförallt
informationen. Ansvarig beklagar att det i detta ärende ändå blev verklighet med ett
sjukt barn trots det låga gränsvärde som kvinnan hade. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren förklarat sig nöjd med svaret. Hon är inbjuden på ett möte
på kliniken för att tala om det inträffade. Ärendet avslutat.
V1401-00277-42
Bemötande under förlossning, läkemedelsbiverkan
En kvinna födde sitt första barn på ett akutsjukhus. I slutet av förlossningen blev
hon trött och ledsen, men barnmorskan bemötte henne bryskt. Efter förlossningen
duschade kvinnan ensam och föll så olyckligt att hon skadade huvudet. Mannen
försökte ropa efter personal, men det dröjde lång tid innan någon hjälp kom.
Kvinnan hade mycket ont i underlivet, men detta bedömdes vara normalt. Till slut
undersöktes hon och det konstaterades att infektion uppstått kring stygnen.
Behandling gavs med antibiotika som orsakade allergisk reaktion. Akutläkaren
konstaterade att dosen var fel.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, patientsäkerhetsansvarig läkare,
verksamhetschefen samt ansvarig läkare. Den dåliga upplevelsen beklagas. Att
kvinnan slog i huvudet borde ha journalförts och hon skulle ha läkarundersökts.
Antibiotikadosen är något högre för gravida och nyförlösta då dessa har en större
blodvolym varför normaldos inte är tillräcklig. Den allergiska reaktionen beklagas.
Händelsen har tagits upp i med involverad personal. Kvinnan har erbjudits ett möte
för genomgång av händelsen men avböjt. Anmälaren har tagit del av svaren och
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1401-00282-49
Lämnades utanför sjukhuset
Äldre man faller och skadar sig. Han uppsökte sjukhus. Han blir inskriven vid
ortopeden. Efter en tid vill han bli utskriven, trots skador. Han ville få hjälp att
komma hem. Vakter tillkallades. Vakterna förde ut honom från sjukhuset, de
placerade honom vid ett staket ute vid gatan. Anhörig kom till sjukhuset och fann
honom vid gatan. Den anhörige och mannen riktar i skrivelsen kritik mot att
vakterna var bryska när de förde ut honom från sjukhuset och att de lämnade
honom vid gatan utan att se till att han kom hem. Mannen är även kritisk till att
personalen vid sjukhuset inte säkerställde att han fick vård för sina skador.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från fastighets- och säkerhetsavdelningen och från
sjuksköterska. Då mannen vägrade att låta sig undersökas av läkare, var
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alkoholpåverkad, högljudd, agiterad, oroade andra patienter och ville gå hem
tillkallade personalen väktarena. När anhörig kom meddelade sjuksköterskan att
med tanke på att mannen ramlat, eventuellt slagit i huvudet och åt blodförtunnande
medicin vore det bra om anhörig kunde lyckas få honom att komma tillbaka in till
akuten. Men mannen kom inte tillbaka. Dagen därpå träffade sjuksköterska anhörig
i korridoren på akuten och mannen väntade då på att få träffa läkare. Händelsen har
diskuterats med akutmottagningens personal och med sjukhusets säkerhetschef och
ordningsvakter. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1401-00290-59
Prover togs ej på flera år
En man har kontakt med en läkare vid mottagningen för uppföljande behandling.
Mannen framför att 112 prover togs 2007, 155 prover togs 2008 och 48 prover togs
2009. Inga prover togs sedan fram till 2012. Mannen påtalade detta i ett brev men
fick ingen remiss med hänvisning till läkarens kamp emot landstinget som medförde
att han inte hade något avtal. I maj 2013 förlorade mannen medvetandet och fick
akut vård, med största sannolikhet orsakat av lågt kalium. Mannen finner läkarens
agerande anmärkningsvärt.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från berörd läkare som beskriver vårdförloppet de
senaste 15 åren och anger att patienten följts systematiskt. Senare år anges att
patienten beskrivit provtagning gjord av läkare vid annan mottagning, vilket ej visat
oroande resultat. Han framför att det är svåranalyserat vad som orsakat det akuta
tillståndet med lågt kalium beroende på medicinering, att andra läkare följt upp med
prover och mer vardagliga frågor om intag av specifika ämnen och eventuella
magåkommor. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare.
V1401-00293-59
Vård inom vårdgarantin, komplikationer
En kvinna framför synpunkter för anhörigs räkning rörande komplikationer, på
grund av försenad operation. Händelseförloppet beskriver flera besök vid olika
enheter till följd av de komplikationer som uppstått bland annat som konsekvenser
av den långa väntetiden. Komplikationerna i sin tur har inneburit att planerade
åtgärder inte har genomförts och anmälaren framför synpunkter på att det under
tiden inte heller förekommit någon uppföljning från någon av enheterna.
Komplikationerna har lett till stora konsekvenser för den anhöriges hälsa.
Anmälaren ifrågasätter slutligen följsamhet till vårdgarantin och efterlyser
patientens säkerhet och trygghet.
Åtgärd: Yttranden har inkommit från biträdande överläkare. I ett första yttrande
beskrivs och besvaras frågor om bedömningar och åtgärder samt varför operation
dröjde åtta månader efter diagnos. Under väntetiden drabbades patienten av
komplikationer, ytterligare neurologiska symptom och biverkningar. Efter genmäle
besvaras frågor om saknad information rörande kontakter med att journalföring ska
ske vid alla kontakter, att rutiner för hantering av vårdgaranti saknas på sjukhuset
och kliniken, samt att operation i tid inneburit en chans att undvika komplikationer.
I yttrandet förs ett resonemang om uppföljning av långa väntetider till behandling
samt prioriteringsgrunder och hantering av flöden och operationstider. Slutligen
framförs att det är smärtsamt att konstatera att de svåra komplikationer som
patienten drabbats av skulle ha kunnat undvikas till stor del om hon opererats i tid.
Trots det är det en stor del av de patienter som har godartade tumörer som inte
opereras inom vårdgarantins tre månader. Anmälaren har tagit del av yttrandena
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och uppskattar uppriktigheten i svaren på hennes frågor. Hon uppfattar det dock
som att det innebär att det finns allvarliga brister som är värda att utreda vidare för
att få till stånd en förändring så att det som hänt inte drabbar andra. Enligt
önskemål från anmälaren överförs därför ärendet till annan instans. Detta ärende
avslutas.
V1401-00304-52
Bristande tillgänglighet
En man framförde synpunkter på bristande tillgänglighet hos läkaren på familjens
vårdcentral. Mannen har under flera veckor försökt boka tid hos husläkaren för sin
dotters räkning utan framgång. Mannen har fått motstridiga uppgifter om när
läkaren är tillgänglig och när man kan boka tid för besök. Mannen nekades att söka
vård hos annan läkare vid samma vårdcentral utan hänvisades till ansvarig
husläkare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som beklagar att mannen har
haft svårt att komma i kontakt med husläkare. En vagel är ett självläkande
sjukdomstillstånd som oftast inte kräver en specialistbedömning och därför var det
inte adekvat att remittera dottern till ögonsjukhus. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren meddelat att han önskar få ärendet överfört till I VO för
fortsatt handläggning där. Ärendet avslutat.
V1401-00327-52
Nekad rehabilitering
En man är förtvivlad. Han har drabbats av en neurologisk skada på grund av en
olycka. Han vill veta varför då han inte får någon rehabilitering överhuvudtaget och
varför remisserna ideligen avslås.
Åtgärd: Förvaltningen har gjort efterforskningar på initiativ av anmälaren. Det har
framkommit att anmälarens besvär relaterar till ortopedin. Anmälaren har fått tipset
att be sin husläkare att skicka en remiss till en ortopedisk specialist. Anmälaren har
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1401-00330-49
Fick inte hjälp att komma i kontakt med dotter
Anmälaren blev kontaktad av sin minderåriga dotter. Hon var på sjukhus. Hon var
där som besökare. Hennes mor var inlagd på sjukhuset. Dottern fick inte stanna
kvar över natten. Det var sent på kvällen. Pappan anlände till receptionen, uppgav
att han skulle möta sin dotter som inte fick vara kvar på sjukhuset under natten.
Receptionen frågade efter moderns personnummer. Pappan kunde födelsedatum,
men inte de fyra sista. Personalen vid receptionen uppgav då att det inte skulle gå
att lokalisera var dottern och hennes mor befann sig. Enligt anmälan kunde pappan
dock se att personalen utifrån födelsedatum kunnat lokalisera patienten. Pappan
utryckte sin besvikelse verbalt. Vakt tillkallades och han blev utknuffad. Sedan kom
han dock i kontakt med sin dotter. Pappan anser att bemötandet delvis grundar sig
på diskriminering.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och bitr.
vårdenhetschef som beklagar att mannen upplevt bemötandet negativt. Man är
vana vid att träffa olika människor på akutmottagningen och är angelägna att
behandla alla lika, oavsett ursprung. Anmälarens språkbruk har enligt personalens

Sid 43

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

uppfattning skapat en otrevlig situation för övriga patienter och närstående och
även påverkat arbetsmiljön för personalen. Ärendet har diskuterats med berörd
personal och med övriga i arbetsgruppen för ökad kompetens och lärdom. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer
som enligt hans önskemål bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1401-00340-34
Missnöjd med behandling, kostnader m.m.
En kvinna hör av sig angående sin vuxne son som bland annat lider av autism och
Aspergers syndrom. Mottagningen där sonen behandlas har skrivit i ett utlåtande till
Försäkringskassan att mannen missköter behandlingen genom att inte komma till
bokade tider, vilket lett till att mannens aktivitetsersättning nu dragits in. Mamman
menar att svårigheterna att komma till avtalade möten är en del av sonens diagnos
och att behandlingen måste anpassas utifrån sonens behov och förutsättningar.
Mamman är också missnöjd med att sonen nekats att byta behandlare trots att han
önskat detta samt att hon betalat räkningar för sonens vård långt över
frikortsbeloppet. Mamman menar att det borde finnas en spärr för detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från uppförordnad överläkare och medicinskt
ansvarig läkare. Gällande aktivitetsersättning så har enheten ingen möjlighet att
påverka beslut som fattats av Försäkringskassan, det är nog ett missförstånd att
uteblivna besök hos kuratorn varit anledning till deras beslut. I samarbete med
mannens anhöriga har man nu lyckats boka ett antal besök genom att anpassa tider
för både mannen och anhöriga. Om mannen kommit på avtalade tider skulle frikort
kunnat ges, men tyvärr har det funnits ett antal återbud vilket inte ingår i frikortets
grundbelopp. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1401-00342-62
Utebliven remiss
En man med hudutslag besökte en läkare på en vårdcentral vid tre tillfällen och fick
varje gång löftet att en remiss skulle skickas till en hudspecialist. Detta skedde inte
vid något av tillfällena. Mannen träffade därefter en annan läkare på vårdcentralen
som också lovade att skicka remiss till specialisten. Inte heller denna gång gick
någon remiss iväg. Först när mannen kontaktade chefen för vårdcentralen skickades
en remiss. Då hade mannen väntat i tre månader på att remissen skulle komma
iväg. Dessutom tillkom tre veckors väntan för att få komma till hudkliniken.
Åtgärd: Yttraden har inhämtats från berörd läkare samt verksamhetschef vid
vårdcentralen, som beskriver förloppet och menar att någon remiss inte utlovats i
det inledande skedet. Man meddelar att patientens beskrivning av otydlighet
gällande remisskrivande kommer att tas upp på ett läkarmöte samt att ett möte
kommer att bokas in med patienten för att reda ut missförstånd och diskutera
fortsatt behandling. Anmälaren har efter att ha tagit del av yttrandena samt varit på
möte vid vårdcentralen framfört att han vill rikta ett tack till verksamhetschefen för
den hjälp han fått, men att han är besviken på den läkare som han framfört
klagomål mot. Detta tas upp i det avslutande brevet till vården. Ärendet avslutas.
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V1401-00356-63
Bristande bemötande
En man framförde synpunkter på bristande bemötande i samband med ett
läkarbesök. Mannen beskrev att läkaren bara beklagade sig över sin arbetsbörda
och inte lyssnade till hans besvär. Mannen skulle blivit remitterad för vidare
undersökning men fick ringa och påminna om remissen en månad senare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare och från berörd AT-läkare. Den
senare beklagar den försening som uppstod på grund av att hon glömde att skicka
remissen. Angående de uteblivna telefontiderna finns det tyvärr briser i hur dessa
bokas in trots läkarnas planerade frånvaro. Detta bidrog till att hon inte kunde ringa
mannen förrän efter två veckor. Med anledning av ärendet kommer man att se över
rutinerna för inbokning av telefontider vid mottagningen. Efter det att yttrandena
har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1401-00363-49
Olika bedömningar, följer inte avtal
Anmälaren uppger att samma mottagning inom Folktandvården har kommit till olika
uppfattningar vid olika tillfällen beträffande hennes behov av tandställning. Innan
hon fyllt 20 år bedömde mottagningen att hon inte var i behov av tandställning,
efter det att hon fyllt 20 år bedömde samma mottagning att hon var i behov av
tandställning. Mottagningen har också haft svårt att hålla koll på att hon har
Friskvårdsavtal med Folktandvården. Personal har även beklagat sig över att hon
har detta avtal, när hon inte behöver betala för insatserna.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från Folktandvårdens Vd, klinikchef och leg.
tandläkare. Den trångställning som kvinnan har bedömts att ha, ansågs vara så
liten att den inte omfattades av kostnadsfri behandling inom barn-och
ungdomstandvården. Hon erbjöds för drygt tre år sedan en bedömning av
Folktandvårdens ortodontikonsult men valde att lämna återbud till besöket.
Tandläkare som träffat kvinnan i samband med bettfysiologisk undersökning
påpekar att det är hennes skyldighet att informera om tillstånd och diagnoser som
finns i munnen. Denne har även informerat om att tandställning inte ingår i
Frisktandvårdsavtalet som tecknats men att kvinnan på egen bekostnad kan få
tandreglering och den ungefärliga kostnaden. Efter det att kompletterande yttrande
har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1401-00368-52
Komplikationer efter behandling
En pojke hade brutit skenbenet och benet gipsades. Pojken uppsökte vården på nytt
då hälen värkte och gipset var för stort. Det visade sig sedan att han hade ett stort
blåmärke på hälen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschef. Att ett cirkulärt gips blir för stort
under gipstiden är inte ovanligt. I detta fall drabbades pojken dessvärre av
tryckskada i huden över hälen. I samband med återbesök konstaterades skadan i
form av en rund rodnad utan nekros. Pojken fick ett nytt gips där det tryckskadade
området avlastades. Skadan handlades adekvat när den upptäcktes. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
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V1401-00370-44
Missad diagnos
En kvinna fick vänta lång tid på en undersökning som sedan visade på långt gången
cancersjukdom.
Åtgärd: Svar ges via epost med förslag att kontakta Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag för utredning av eventuell vårdskada. Anmälaren tog ingen ny
kontakt och ärendet avslutas.
V1401-00371-44
För tidig utskrivning
En äldre kvinna råkade ut för en fallolycka men fick inte stanna på sjukhuset på
grund av platsbrist.
Åtgärd: Telefonkontakt med anhörig angående skriftlig anmälan. Någon anmälan
har efter lång tid inte kommit till förvaltningen och ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1401-00374-42
Felmedicinerad inför operation
En kvinna planerades för operation av höftplastik på en ortopedklinik på ett
specialistsjukhus. På operationsdagen noterades att hon fått fel
läkemedelsordination av narkosläkaren. Operationen blev inställd av operatören. Nu
måste hon vänta ytterligare flera månader till nästa operationstid.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamheten där en förklaring till händelsen
framförs. Enligt narkoskliniken kan detta preparat sättas ut dagen innan operation
och enligt ortopedkirurgen skall preparatet sättas ut sju dagar innan operation.
Händelsen beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1401-00376-42
Utebliven medicin, felförskrivning
En kvinna efterfrågade förnyat recept av husläkaren, efter en vecka hade hon inte
fått medicinen och mådde därför dåligt. När hon hämtade ut recepter var fel
läkemedel förskrivet. Kvinnan önskar en förklaring och ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen som beklagar
de obehag kvinnan haft på grund av utebliven medicinering. Vid receptförfrågan är
den normala handläggningstiden max tre dagar, det finns ingen förklaring till varför
det dröjde en vecka. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
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V1401-00377-42
Oklart vem som ska dela läkemedel
En man boende på ett gruppboende med somatiska och psykiska sjukdomar får inte
hjälp med medicindelning och har därför försämrats. Även brister vid nyinsatta
läkemedel har förekommit. Mannen slutenvårdades nyligen vid en psykiatrisk
vårdavdelning. Ingen vårdplan gjordes.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren vid kliniken som beklagar de
besvär som bristerna i handläggningen orsakat. Rutinerna vid medicinutdelning
kommer att ses över för att liknande händelser inte skall uppstå igen. Anmälaren
har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att han fått flytta till ett
annat boende som kan tillgodose medicineringen. Ärendet avslutas.
V1401-00384-63
Opererad men besvären återkom
En man framförde synpunkter på bristande resultat av genomgången operation.
Mannens besvär har återkommit och behöver opereras återigen.
Åtgärd: Information om anmälningsprocessen vid anmälan till patientnämndens
förvaltning Information om patientförsäkringen LÖF, blanketter skickas
överenskommelse. Ärendet avslutas då anmälaren inte hörts av.
V1401-00391-49
Fel diagnos
Anmälaren uppger att han fick fel diagnos vid läkarbesöket vid primärvården.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från berörd läkare. Vid
den kliniska undersökningen bedömdes symtomen som kortvariga, lindriga och att
de inte skulle föranleda annat än konservativ behandling som vid artros. Läkaren
ordinerade inte magnetrötgen utan mannen rekommenderades sjukgymnastik.
Inget ytterligare recept på analgetika skickades då mannen försågs med
förskrivning på starka smärtlindrande mot ryggvärk via smärtmottagning, detta för
att undvika överförskrivning av beroendeframkallande narkotiska preparat. Av
kompletterande yttrande framgår det att ord står emot ord gällnade information om
sjukgymnastik. Efter det att kompletterande yttranden har översänts har anmälaren
meddelat att då berörd personal har en helt annan uppfattning om händelse än vad
han har vill han att ärendet ska avslutas.
V1401-00395-63
Bokade undersökningar avbokas utan förklaring
En man framförde synpunkter på lång väntetid och att bokade undersökningar
avbokats utan förklaring.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet som inkommer
från sektionschefen framgår det varför patienten fått vänta länge på planerad
undersökning samt att man beklagar patientens väntan. En kopia av yttrandet
översänds till anmälaren som inkommer med genmäle. Kompletterande yttrande
inhämtas från vårdgivaren enligt anmälarens önskemål. Av det kompletterande
yttrandet framgår det att undersökningen är genomförd. Anmälaren får en kopia på
yttrandet och sedan har anmälren inte hörts av. Ärendet avslutas.
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V1401-00401-52
Missat diagnos med mera
En man drabbades av en blodpropp för några år sedan. I höstas påbörjades en
läkemedelsbehandling för att få bort blodproppen. Nu har det dock konstaterats att
proppen inte kan lösas upp och mannen kommer att ha kvar den resten av sitt liv.
Åtgärd: Ärendet avslutas då det saknas kontaktuppgifter och anmälaren har heller
inte hörts av.

V1401-00409-49
Missad diagnos
Enligt anmälan ramlade anmälaren med sin cykel. Hon uppsökte sjukhus och
genomgick där röntgenundersökning. Hon fick beskedet att hon inte var skadad.
Senare uppdagades att hon hade skador i knät.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Man har bedömt att riskerna
med ytterligare proteskirurgi överstiger möjligheterna. Remiss har skrivits för
utprovning av ortos för att avlasta insidan av knäleden. Om kvinnan önskar second
opinion på annat sjukhus så kommer remiss att skrivas. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1402-00431-59
Uteblivna efterkontroller
En kvinna beskriver att hon efter att ha opererats följts upp vid enheten i cirka tre
år. Nästkommande tre år har hon inte fått fortsatt uppföljning och uppfattar
undanglidande svar när hon frågat varför. Kvinnan framför att hon ej uteblivit eller
misskött kontakten och är förtvivlad, har värk och stark oro. Hon har efterfrågat
remiss till annan vård men utan resultat. Detta har tärt på kvinnans hälsa och
ekonomi. Kvinnan undrar om hon inte har rätt till uppföljning.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från biträdande verksamhetschefen som redogör för
sjukdomsförloppet och efterkontroller, samt att det nationella vårdprogrammet
följts. Smärtproblematiken har utretts utan tecken på tumöråterfall och därefter
skötts på smärtmottagningar vilket i sin tur lett till remiss för nedtrappning av
smärtlindrande mediciner. Sammanfattningsvis finns inget som motiverar besök
eller kontroller vid mottagningen. För bedömning av ny kontakt hänvisas till
ställningstagande av behandlande läkare. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
framför inget ytterligare i detta ärende, varför det avslutas.
V1402-00432-42
P-stav sattes in i muskel
En kvinna framför att p-stav sattes in i en muskel med komplikationer och smärtor
som följd.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
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V1402-00433-42
Felmedicinering, bemötande
En kvinna sökte akut vård på vårdcentralen på grund av buksmärtor. Läkaren
bedömde symtomen vara gynekologisk åkomma och förskrev antibiotika. Hon
upplyste läkaren om att hon inte tålde detta preparat och blev då otrevligt bemött.
Dagen efter uppsökte hon en gynekolog som uteslöt gynekologisk infektion.
Husläkaren utförde aldrig gynekologisk undersökning eller ultraljud.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt medicinskat ansvarig
läkare som beklagar att bemötandet och behandlingen brast. Ansvarig läkare gjorde
allt för att hjälpa patienten och ställde efter undersökning och provtagning en rimlig
diagnos trots avsaknad av gynekologisk undersökning i syfte att bespara patienten
ett långdraget besök på akutmottagningen. Anmälaren har tagit del av svaret och
önskar vidare utredning på IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas
enligt överenskommelse med anmälaren.
V1402-00451-44
Bristande omvårdnad
En make beskriver sin nu avlidna hustrus tid på ett akutsjukhus. Vårdavdelningen
hade ett bristande bemötande, en bristfällig miljö, fysiskt och psykiskt, samt
bristande personlig omvårdnad.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från överläkare och
chefsjuksköterska. Med anledning av mannens skrivelse har man haft ett
genomgripande möte med anhöriga kring de synpunkter som framförts.
Chefsjuksköterskan har i olika omgångar informerat hela personalen. Olika
uppfattningar råder kring händelser men verksamheten la stor vikt vid hur anhöriga
uppfattat dessa. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med
skriftliga kommentarer som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1402-00457-52
Lång väntan på ingrepp med mera
En kvinna väntar sen sommaren förra året på att få en ryggmärgsstimulering utförd.
Hon har sedan tidigare en shunt inopererat som börjat ställa till med besvär och
shunten behöver tas bort. Kvinnan bollas runt och ingen vill hjälpa till med vare sig
det ena ingreppet eller det andra.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ST-läkare. När remiss inkom beställdes och
granskads aktuella röntgenbilder och kvinnan kallades till enheten. Bukkirurg
konsulterades och man bedömde att det inte var shuntslangen som efter så lång tid
orsakade de aktuella besvären varför utredning rekommenderades. Utredningen
utfördes via vårdcentral. Man beslutade därefter att operera bort shuntslangen och
detta har gjorts under ärendets gång. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att hon ska påbörja ryggmärgsstimuleringen. Ärendet avslutat.

Sid 49

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

V1402-00483-44
Felaktigt bemötande
Anmälaren kontaktade 1177 och blev först bortkopplad och fick vid nästa försök
beskedet att man inte kunde kommunicera med anmälaren på engelska. Anmälaren
hade tryckt på knappen som gällde för engelsktalande.
Åtgärd: Anmälaren kontaktades via epost om kontakt men har inte hört av sig efter
lång tid. Ärendet avslutas i befintligt skick
V1402-00487-59
Fördröjt svar och förkommet prov
En kvinna tog prover och väntade oroligt på svar. När svar inte kommit efter sju
veckor tog hon kontakt. Svaret skulle skickas. Hon blev kontaktad av läkaren som
förklarade att prov och provsvar inte fanns och erbjöd en ny tid (utan kostnad) samt
förmedlade till kvinnan att hon inte skulle oroa sig. Kvinnan tycker det är
otillfredsställande både att ombedjas att inte oroa sig och hur provet/provsvar
hanterades. Hon önskar en fullständig utredning rörande återkoppling till patienter,
hur transporter sköts och hur detta kunde hända. Ytterligare händelser efter detta
med liknande förvirring och informationsbrister kring journalföring, uppföljande
bokningar och provsvar tillkommer anmälan.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionschefen och berörda läkare, vilka
beklagar det inträffade och beskriver sina åtgärder. Sektionschefen har träffat
anmälaren för genomgång av hennes upplevelser och händelserna, vilket
uppfattades positivt. Avvikelse och genomgång av aktuella rutiner har gjorts, dock
ber man om ursäkt för det misstag som drabbat anmälaren. Slutligen framförs en
förhoppning om att anmälaren fått sina frågor och synpunkter bemötta och att hon
känner sig mer förberedd inför den fortsatta vården. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1402-00503-52
Ofullständig behandling
En pappa till en tonårig flicka klagar över att hans dotter inte fått någon fullständig
utredning och ingen tycks ha koll på vilka prover som är tagna och ingen verkar läsa
journalen. Han vill ha en förklaring.
Åtgärd: Anmälaren skulle inkomma med en fylligare och underskriven anmälan.
Denna har dock inte inkommit. Ärendet avslutas.
V1402-00506-49
Fråga om kontantbetalning
Anmälaren besökte specialistmottagning. Han förvägrades att betala patientavgiften
med kontanter. Endast betalning via faktura eller kort godkändes.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som beskriver orsaken till att
man inte accepterar kontant betalning av patientavgift. Man har beslutat detta för
att främja säkerheten för sina anställda i kassa, reception men även vid
sekretariatet. De patienter som inte betalar med kort får istället inbetalningskort till
angivet kontonummer, vilket minimerar risken för stöld av medel. Av
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kompletterande yttrande framgår det att klinikledningen efter att ha tagit del av
dom från kammarrätt har beslutat att acceptera kontanta medel för betalning av
patientavgift. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1402-00512-62
Felbehandlad skada
En man var med om en trafikolycka och åkte till akuten. Där konstaterade man att
handen var bruten och mannen gipsades. När gipset togs bort efter fem veckor
gjordes ingen efterkontroll. Mannen hade kvarstående besvär och vände sig till en
annan läkare, som konstaterade att handleden var krossad och att en operation
krävdes, vilket denna läkare menar att man borde ha upptäckt från början vid det
sjukhus mannen fick vård vid.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från patientsäkerhetsansvarig läkare, som beklagar
de kvarstående besvären och har full förståelse för patientens besvikelse. Man
menar att frakturläget tycks ha försämrats till återbesöket och att detta inte
uppmärksammats, men att gipset skymt vid röntgen och att felställningen inte
heller i efterhand är lätt att upptäcka. Anmälaren har därefter inte framfört något
ytterligare. Ärendet avslutas.
V1402-00513-44
Frågor efter dödsfall
Anhöriga efter en avliden närstående har frågor om dödsorsak och vården som gavs
i anslutning till dödsfallet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinskt ansvarig sjuksköterska. När mannen
försämrades kontaktades läkare och denne ordinerade antibiotika. Anhöriga
kontaktades och i samråd beslöt man avvakata resultatet av
antibiotikabehandlingen och att fortlöpande kontrollera mannens tillstånd. Vid tillsyn
under natten fann man att mannen avlidit. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att hon aldrig kontaktads från boendet angående mannens
sjukdomstillstånd vid sina besök den aktuella helgen vilket hon önskar ska framgå i
avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1402-00527-49
Läkaren kommunicerar inte provsvar
En man lämnade blodprov vid primärvården för över en vecka sedan, men
fortfarande har läkaren trots att han uppgav att han skulle höra av sig om några
dagar, inte kommunicerat provsvaret.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare som höll sitt löfte och sökte
mannen på telefontiden aktuell överenskomment datum utan att få något svar. Han
konstaterade då att mannen själv fick återkomma. Läkaren kontaktade senare
mannen och meddelade alla provsvar. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1402-00532-49
Vill inte följa ordination och valfrihet
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Anmälaren hade av akutsjukhus fått en ordination på bland annat salva. Han
besökte en vårdcentral och ville där få tillgång till salva och omläggning, allt i
enlighet med ordinationen från akutsjukhuset. Men verksamhetschefen ville inte
beställa denna salva, enligt anmälaren. Inte heller omläggningsmaterialet skulle
beställas. Verksamhetschefen ska också ha uttryckt att anmälaren inte kunde bokas
in för besök på vårdcentralen för att han var för krånglig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. På enheten arbetar man efter
de anvisningar som finns vad gäller material och evidens för att säkerställa en
patientsäker vård. Man följer de läkarordinationer som är givna enligt patientens
journal. Distriktssköterskan förklarade för mannen att om han önskade sin egen
ordination fick han följa anvisningarna från hud och hämta ut sitt
omläggningsmaterial på ett recept som han fått föreskivet därifrån. Ansvarig
beklagar att mannen uppfattat det som att man inte ville ta emot honom för besök,
man tar emot alla patienter som önskar besöka mottagningen. Efter det att yttrande
har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som enligt hans
önskemål bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1402-00544-44
Nekas hemsjukvård
Ärende översänt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En man med
funktionsnedsättning och behov av såromläggning nekas hemsjukvård. Han är listad
hos en läkare på en vårdcentral som inte ligger i närområdet.
Åtgärd: Genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade man enligt telefonsamtal
startat en vårdplanering för att försöka lösa den komplexa situationen runt
anmälarens sjukvård. Anmälaren hade synpunkter på sin vård och hur den skulle
utföras. Anmälaren ville göra anmälan även till annan myndighet och hade förväntat
sig medverkan i detta från Patientnämnden. Han har dock fått förklarat för sig vilka
vägar han behöver gå efter att ha fått den kontaktinformation och de blanketter
som behövs. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1402-00545-58
Nekad sjukresa, brister i bemötandet
En mamma framför klagomål på att hon inte fick en sjukresa för att ta hem sin
nyopererade son. Pojken genomgick en handoperation och var sövd under
ingreppet. Anmälaren ifrågasätter bedömningen samt en sjuksköterskas bemötande.
Åtgärd: Svar har inkommit från opererande läkare som hänvisade till vederbörande
chef på operationsavdelningen i ärendet. Yttrande inhämtades då från enhetschef
samt från specialistsjuksköterska som bägge beklagar att patienten inte fick någon
sjukresa. Berörd sjuksköterska är vidtalad och mottagningen har varit i kontakt med
anmälaren i ärendet och framfört detta. Av yttrandet framgår också att behovet av
sjukresa baseras på patientens medicinska tillstånd, det var olyckligt att det i detta
fall inte bedömdes som att behov förelåg. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
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V1402-00549-54
Nonchalant bemötande från läkare
En man som har tvångsvårdas vid en psykiatrisk specialistenhet blir nonchalant och
ifrågasättande bemött av läkaren på avdelningen. Han önskar att läkaren får en
varning av PaNf.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsöverläkare. Mannen vårdades enligt LPT
under några dagar och därefter vårdades han ytterligare några dagar. Under året
kommer sannolikt det fortsatta poliklinikska stödet att överföras till vanlig
psykosmottagning för att bättre tillgodose mannens önskemål och behov. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1402-00557-57
Man kom inte fram på telefon till SOS Alarm
En man blev sjuk och ringde SOS Alarm för att beställa ambulans. Han hade mycket
svårt att komma fram på telefon och fick ringa många gånger innan någon svarade.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchefen som lyssnade på aktuella samtal till SOS
Alarm från anmälaren. Mannens uppgifter om samtal stämde inte överens med
registrerade samtal. Vid detta tillfälle sändes ambulans med förtur till anmälaren
vilket ändå innebar en viss väntetid vilket beklagades. Då anmälaren efter att ha
tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han
accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1402-00565-63
Bristande bemötande, undersökning och utredning
En kvinna upplevde att läkaren inte tog hennes besvär med knäet på allvar. Kvinnan
sökte hjälp vid ett flertal tillfällen utan att utredning av besvären gjordes. Senare
visade det sig att kvinnan hade allvarliga problem som kunde behandlas.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från berörd läkare. Efter
anamnes och fysisk undersökning bedömdes tillståndet som misstänkt
mjukdelsskada alternativt artros. Med hänsyntill kvinnans ålder samt den långa
tiden sedan skadan ägt rum, rekommenderades, enligt aktuella riktlinjer, i första
hand konservativ behandling. Kvinnan fick information om att återkomma om effekt
uteblev för fortsatt utredning med magnetröntgen inför remiss till ortoped. Berörd
läkare ser det som uppenbart att det blivit en kommunikationsbrist vid besöket och
beklagar att kvinnan upplevt det som ett dåligt bemötande. Efter det att yttrande
har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1402-00567-57
Får inte operation inom vårdgarantin
En kvinna hade stora besvär med en fot. Husläkaren remitterade till akutsjukhus
och kvinnan träffade en ortoped som kunde operera. Denna läkare flyttade till annat
sjukhus och kvinnan fick då information om att sjukhuset inte hade någon kunnig
fotkirurg. Kvinnan försökte komma till den första ortopeden, men detta var inte
möjligt. Kvinnan menar att hon fick bristande hjälp och stöd av akutsjukhuset att
söka vidare till annan mottagning.
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Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som förklarade att det hela
orsakades av att fotansvarig ortoped bytte arbetsplats och då inte hade möjlighet
att operera patienter med andra sjukdomar inom ramen för sitt nya arbete.
Verksamhetschefen sände då en förfrågan till andra sjukhus, men svar dröjde vilket
förklarade den långa väntan. Anmälaren är nöjd med svaret och önskar avsluta
ärendet.
V1402-00576-49
Brister i bemötandet
Anmälaren påtalar brister i bemötandet hos läkare vid primärvården och kände sig
både anklagad och ifrågasatt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från berörd läkare. Vid
besökets början talade läkaren om att hon inte skrev ut viss medicin. I och med
detta försvann alla möjligheter till en bra dialog. Kvinnan blev upprörd då hon kom
för att få recept. Man kunde inte mötas på något sätt i dialogen. Läkaren beklagar
att hennes inledning var oprofessionell. Hon erbjöd kvinnan att makulera besöket
och få kostnaden åter viket var hennes önskemål. Efter det att yttrandena har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1402-00581-44
Felaktig diagnos
En kvinna sökte sin vårdcentral för långvariga smärtor i övre delen av magen.
Läkaren gjorde sin bedömning efter undersökning vilket inte överensstämde med
patientens känsla och synpunkter. Kvinnan sökte annan läkare som fann
cancerceller och en utredning inleddes. Kvinnan avled i en spridd cancer kort därpå.
Åtgärd: Yttrande gavs av tillförordnad verksamhetschef samt medicinskt ansvarig
läkare. Man hade gått igenom patientjournalen och diskuterat ärendet med ansvarig
läkare. Medicinskt kunde man inte finna något fel i handläggningen efter den
medicinska bedömningen. Verksamheten beklagar att familjen inte upplevde att de
blev lyssnade till. Familjen önskade efter att ha tagit del av yttrandet att få ärendet
överfört till Inspektionen för vård och omsorg och avslutade därmed ärendet vid
nämnden.
V1402-00588-63
Nekad behandling
En man medverkade i en studie. Mannens medverkan i studien innebar att han
skulle lämna blodprov. Resultat av provtagningen ledde till ytterligare
undersökningar, resultatet av dessa undersökningar meddelades drygt 5 månader
senare och då visade det sig att mannen hade cancer. Anmälaren undrar varför inte
svaret på de kompletterande undersökningarna meddelades tidigare då det fanns en
känd förhöjd risk redan från början. Anmälaren uttrycker också sin besvikelse i att
maken nekas kirurgisk behandling då det visade sig att det fanns metastaser.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvariga på berörd enhet. De beklagar att
svaret på skelettundersökningen inte fanns tillgängligt vid nybesöket på
mottagningen. Med anledning av undersökningsresultatet hade man då informerat
om ett annat behandlingsupplägg där så kallad bromsande hormonbehandling hade
rekommenderats och att stråbehandling inte var aktuellt. När svaret på
skelettundersökningen kom och enligt journal hade man överenskommit om att

Sid 54

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

onkolog skulle informera mannen per telefon om resultatet. Man eftersträvar att
delge information om undersökningsresultat i samband med mottagningsbesök och
att undvika att ta informationen telefonledes om inget annat överenskommits.
Ärendet är anmält till LÖF och anmälaren har informerats om IVO. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren meddelat att ärende kan avslutas.
V1402-00589-63
Bristande sekretess
En kvinna upplevde att hennes journal är öppen och tillgänglig för alla.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörd läkare. Denna beskriver hur hennes
journalsystem fungerar och att det inte är möjligt för andra att ta del av journalen
då enheten inte medverkar i sammanhållen journalföring. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inkommit med genmäle. Då detta inte i sak tar upp något
nytt har anmälaren via förvaltningschefen skriftligen informerats om att ärendet
avslutas.
V1402-00592-49
Handled blev gipsad på fel sätt
Anmälaren föll och fick handledsfraktur. Vid närakuten blev handleden gipsad på fel
sätt.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och
medicinskt ansvarig läkare. Vid varje besök har man har konsulterat ortoped eller
handkirurg och har lämnat det helt öppet för kvinnan att höra av sig och erbjudit
henne tid till handkirurg. Det är konsluterande ortoped som styrt handläggningen.
Senare röntgen visade en liten felställning som inte fanns på de två först tagna
röntgen. Ansvariga kan inte se att det egentligen har gått snett
handläggningsmässigt på något sätt från deras sida. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som enligt hennes
önskemål bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1402-00594-59
Ej utredda kvarstående besvär, medicinering
En kvinna fick besvär i samband med en infektion då hon ordinerades flera olika
läkemedel. Kvinnan ifrågasätter kombinationen av preparat och har kvarstående
besvär som hon önskar besked om vad det är och om hur hon kan behandla dessa.
Kvinnan upplever inte att man tagit hennes besvär på allvar och efterfrågar också
dialog mellan inblandade mottagningar för att skapa en möjlighet att finna orsaker
till besvären.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från chefläkaren samt enhetschefen och medicinskt
ansvarig läkare. Här framförs att man utifrån anmälan och journalanteckningar har
svårt att ge ett bra skriftligt svar. Anmälaren har kontaktats och erbjudits personligt
möte. Anmälaren avböjde detta och ville hellre boka tid hos sin läkare vilket
ordnats. Anmälaren har tagit del av yttrandena och framför inget ytterligare.
Ärendet avslutas.
V1402-00597-44
Missad diagnos
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En kvinna uppsökte primärvården för stark huvudvärk och nedsatt syn på ena ögat.
Efter flera besök utan hörsamhet för sina besvär sökte hon vård på en annan enhet.
Undersökning där visade på blodpropp i ögat. Synen är nu starkt nedsatt.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal är ärendet anmält till Inspektionen för Vård och Omsorg
samt patientförsäkringen LÖF. Vi överenskommer därför att ärendet vid nämnden
avslutas utan åtgärd.
V1402-00605-52
Bristande undersökning
En kvinna födde barn på sjukhus och först flera dagar efter förlossningen upptäcktes
att barnet saknade ändtarmsöppning. Kvinnan vill veta varför.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefläkare, verksamhetschef och överläkare.
Efter förlossningen undersöktes barnet av förlösande barnmorska. Vid
undersökningen hade man inte upptäckt att barnet hade analatresi (saknade
ändtarmsöppning). Det föds cirka 30 barn i landet per år med analatresi. Barnläkare
undersökte barnet två dagar efter förlossningen och barnet remitterades till
barnsjukhus för vidare omhändertagande. Enligt barnläkaren är fördröjningen av
diagnosen inte anmärkningsvärd. Efter det att yttrandena har översänts har
anmälaren meddelat att hon önskar få ärendet överfört till IVO för fortsatt
handläggning där. Ärendet avslutat.
V1402-00609-57
Nonchalant bemötande av ambulansbesättning
En kvinna fick under ett möte ett långvarigt epileptiskt anfall, annan närvarande
person kontaktade ambulans. Kvinnan blev nonchalant bemött och ifrågasatt och
närvarandes synpunkter togs inte till vara trots att de berättade att de kände
kvinnan sedan länge.
Åtgärd: Yttrande inkom från ambulansöverläkaren som menade att besättningen
följde de nationella riktlinjer som finns framtagna, men beklagade att de närvarande
fått en negativ bild av ambulanssjukvården. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att de accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1402-00616-44
Nekad vård
En dam hade under många år samma läkare på sin vårdmottagning. I samband med
att damen blev sämre och krävde mer vård hade läkaren förklarat att hon inte
längre kunde ta hand om sin patient.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare som inte hade avsagt sig vården
av kvinnan. Hon hade i samråd med rehabiliteringsenheten överenskommit att
kvinnan behövde stanna en längre period beroende på allmäntillståndet. Då kvinnan
kom hem hade läkaren förskrivit nödvändig medicin och hembesök hade gjorts via
hemsjukvården. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med
skriftliga kommentarer som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
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V1402-00643-28
Garanti på tandimplantat
En man fick ett implantat insatt år 2005 i underkäken och år 2008 i överkäken. År
2009 fick mannen problem med implantaten. På röntgen kunde man se pågående
bennedbrytning runt vissa implantat och han remitterades till
tandlossningsspecialist. Mannen avbokade tiden till tandlossningsspecialisten och år
2014 återkom han till mottagningen och påtalade sina akuta besvär. Två
implantatskruvar lossnade på grund av tandlossningen när tandläkaren skulle
skruva av bron och den gick senare inte att återställa. Nu har mannen inga tänder
kvar i munnen och han vill att tandläkaren återställer hans tandstatus kostnadsfritt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef.
Behandlingen har utförts enligt gängse rutiner och utvecklingen av inflammation
runt implantatet kan inte lastas vare sig kirurg eller protetiker. Mannen har erbjudits
behandling hos parodontolog i flera omgångar men avbokat dessa tider. Efter det
att yttrandena har översänts har anmälaren informerats om att ärendet avslutas.
V1402-00655-59
Komplikationer efter prostataoperation
En man som genomgått en prostataoperation har drabbats av komplikationer. Vid
kontakt med annan vårdinrättning har han fått besked om att han blivit
felbehandlad.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen och berörd läkare. I detta
beskrivs vårdförloppet och operationen och att en komplicerande blödning uppstod
som gjorde det svårt att sätta kateter, men slutligen klarades. Frånsett detta
bedöms ingreppet som normalt. Man beklagar de komplikationer med inflammation
och urinstopp som drabbade anmälaren då och fortsatt. Komplikationerna beskrivs
som ovanliga, dock ser man inte att några kvalitetshöjande åtgärder kunnat
förhindra den olyckliga utvecklingen. Slutligen uppmuntras anmälaren att söka
ersättning från patientförsäkringen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
framför att han accepterar det även om han hellre skulle vara utan komplikationer
än att få ersättning. Ärendet avslutas.
V1402-00658-44
Bristande behandling
En nu avliden man som vistades på ett korttidsboende efter operation av en
hjärntumör. Mannen blev allt sjukare men skickades inte till sjukhus. Anhöriga är
inte helt informerade om dödsorsaken.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare. Något önskemål om kopia av
obduktionsprotokollet har inte framförts av anmälaren. Hade detta skett skulle man
omedelbart ha skickat en kopia. Patientansvarig läkare har varit i kontakt med
anmälaren och muntligen informerat henne om obduktionsresultatet för att ge
möjlighet till frågor och synpunkter. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att ärendet kan avslutas.

Sid 57

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

V1402-00659-44
Bristande vård
En nu avliden man som efter neurokirurgi upprepade gånger tvingades söka akut
hjälp. Han hade svårt att klara sig även efter den rehabilitering som han genomgått,
var mycket svag och föll ofta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från medicinskt ansvarig
läkare. Mannen var efter en neurologisk operation kraftigt påverkad i sitt
allmäntillstånd vilket försvårades av svårigheter att balansera medicinering och
tillstötande kraftig infektion. Det var svårt att få en fungerande hemsituation och
rehabilitering kunde inte erbjudas i den utsträckning som behövdes. Mannens
elakartade grundsjukdom hade ett negativt förlopp som inte gick att hejda. Efter det
att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att ärendet kan avslutas.
V1402-00667-63
Bristande bemötande
En kvinna var remitterad för KBT-behandling. Kvinna nekades först behandling på
grund av att hon behandlades även med en viss läkemedelstyp men blev ändå
kallad för bedömning angående eventuell behandling. Kvinnan var på flera besök
utan att besked lämnades och terapeuten kvinnan träffades upplevdes som
ointresserad av att lyssna på kvinnan berättelse. Kvinnan framförde synpunkter på
bristande bemötande och att hon nekats behandling.
Åtgärd: Yttrande inhämtade från berörd mottagning, anmälan besvaras av
medicinskt ansvarig läkare och ansvarig psykolog. Av yttrandet framgår det att
omhändertagandet av patienten följt den rutin som finns för nya patienter med
några besök innan behandlingsplan skrivs. Vidare beskrivs kortfattat vad som
diskuterats under de olika besöken och bakgrund till diskussionerna. Yttrandena
försöker även besvara direkta frågor ställda av anmälaren. Avslutningsvis beskrivs
händelsen som ledde till beslutet att neka patienten vidare behandling. Yttrandet
har lämnats till anmälaren. Anmälaren har inte hörts av med anledning av yttrandet
och inte heller inkommit med genmäle. Ärendet avslutas då anmälaren inte hörts
av.
V1402-00668-58
Brister i läkarens bemötande och behandling
En kvinna framför synpunkter på brister i läkarens bemötande på en
akutmottagning på ett sjukhus. Kvinnan var gravid, sökte akut vård på grund av
blödningar och magsmärtor. Läkarens undersökning var hårdhänt och när det visade
sig att fostret inte levde längre menade läkaren att det var lika bra då kvinnan fött
sitt första barn nyligen. Anmälaren har tagit mycket illa vid sig av detta och önskar
upprättelse.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare och tillika behandlande läkare på
kliniken. Av yttrandet framgår patientens sökorsak samt den bedömning som
gjordes. Läkaren beklagar patientens upplevelse och framför att hennes ambition
varit att bemöta patienten på ett respektfullt sätt. Anmälaren inkom med genmäle
där hon framförde att hon inte ansåg att läkarens bemötande var respektfullt och
undrade vad läkaren själv ansåg om detta. I inkommet kompletterande yttrande
framförde läkaren återigen att hon beklagar patientens upplevelse av
undersökningen och bemötandet. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet
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inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
V1402-00681-42
Avslutad medicinering, abstinens
En kvinna med ADHD medicinerades under fler år med ett beroendeframkallande
läkemedel. Läkaren på beroendemottagningen avslutade behandlingen utan att
trappa ner varför hon upplevde svår abstinens.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar att
kvinnan sjukhusvårdades vid flera tillfällen för nedtrappning av medicineringen.
Beslutet var inte hastigt fattat utan gjordes i samråd med kvinnan för att ta hänsyn
till hennes behov och önskemål. En beklagan framförs över den negativa
upplevelsen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1402-00683-58
Felaktig bedömning, inte lyssnad till
En kvinna framför synpunkter på felaktig bedömning av läkare. Hon sökte vård på
grund av buksmärtor, bedömdes som blindtarmsinflammation och operation
gjordes. Kvinnan mådde inte bättre efter detta utan besvärades av fortsatta
smärtor. Gjorde ett flertal besök på sjukhuset innan rätt diagnos ställdes. Ny
operation var nödvändig. Hon ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och från överläkare på kirurg- och
urologkliniken och på kvinnokliniken. Chefläkaren på sjukhuset har även bifogat
svar från överläkare på kirurgkliniken för att förklara den komplicerade
handläggningen. Av yttrandet från kirurg- och urologklinken framgår att patienten
opererades på kliniken på grund av en akut blindtarmsinflammation, samt att hon
blev utskriven några dagar senare utan besvär. Det framkommer även att patienten
sökt vård på gynkliniken samt på akutmottagningen på sjukhuset ett flertal gånger
på grund av kvarstående smärtor. Av yttrandet från kvinnokliniken framgår att
patienten först vårdades på kvinnokliniken men överfördes till kirurgkliniken och
opererades där för en akut blindtarmsinflammation. Patienten sökte ånyo vård på
sjukhuset efter två månader och lades in på kliniken där läkare konstaterade att
kvinnan hade abscesser på äggstockarna. Kvinnan opererades på kliniken med gott
resultat. Återbesök på sjukhuset är inbokat. I yttrandet från överläkare på
kirurgkliniken framkommer att patienten behandlats enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. Det framgår även att patienten haft två sjukdomar och att detta får ses
som mycket ovanligt. Orsaken till att gyn organen inte undersöktes vid
blindtarmsoperationen är att de är svårbedömbara och att risken är att man
förvärrar situationen genom att sprida infektionen som förelåg samt ökar risken för
sammanväxningar. Överläkaren beklagar att patienten behövt opereras två gånger
men har svårt att se att man skulle handlat annorlunda. Då anmälaren efter att ha
tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon
accepterat svaret och avslutar ärendet.
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V1402-00685-58
Brister i remisshantering och tillgänglighet
En kvinna framför synpunkter på att husläkaren inte skrivit remiss som utlovats.
Kvinnan har kontaktat vårdcentralen ett flertal gånger och bokat telefontid med
läkaren, men har inte blivit uppringd.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på vårdcentralen. Av yttrandet
framgår att läkaren inte ringt upp patienten på bokad telefontid och han beklagar
detta. Orsaken till detta var tidsbrist då läkaren minskat sin arbetstid men haft ett
oförändrat antal listade patienter. Läkaren har nu mindre antal patienter och hoppas
att det ska underlätta. Gällande remisshantering menar läkaren att det föreligger ett
missförstånd gällande tiden för remiss. Han anser inte att patienten ska remitteras
nu utan att först efter kompletterande undersökningar. 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.
V1402-00705-54
Får medicin mot sin vilja
En man har synpunkter på att han har mot sin vilja fått mediciner. Han vill att
psykiatrin respektera hans fria vilja.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Mannen är känd inom psykiatrin
inom sedan många år. Läkare inom slutenvården har ansett det vara viktigt med en
kontinuerlig medicinering. Mannen har själv avslutat pågående medicinering utan
att detta var rekommenderat. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1402-00706-54
Synpunkter på bemötande samt utskrivning
En kvinna är kritisk till en läkares bemötande vid en psykiatrisk avdelning. Hon är
också missnöjd med att läkaren har hävt en tvångsvård och skickat hennes sambo
hem utan att bland annat ordna hemtransport. Kvinnan anser att sambon var i ett
sådant dåligt skick så att han inte borde skrivas ut.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefsöverläkare och från ansvarig överläkare
som beklagar att anmälaren och hennes sambo känt sig överrumplade och olyckliga
över vårdens agerande. Självmordstankar är ett allvarligt och alarmerande
symptom som tas på stort allvar av sjukvården. Beroende på bakgrunden och
orsaken till dessa tankar handlar man olika. Ibland kan självmordstankarna
försvinna mycket snabbt och inte alltid behövas följas upp speciellt. Tvångsvården
avslutades och mannen önskade straxt innan det att få åka hem och arbeta som
vanligt. Läkaren beslöt att mannen kunde skrivas ut och när han då inte tyckte sig
kunna åka hem fick han stanna kvar ett dygn. Mannen planerade att återgå till
arbetet dagen därpå och det hade det varit konstigt att samtidigt mena att han var
för sjuk för att åka hem själv. Han rekommenderades remittering till psykiatrisk
verksamhet men avböjde det och då fanns det inte förutsättningar att planera
uppföljning. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
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V1402-00712-57
Lång väntan på fotoperation
En kvinna remitterades från husläkare till ortoped på akutsjukhus. Där kunde inte
den planerade fotoperationen genomföras. Kvinnan remitterades vidare till annat
sjukhus och var på ett inledande besök och fick information om att en fotoperation
skulle genomföras. Men hon fick inte veta när och hon hade mycket svårt att
komma i kontakt med mottagningen och ansvarig läkare. Kvinnan fick vänta
betydligt längre än tre månader och hon är besviken över den långa
handläggningstiden.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beklagade att väntan på
operation blev så utdragen. Patientansvarig ortoped förklarade att ingreppet inte
utförs så ofta och kräver specialutbildad ortoped vilket gett viss fördröjning. 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.
V1402-00717-63
Postoperativa komplikationer
En man drabbades av komplikationer efter en by-pass operation som krävde
långvarig sjukhusvård och efterbehandling med regelbundna frekventa besök på
sjukhuset.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från berörd klinik. Av yttrandet framgår det vad
mannen opererades för samt att han drabbades av en djup infektion i
operationssåret samt att den långa operationstiden och andra riskfaktorer kan ha
bidragit till infektionen. Avslutningsvis beklagar man att mannen drabbats av
komplikationer. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att han har fått
svar på sina frågor om varför infektionen uppstod. Under samtalet framkommer det
att han även har lämnat en anmälan till Patientförsäkringen LÖF. Ärendet ska
avslutas enligt anmälarens önskemål.
V1402-00728-58
Brister i diagnos och utredning
En man framför att han sedan en längre tid besväras av balansproblem samt
smärtor och kramper i benen. Trots flertal undersökningar hittas ingen orsak till
hans besvär. Han kan inte arbeta och är heltidssjukskriven. Anmälaren önskar hjälp
med sina besvär.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinsk rådgivare på mottagningen. Av yttrandet
framgår att utredning av patientens besvär inleddes på mottagningen därefter
remitterades patienten till neurolog och vidareremitterades till annan specialist. Vid
genomgång av patientens vårdförlopp på vårdcentralen konstateras att utredningen
tagit för lång tid och att specialistremitteringen gjordes för sent. Orsaken till detta
var troligen brister i läkarkontinuiteten. Det framkommer även att en genomgång av
förloppet har gjorts tillsammans med patienten och att patienten framfört att han nu
känner sig mer informerad om orsaken till sina besvär och kommer att ha fortsatt
kontakt med sin husläkare. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte
hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att ovanstående stämmer och
avslutar ärendet.
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V1402-00731-42
Nekades licensmedicinering
En man vårdas och behandlas vid en psykiatrisk klinik och nekades en viss
medicinering för ADHD och förstår inte varför.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt behandlingsansvarig
läkare vid kliniken som beklagar att mannen uppfattat behandlingen som fel och
inadekvat. syftet med vården har varit att uppnå psykisk stabilitet, stärka
motivationen samt medverka till vård och stödinsatser samt uppnå drogfrihet.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1402-00738-54
Lång väntetid på en läkare som ej läst journalen
En kvinna med neuropsykiatriska besvär har synpunkter på att en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning har avbokat en tid utan att meddela henne. Hon fick vänta
länge på ett nytt läkarbesök. Hon har också synpunkter på att läkaren inte hade läst
hennes journal och ställde frågor som hon tidigare hade svarat på. Hon vill byta
läkaren som oftast pratade om sig själv och glömt att skicka en remiss för
utredning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. När kvinnan kom till enheten
första gången inleddes en diagnostisk utredning och en sådan brukar ta 2-3 besök.
Vid uppföljande besök ringde kvinnan och bokade av tiden. När hon senare fick en
ny tid uppstod ett missöde då den tiden avbokades utan att kvinnan fick reda på
det. Det behövdes ytterligare besök innan man kunde ta ställning till om remiss för
viss utredning skulle skrivas. Kvinnan har drabbats av det som är vanligt
förekommande det vill säga läkarbyten. Den första hon träffade var AT-läkare.
Följande två var ST-läkare under randutbildning. I syfte att beta av kön med
patienter som väntade på förlängd sjukskrivning hade man en timanställd
överläkare. Man arbetar ständigt med att förbättra rutiner och ärendet kommer att
användas som ett exempel i det arbetet. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1402-00740-62
Missnöje med operationsresultat
En man skadade fingret och gipsades. Resultatet blev dock inte optimalt och ett par
år senare skulle detta rättas till med en operation. Mannen fick veta att det hela
skulle vara lätt åtgärdat. Efter operationen märks dock ingen skillnad alls. Skadan
ser likadan ut, det är lika ömt och dessutom har det efter operationen tillkommit ett
fult ärr.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkare på sjukhuset som redogör för ingreppet
och menar att ärrbildningen med tiden troligen kommer att sjunka ihop, vilket kan
minska patientens besvär. Anmälaren var inte nöjd med yttrandet och inkom med
ett genmäle, där han framhåller att han anser att operationen gjorts i onödan.
Läkaren skriver i det kompletterande yttrandet att patientens besvär som han nu
beskriver dem inte framkommit tidigare. Anmälaren har meddelat att han inte heller
är nöjd med det kompletterande yttrandet, vilket noteras i avslutsbrevet till vården.
Ärendet avslutas.
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V1402-00742-42
Brister i receptförskrivning, nekad utredning
En man förskrevs medicin mot migrän av läkaren på vårdcentralen men på apoteket
fanns inget recept i hans namn. Mannen hade önskat en utredning för huvudvärken
han sökte för istället för medicin.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till handläggningen. Remiss skrevs till specialistklinik då det bedömdes
indicerat. Ett recept skrevs på förstahandspreparatet vid migrän och enligt
journalanteckning skickades det till apoteket samma dag. Upplevelsen beklagas.
Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas i
befintligt skick.
V1402-00743-34
Avgift för uteblivet besök
En man har synpunkter på att han inte fått information om att en terapeut kan ta ut
en kostnad för uteblivit besök. Han kan inte hitta någon hemsida där det framgår.
Åtgärd: Mannen har fått information om att terapeuten har rätt att ta ut en kostnad
om man uteblir från ett bokat besök. Mannen har därefter inte återkommit. Ärendet
avslutas.
V1402-00750-63
Inställd undersökning
En man var bokad för undersökning men undersökning ställdes in med mycket kort
varsel på grund av en vattenläcka.
Åtgärd: Handläggare på patientnämndensförvaltning kontaktade
patientärendesamordnaren på Karolinska Universitetssjukhuset per telefon enligt
anmälarens önskemål samt att ett e-brev skickades. En tid senare blir ansvarig
handläggare på förvaltningen kontaktad av ansvarig person på berörd klinik på
Karolinska sjukhuset. Patienten får besked att han kommer att få ekonomisk
kompensation för de utlägg han har haft i samband med resan till den undersökning
som blev inställd. Detta meddelas också förvaltningen i ett brev med kopia av
brevet till anmälaren. Anmälaren kontaktar förvaltningen och berättar att allt är
klart och att han är nöjd med hjälpen. Ärendet avslutas.
V1402-00751-42
Nekades medicinering
En man nekades smärtmedicinering efter att ha använt den i många år. Mannen har
en nackskada. Olika preparat har prövats och avslutats på grund av biverkningar.
Mannen besökte mottagningen för förnyelse av recept men nekades detta. Anhörig
efterfrågar information och dialog om vad vården ska leda till och hur mannen ska
klara sig i vardagen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som förklarar att det preparat som efterfrågas av patienten räknas som
narkotikaklassat preparat och är inte lämpligt att behandla med mot långvarig
smärta med risk för tillvänjning. En medicinsk vårdplan har utarbetats i samråd med
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anmälaren med remittering till smärtspecialistläkare. Anmälaren har tagit del av
svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1402-00764-63
Bristande noggrannhet med provsvar
En man medverkade i en studie. Vid provtagning inom ramen för studien visade det
sig att ytterligare utredningar behövdes. Kompletterande prov togs men svaret för
provet meddelades först efter 5 månader. Anmälaren framförde synpunkter på
bristande noggrannhet med hantering av provsvar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvarig på berörd enhet. Det kom att ta
osedvanligt lång tid att få svaret på provtagningen 4- 5 månader senare än normalt
4-5 veckor. Orsaken till fördröjningen berodde på rutinerna hos studiens
patologavdelning. Så fort man fick svaret remitterdes mannen till onkologklinik. Man
har försökt agera så fort man fått svar utan någon fördröjning och man har därför
inte ändrat några rutiner. Studiens patologavdelning har nu i regel snabbare
svarstider. Ärendet är anmält till LÖF och anmälaren är informerad om IVO. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att ärendet kan avslutas.
V1402-00765-63
Lång väntan på resultat av provtagning
En man medverkade i en studie. Inom ramen för studien togs det vävnadsprov från
prostatan. Mannen väntade 6 månader på resultat av vävnadsprovet, när resultatet
kom visade det sig att mannen hade prostatacancer. Mannens hustru framför
synpunkter på den långa utredningstiden.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som beklagar, blir djupt rörd
och känner starkt med mannen och hans anhöriga. Under aktuell tid fick man ett
mycket stort antal prostataprover på grund av studien. Man hade sedan tidigare fått
uppgift om en volym som man bedömde hanterbar. Senare noterades en stor
inströmning av prover då studien hade lagts om och utökats utan att man fått
vetskap om detta. Enheten hade då helt enkelt inte resurser för denna stora mängd
prover och man hade möte med ansvariga för studien. Numera är kapaciteten
utökad genom att ytterligare en van läkare har anställts. Ärendet är anmält till LÖF
och anmälaren är informerad om IVO. Eter det att yttrande har översänts har
anmälaren inkommit med genmäle som enligt överenskommelse bifogas
avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutat.
V1402-00767-63
Bristande information
En kvinna hade besvär med nacken på grund av skelettskada. Kvinnan framför
synpunkter på informationen hon har fått om sin skada och vad hon ska tänka på
för att inte göra skadan värre. Kvinna frågade sig om det beror på hennes ursprung,
ålder och det faktum att hon är kvinna som gjorde att hon fick ett sämre
omhändertagande än andra.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Denne anser att det inte
föreligger någon grund för de påståenden som kvinnan framför om felaktig/icke
adekvat eller missgynnad behandling av någon orsak. Med tanke på kvinnans
symtom och kliniskt status finns det anledning att utreda vidare och hon har
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remitterats till magnetröntgen. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
inkommit med skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen för kännedom.
Ärendet avslutat.
V1402-00768-63
Bruten sekretess, bristande bemötande
En kvinna upplever att sekretessen brutits efter besök hos sin läkare. Kvinnan
lämnade också synpunkter på bristande bemötande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från berörd läkare. Båda
beklagar att kvinnan inte känt sig väl bemött och lyssnad på och anser att väldigt
mycket av klagomålet beror på missuppfattningar på grund av språkförbistring.
Läkaren ville att det skulle bokas tolk vid återbesök men det avvisade kvinnan. Efter
det att yttrandena har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga
kommentarer. Hon har skriftligen informerats om att dessa kommer att bifogas
avslutsskrivelsen då ytterligare utredning i sak inte antas ge ny information då ord
står emot ord. Ärendet avslutat.
V1402-00773-34
Bemötande
En man anser att en läkare vid en psykiatrisk mottagning hotade honom på ett
mycket oprofessionellt vis.
Åtgärd: Efter att anmälaren fick en personlig ursäkt från läkare och förstod att han
gjort fel önskar anmälaren avsluta ärendet.
V1402-00774-44
Bristande behandling
En kvinna med flera kroniska diagnoser sedan barndomen som ger behov av akuta
kontakter med sjukhus. Kvinnan upplever att läkarna på akutmottagningarna är
dåligt- eller felinformerade om hennes tillstånd då de träffas, ofta är hon då
medtagen av smärta och måste instruera läkarna om var hennes fel ligger och vad
hon behöver hjälp med.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som beklagar att kvinnan känt
sig illa bemött på akutmottagningen. Ansvarig anser att den utredning och den
behandling som kvinnan fått har utförts som de ska och påpekar det fria valet att
välja sjukhus. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att
ärendet kan avslutas. Hon känner sig trygg med att hon kan åka akut till annat
sjukhus och därigenom få kontinuitet i sin vård. Ärendet avslutat.
V1402-00776-62
Bristande behandling och bemötande
En man hör av sig för sin gravida hustrus räkning angående bristande bemötande
och behandling vid en gynakut. Kvinnan har vid ett antal tillfällen drabbats av
blödningar och kommit med ambulans till gynakuten. Maken är kritisk till att
hustrun endast fått smärtstillande medicin och att hon skickats hem med
kvarstående smärtor. Vid ett tillfälle när kvinnan blev hemskickad kunde hon på
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grund av sitt tillstånd inte ta sig längre än kort bit utanför mottagningen. Hon tog
sig tillbaka till akutmottagningen och fick då höra att "det här är inget hotell".
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1402-00781-42
Brister i palliativ vård
En kvinna har synpunkter på den palliativa vården av hennes avlidna mamma.
Mamman fick under lång tid inget att äta och dricka. Hon behandlades med starka
mediciner och sov på grund av detta stora delar av dygnet. Anmälaren är kritisk till
de olika beskeden om medicineringen och brister i informationen om vården.
Åtgärd: Kvinnan har haft ett möte med vården för genomgång av händelsen men är
inte nöjd med de svar hon fått. Anmälaren önskar inte händelsen handlagd vid
förvaltningen och ärendet avslutas därför i befintligt skick.
V1402-00782-34
Lovad remiss uteblir
En kvinna har synpunkter på att en privat specialistläkare inte har skrivit en remiss,
som han lovat, till ett akutsjukhus för att kvinnan ska få en operation. Läkaren har
uppgivit att han ska göra det så fort han får tid. Kvinnan som har stora besvär är
angelägen om att få en operation så snart som möjligt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare. Först skickades en remiss till en
mottagning där läkaren enligt svar just gick i pension. Enligt kvinnans önskemål
skickades då remiss till det sjukhus hon önskade komma till. Därifrån meddelades
att remisser som är över en vecka gamla inte tas emot varför ny remiss skickades.
Läkaren har senare fått besked om att kvinnan har fått kontakt med annan
mottagning. Efter det att anmälaren tagit del av yttrandet har hon meddelat att hon
fått operationstid och att hon är nöjd med det. Ärendet avslutat.
V1402-00788-59
Komplikationer och fördröjd behandling
Anmälaren framför synpunkter som rör hantering av uppföljning, vård och utebliven
behandling av en anhörig. Kvinnan har drabbats av komplikationer, på grund av
försenad operation. Anmälaren beskriver flera besök vid olika enheter till följd av de
komplikationer som uppstått bland annat som konsekvenser av lång väntetiden.
Komplikationerna i sin tur har inneburit att planerade åtgärder inte har genomförts
och anmälaren framför synpunkter på att det under tiden inte heller förekommit
någon uppföljning eller samverkan mellan någon av enheterna. Anmälaren beskriver
en dramatiskt försämrad hälsa på mindre än ett år och undrar hur det kunde gå så
fel.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen för medicinska specialiteter.
Hon beskriver bedömningar och åtgärder i förloppet samt att hon sammantaget inte
kan se att utredningen kunnat drivas intensivare. Slutligen framför hon sin
förståelse för anmälarens frågor och sin delaktighet för det osmidiga förloppet med
väntan och komplikationer. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att hon
nöjer sig med svaret. Det viktigaste anser hon vara att ansvariga och berörda
verksamheter fått kännedom om händelseförloppet och hon hoppas att det leder till
eftertanke som bidrar till förbättring. Ärendet avslutas.
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V1402-00795-58
Synpunkter på behandling inför undersökning
En man framför synpunkter på organisationen kring förberedelser inför
röntgenundersökning på en röntgenmottagning. Mannen fick koncentrerad
kontrastvätska hemskickad i vanligt kuvert tillsammans med en kallelse och
instruktioner att han skulle späda vätskan och dricka på vägen till mottagningen.
Anmälaren ifrågasätter förfarandet ur bland annat ett säkerhetsperspektiv och
undrar över orsaken till detta. Hans förtroende för mottagningen har sjunkit och han
anser att förfarandet inte är etiskt försvarbart.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på enheten samt från
affärsområdeschef röntgen. Av yttrandet från verksamhetschefen framgår att
patienter uttryckt önskemål att inte behöva infinna sig på enheten två timmar innan
undersökning, möjligheten att dricka kontrast i hemmet eller på väg till
undersökning infördes. Efter anmälarens synpunkter har kallelsen ändrats så det
framgår att patienter även kan välja att dricka kontrastmedel på enheten. Gällande
säkerhet så informerar personalen patienterna om hur intaget ska gå till, samt
försäkrar sig innan undersökning att intaget skett enligt instruktion.
Verksamhetschefen tackar för anmälarens återkoppling i ärendet. Av
affärsområdeschefens yttrande framgick att möjligheten för patienter att inta
kontrastvätska utanför enheten infördes för att bespara patienterna tid inte
kostnader för enheten. Anmälaren inkom, efter att ha tagit del av yttrandena, med
synpunkter att bifogas avslutsskrivelsen för kännedom. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1402-00796-52
Missad diagnos
En ung kvinna skadade sig under en ishockeymatch och träffade sargen med hög
fart. Hon skickades till sjukhuset där man konstaterades ett brott på revbenet.
Läkaren avstod dock från att röntga. En månad senare gick kvinna till sin husläkare
då hon fortfarande hade ont. Hon röntgades och man kunde konstatera att hon
hade en ihoptryckt kota vilket lett till sjukskrivning. Kvinnan vill veta varför
diagnosen missades och varför man inte röntgade henne i första början.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef. Denne beklagar att kvinnan
upplever sig felbehandlad, inte är återställd, att det är tråkigt att kotkompressionen
missades och att diagnosen fördröjdes. Eftersom man inte fann någon smärta över
kotpelaren vid undersökningen som gjordes fanns inte någon indikation för röntgen.
Bedömningen var att kvinnan fått blåmärke/blödning alternativt revbensfraktur.
Dessa röntgas aldrig. Man gjorde ultraljud för att utesluta skada på lungan. Ansvarig
tackar för anmälarens värdefulla synpunkter. Efter det att yttrande har översänts
har anmälaren meddelat att hon eventuellt skulle inkomma med genmäle. Då hon
senare inte avhörts avslutas ärendet.
V1402-00799-62
Misslyckade ryggmärgsvätskeprov
En man uppsökte en akutmottagning med kraftig huvudvärk och kräkningar. Ett
ryggmärgsvätskeprov skulle tas, vilket misslyckades tre gånger i rad. Först på fjärde
försöket, när en annan läkare tillkallats, lyckades man ta provet.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid berörd klinik, som
beklagar att det behövde göras flera försök innan provtagningen lyckades och att
bristande information i samband med detta kan ha lett till onödig oro. Anmälaren
har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1402-00803-63
Bristande behandling vid hjärnblödning
En kvinna intensivvårdades då hon var svårt sjuk. Hennes man påtalade att
kvinnans syn försämrades, men ingen vårdpersonal lyssnade på honom. Kvinnan
försökte vid ett tillfälle själv ta sig ur sängen, men hon föll till golvet och skadade
sig. Mannen är besviken över att personalen inte tog hans synpunkter på allvar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Han har haft frågor om kontakter med sjukvården och om IVO. Vid senare
telefonkontakt har han meddelat att ärendet kan avslutas utan vidare åtgärd.
V1402-00807-62
Läkare ifrågasätter diagnos
En kvinna har diagnosticerats med ME/kroniskt trötthetssyndrom av två läkare.
Kvinnans läkare på vårdcentralen ifrågasätter dock att kvinnan har denna diagnos.
Kvinnan vill ha svar på varför.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1402-00834-44
Bristande omvårdnad
En kvinna beskriver sin före detta sambos sista tid innan han avled på ett
akutsjukhus. Vård och miljö beskrivs som mycket otillfredsställande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare, chefsjuksköterska, medicinskt
ledningsansvarig läkare och t f chefsjuksköteska. Avdelningarna ska arbeta mer
aktivt med omvårdnads-och hygienfrågor och med bemötande av dementa
patienter. Rutiner för läkemedelshantering kommer att diskuteras på
arbetsplatsträff. Det ska finnas riktlinjer för att ge anhöriga adekvat information och
läkargruppen kommer att diskutera hur dödsbesked ska ges. Efter det att
yttrandena har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som
bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1402-00863-42
Brister i blodtrycksmedicinering, skadade njurar
En kvinna vårdades under flera år för högt blodtryck på vårdcentralen. Kvinnan
försämrades och sökte akut vård. Undersökning på njurklinik visade att
blodtrycksmedicineringen varit otillräcklig varför skador på båda njurarna
uppkommit. Kvinnan har bytt vårdcentral.
Åtgärd: Svar har kommit från medicinskt ansvarig läkare som menar att
patientfallet varit svårt och komplicerat. Redan för flera år sedan sågs förändringar i
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njurvärdena. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter hörts av och önskar
fortsatt handläggning vid Inspektionen för Vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1402-00864-44
Bristande behandling
En kvinna med kroniska diagnoser sedan barndomen som ger behov av
återkommande akuta kontakter med sjukhus. Läkarna på akutmottagningarna är
dåligt- eller felinformerade om hennes tillstånd då de träffas, ofta är hon då
medtagen av smärta och måste instruera läkarna om var hennes fel ligger och vad
hon behöver hjälp med.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från bitr. verksamhetschef som anser att kvinnan
blivit korrekt behandlad för sin diagnos. Då kvinnan hade tagit upprepade doser
medicin så lades hon in så att man skulle kunna smärtstilla henne. Man tar
kontinuerligt upp bemötande frågor på arbetsplatsträffar bland läkarna och man
kommer även ta upp detta ärende för att minska risken för att liknade sker igen.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat dels att hon accepterar
svaret och att ärendet kan avslutas dels att hon nu fått besked att hon kan åka
direkt till annat sjukhus om behov uppstår vilket är en stor trygghet för henne.
Ärendet avslutat.
V1402-00867-63
Bristande information
En kvinna var ordinerad kompressionsstrumpa för bruk dygnet runt. Kvinnan hade
tidigare fått två par strumpor per kvartal men får numera bara ett par strumpor per
kvartal. Kvinnan framförde synpunkter på bristande information om varför hon bara
får ett par strumpor.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef, sektionschef
och arbetsterapeut. Det regelverk som man har att förhålla sig till gör gällande att
man har möjlighet att förskriva två plagg per drabbad kroppsdel var tredje månad,
till en egenavgift av 200 kr. Man har alltså inte rätt att med landstingets medel
förskriva strumpor till ett icke påverkat ben. Enligt avtalshandläggare på Hälso-och
sjukvårdsförvaltningen har detta regelverk sett likadant ut under många år. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1402-00870-62
Otillräcklig hjälp och nekats remiss för röntgen
En man är missnöjd med sin vårdcentral. Han menar att han inte har fått tillräcklig
undersökning eller hjälp för sina förslitningsskador i kotor och diskar och har inte
fått smärtstillande. Han har också nekats en remiss till röntgen, trots att en
specialistmottagning i ett annat län begärt att få röntgenbilder för att kunna ta
ställning till en eventuell operation.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1402-00875-59
Synpunkter på vård och varning i journal
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Anmälaren framför att en remiss till specialistmottagning för utredning och planering
av behandling skickades från mottagningen. Mottagande verksamhet genomför inte
utredningen och mannen anser att den som remitterat honom borde följa upp detta
så att han kan erhålla diagnos och behandling. Han tar senare kontakt med
husläkare och får via denna remiss för ny utredning som leder till diagnos och att
operation ska genomföras. Mannen har haft mycket besvär med smärta och har inte
kunnat leva och arbeta som vanligt. Han ifrågasätter den långa väntetiden som
förloppet inneburit. Dessutom framför anmälaren att laboratoriet infört felaktig
information om hepatit C i hans journal.
Åtgärd: Yttranden har inkommit från verksamhetschefen vid Urologiska kliniken och
överläkare vid Laboratoriet klinisk mikrobiologi. De redogör dels för
remisshanteringen och dels för befintliga analyserade prov. Remiss inkom från
Uppsala och hänvisades efter bedömning till samarbetspartner, vilket meddelades
brevledes till patient och remittent. Anmälaren har inte varit på Urologiska kliniken
och hanteringen bedöms korrekt. De analyserade proverna vid denna enhet, som
rör anmälaren, visar att han inte har eller har genomgått en hepatit C infektion.
Anmälaren har tagit del av yttrandena och framför inget ytterligare. Ärendet
avslutas.
V1402-00881-57
Komplikationer efter behandling
En man vistades på akutsjukhus med anledning av problem med urinvägarna. Då
personal kom för att sätta kateter ifrågasatte mannen beslutet eftersom han kunde
kissa själv utan besvär. Men personalen stod på sig och satte kateter med stora
besvär och mycket smärta. Sedan dess har mannen haft stora besvär från
urinvägarna i form av en kraftfull infektion och ständig smärta. Han ifrågasätter
beslutet att sätta kateter och sättet man blev bemött då han framförde synpunkter
på ingreppet.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som beklagade att anmälaren upplevde att
åtgärderna och besluten inte hade mannens bästa för ögonen. Vårdpersonal som
träffade anmälaren kände inte igen situationerna som beskrevs i anmälan och hade
inte förstått att mannen var så missnöjd med ingreppen. Då mannen ändå
återkommit till mottagningen hade överläkaren förhoppningen att mannen återfått
sitt förtroende för vården. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts
av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1402-00885-63
Oro för bruten sekretess
En kvinna upplevde att sekretessen bröts i samband med ett besök hos husläkaren.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från
berörd läkare. Ansvarig anser att inte någon av vårdpersonalen på enheten har
brutit sekretessen i kvinnans journal. Efter det att yttrande har översäts har
anmälaren skriftligen informerats om att ärendet avslutas.
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V1402-00888-34
Ej lyssnad till
En man har synpunkter på att han inte blivit lyssnad till i samband med
provtagning. Information gavs till en personal att han var svårstucken men denne
lyssnade inte utan stack honom vid flera tillfällen utan att lyckas. Det blev en
extremt smärtsam upplevelse och mannen blev svimfärdig och behövde lägga sig
ned. En annan person fick ta över och då gick det bättre.
Åtgärd: Under ärendets gång har anmälaren meddelat att han via e-post har varit i
kontakt med verksamhetschefen och att han fått ett svar från denne. Mannen har
senare skickat en kopia av svaret till förvaltningen. Ärendet avslutat.
V1402-00890-62
Får ingen hjälp på vårdcentral
En kvinna är missnöjd med sin vårdcentral. Hon har sökt hjälp för svimningar och
migränanfall, men har inte fått någon hjälp för detta. Inte heller när hon nu varit
med om en trafikolycka upplever hon att hon får någon hjälp utan har uppmanats
att gå hem och vila. Bland annat har hon nekats en remiss för röntgen, trots
smärtor i rygg och nacke. Hon har också nekats förnyelse av ett recept.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1402-00898-52
Bristande tillgänglighet
En man skriver för sin frus räkning. Kvinna har fått vänta nästan 2 veckor för att få
komma till en läkare. Samma dag som kvinnan hade fått tid ringde vårdcentralen
och avbokade besöket utan att ge tid för ett nytt besök. Paret vände sig då till
akutmottagningen. Läkaren på akutmottagningen skickade en remiss tillbaka till
vårdcentralen. Paret har för sökt att komma i kontakt med verksamhetschefen vid
ett flertal försök utan framgång. De undrar hur det kan komma sig att det ät stört
omöjligt att få tid och komma i kontakt med ansvarig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som beklagar att familjen
hade svårt att komma i kontakt med sin husläkare. Dessvärre går det inte att
återkoppla synpunkterna till aktuell läkare då denne inte längre arbetar i
organisationen. Vid genomläsning av journalen kostateras att kvinnan varit på
läkarbedömning på vårdcentralen tre gånger under slutet av januari till mitten av
mars. Då gjordes adekvat utredning inklusive undersökning med magnetkamera.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren informerats om att förvaltningen
inte kan göra något ytterligare. Anmälaren önskar få ärendet överfört till IVO.
Ärendet avslutat.
V1402-00919-58
Brister i bemötande vid sjukvårdsrådgivning
En kvinna framför att hon blivit otrevligt bemött vid telefonsamtal till
sjukvårdsrådgivningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från kvalitetskoordinator som lyssnat på samtalet
tillsammans med berörd sjuksköterska. Av yttrandet framgår att sjuksköterskan inte
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handlagt samtalet på ett bra sätt. Hon har bedömt rätt vårdnivå men hanterar inte
samtalet på ett trevligt och professionellt sätt, hon borde ha lyssnat på ett mer
aktivt sätt. Sjuksköterskan har även själv bedömt samtalet på samma sätt efter att
ha lyssnat på det. Kvalitetskoordinatorn beklagar det bemötande som anmälaren
fick och tackar för att hon tog sig tid att förmedla detta. 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.
V1402-00925-59
Kränkande och oprofessionellt bemötande
En kvinna sökte på grund av besvär av urinvägsinfektion, trots antibiotika. Läkaren
bemötte henne kränkande, lyssnade inte och ställde irrelevanta frågor. Kvinnan
ringde för att påtala det som hänt och fick besked om att en chefsperson skulle
återkomma, vilket inte skett. Anmälaren har tappat förtroende för mottagningen och
hon önskar få det åter.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verkställande direktören i samverkan med
aktuell läkare. De framför flerfalt att man finner det tråkigt att besöket upplevdes så
negativt, dock framför man att hanteringen varit medicinskt korrekt och att
klagomålet främst grundar sig i språkproblem. Grunderna för ställningstaganden
samt råd och åtgärder förklaras. Vidare beskrivs att man är beroende av läkare från
andra länder, att vården är styrd av ekonomiska avtal och lojalitet mot landstinget
som innebär att träffa så många patienter som möjligt och spara på provtagningar.
Att läkare träffar upp till 16 personer under en dag gör det svårt att minnas detaljer
och det kan bli så himla fel. Allt detta bidrar till att det lättare uppstår missförstånd
och ett glapp mellan patientens förväntningar och det som erbjuds. De framför att
de gör vad de kan för att förbättra patientmöten varför de ser positivt på att
anmälan gjorts. Avslutningsvis hoppas man att detta tydligt förklarar det olyckliga
mötet och varför vissa av anmälarens frågor ej kunnat lämnas svar på och att hon
blir nöjd vid nästa besök. Anmälaren har tagit del av yttrandena och framför inte
något ytterligare.
V1402-00926-58
Fråga kring översättning av diagnos
En man undrar om det är möjligt för honom att få sin diagnos/patientjournal
översatt till engelska. Mannen gjorde illa sin handled och blev opererad på ett
sjukhus, han behöver nu kopior på journalanteckningar till sitt försäkringsbolag. Han
har av sjukhuset fått en lista på sina diagnoskoder men detta hjälper honom inte.
Åtgärd: Svar har inkommit i form av journalkopior på svenska samt ett utlåtande
över den skada och behandling som patienten fått. Det framkommer även de
avgifter som patienten erlagt. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
inte hörts av varvid förvaltningen utgår från att han är nöjd med svaret. Ärendet
avslutas.
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V1402-00938-58
Husläkare vill inte remittera/utreda besvär
En man framför synpunkter på att husläkaren inte vill utreda hans besvär och inte
heller remittera till specialist.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med skrivelse avslutas ärendet i befintligt skick.
V1402-00947-57
Bristande bemötande
En kvinna beskrev bristande bemötande av ambulanspersonal i samband med att
hennes man var sjuk. Ambulanspersonalen ifrågasatte mannens behov av vård och
varför han skulle till sjukhus. Under transporten till sjukhus nekades mannen att vila
på båren utan fick åka sittande.
Åtgärd: Yttrande inkom från ambulansöverläkaren som beskrev förloppet såsom det
dokumenterades i ambulansbesättningens journal och beklagade att mötet
upplevdes så negativt. Ambulanspersonalen informerade om den långa väntetiden
på akuten vilket möjligtvis mannen tolkade som om personalen avböjde transport.
Detta var aldrig intentionen. Anmälaren tillfrågades att vila på bår eller färdas i
sittande position och personalen uppfattade det som att patienten föredrog sittande
färd. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid
utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1402-00949-57
Nonchalant bemött och bristande omvårdnad
En man med diabetes genomgick en ryggoperation. Mannen fick inte tillräcklig
information om kost i samband med ingreppet vilket innebar problem för honom.
När han påtalade detta fick han ett nonchalant bemötande.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetschef och biträdande enhetschef som beklagade
mannens upplevelse på avdelningen. Patientansvarig sjuksköterska har haft flera
samtal med anmälaren efter det inträffade för att förklara händelsen. Hela
personalgruppen har diskuterat och sett över rutiner på enheten. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1402-00957-28
Missad diagnos av cancer
En kvinna har under åren 2005-2012 fått slipning av upphöjda bruna fläckar på
ryggen på sin vårdcentral. Några prov på vad som kunde vara orsaken till fläckarna
togs inte före slipningarna. Då hon senare fick en remiss till hudspecialist fick hon
diagnosen basalcellscancer på rygg och bröst. Med rätt diagnos i ett tidigare skede
hade de operationer kvinnan nu måste genomgå ha undvikits. Hon hoppas att
vårdcentralen informeras om detta för att framtida behandlingar av hudåkommor
utförs på ett tillförlitligt sätt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Ledningen vid berörd
vårdcentral har tillsammans med verksamhetschefen gjort en analys av ärendet.
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Analysen har bestått av journalgranskning, intervju av involverade medarbetare och
kontroll av gällande rutiner och dess efterlevnad. Efter detta ärende anser ledningen
att större försiktighet bör vidtas det vill säga att även till synes godartade
hudförändringar i större utsträckning bör skickas för mikroskopisk bedömning.
Rutinerna har ändrats i detta avseende och alla medarbetare är informerade. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren förklarat sig mycket tacksam över det
som framkommit i yttrandet. Hon känner att ansvariga tagit hennes synpunkter på
allvar och att det lett till ändringar av rutiner som lett till att öka patientsäkerheten.
Ärendet avslutat.
V1402-00960-42
Brister i smärtlindring, bemötande
En kvinna med reumatisk sjukdom insjuknar ibland med svåra smärtor som kräver
starka mediciner. Vid det senaste smärtgenombrottet sökte hon akut vård på ett
akutsjukhus. Kvinnan inkom med ambulans. Efter nio timmar fick hon korrekt
smärtlindring och kunde åka hem. Besöket krävde undersökning av fem olika
läkare, som inte lyssnade till hennes berättelse eller läste i journalen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar den negativa
upplevelsen och handläggning och tackar för värdefulla synpunkter. All vård gavs
enligt enhetens vårdprogram och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Återkoppling och samråd har skett med behandlande läkare. Anmälaren
har tagit del av svaret och framfört att hon inte är nöjd. Ärendet avslutas.

V1402-00969-57
Otillräcklig rehabilitering efter stroke
En man vistades på äldreboende efter en stroke. Hans hustru menade att
rehabiliteringen var otillräckligt eftersom arbetsterapeut och sjukgymnast besökte
boendet några gånger i veckan och inte dagligen.
Åtgärd: Yttrande inkom från medicinskt ansvarig sjuksköterska som erbjöd
ytterligare vårdplanering för en genomgång av de möjligheter som finns för
rehabilitering. Hon avsåg att kontakta anmälaren. 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.
V1402-00970-52
Önskar ta del av journal
En kvinna vill veta hur hon kan få ta del av sin avlidne brors journal.
Åtgärd: Hänvisar åter till vården. Anmälaren har därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1402-00983-62
Såg inte till att prov blev taget
En kvinna hör av sig angående sin dementa och multisjuka mamma. Mamman har
drabbats av återkommande urinvägsinfektioner och sökte vård på en vårdcentral.
Där fick hon med sig utrustning för att själv kunna ta ett urinprov hemma. Efter att
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fem dagar gått hade mamman fortfarande inte gjort något urinprov. Kvinnan blev
mycket dålig och åkte in till akuten där man konstaterade att kvinnan drabbats av
blodförgiftning som en följd av en urinvägsinfektion. Dottern är kritisk till att
vårdcentralen inte såg till att urinprovet blev gjort, eftersom man då hade kunnat
upptäcka urinvägsinfektionen, behandla denna och undvikit blodförgiftningen.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1402-00991-42
Önskar tidigare använt läkemedel, tandvårdsfrågor
En man vårdas och medicineras vid en verksamhet för hemlösa. Manen är missnöjd
med att han nu förskrivits ett preparat som enligt tidigare erfarenhet inte
fungerade. Tidigare har mannen erbjudits gratis tandvård, nu måste han bekosta
vården själv.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid enheten för hemlösa som
förklarar att enligt medicinska säkerhetsskäl är förskrivningen vid ADHD
medicineringen begränsad tills nya riktlinjer eventuellt kommer. Mannen hänvisas
till socialtjänsten för ekonomiskt stöd vid fortsatt tandvård. Anmälaren har tagit del
av svaren och önskar ärendet avslutat.
V1403-00998-57
Frikort gäller inte vid behandlingar
En man fick en fotskada och lades in över natten på akutsjukhuset. Efter några
veckor blev han kallad till sjukhuset på fotvårdsbehandling som han betalade själv,
han fick inte några stämplar i sitt högkostnadskort. Nu ifrågasätter mannen varför
han inte kunde använda sitt frikort för behandlingen och vem som hänvisade honom
till en behandling som han själv måste betala för.
Åtgärd: Yttrande inkom från chefläkare på den klinik där mannen varit patient. Vid
en journalgranskning har det inte framkommit att läkare på kliniken hänvisat till
fotvård, det kan ha varit en muntlig hänvisning som inte dokumenterats. Anmälaren
har fått information om medicinsk fotvård som berättigar till stämplar i
högkostnadskort. Ärendet avslutas.
V1403-01006-62
Nekats besökstid, otrevligt bemött
En kvinna har avbokat sin besökstid på en specialistmottagning några gånger på
grund av jobb och sjukdom och har missat ett besök som hon betalat en faktura för.
När hon nu försökt boka en ny tid har hon fått höra att man inte vill ha henne som
patient och att hon inte får någon ny besökstid då hon "strulat för mycket". Kvinnan
ifrågasätter att hon nekas ett nytt besök och känner sig otrevligt behandlad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetsansvarig som redogör för
händelseförloppet och meddelar att remissen återsänts till patientens husläkare
enligt policy vid uteblivna besök. Anmälaren var inte nöjd med svaret och inkom
med genmäle, varpå man beklagade om patienten känt sig felaktigt bemött eller
felinformerad. Formuleringar i journalen som patienten ansett vara kränkande har
tagits bort. Anmälaren har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
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V1403-01007-44
Saknade ägodelar
Anhörig till en kvinna som genomgått en ortopedisk operation anmäler förlorade
ägodelar och önskar dessa ersatta. Familjen har kontaktat sjukhuset men inte fått
återkoppling.
Åtgärd: Förvaltningen kontaktade patientsamordnaren som meddelade att utredning
påbörjats. Familjen kontaktades även från sjukhuset och ärendet vid förvaltningen
avslutas.
V1403-01009-55
Brister i behandling av diskbråck
En man som behandlas mot diskbråck är missnöjd med vård och behandling.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Tyvärr har man inte någon
ytterligare behandling att erbjuda mannen och man har inte möjlighet att ge en
avancerad depressiv behandling. Mannen har återremitterats till husläkare för att i
första hand åtgärdande av hans uttalade depression. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01010-54
Omöjligt att få god psykiatrisk vård
En kvinna anser att det är omöjligt att få god vård på en psykiatrisk avdelning idag.
Personalen är högt belastad och lågt bemannad. När hon fick dela rum med en
rullstolsburen patient ansåg hon att utrymmet inte räckte till. Hon erbjöd sig att
sova hemma på nätterna och komma till avdelningen på dagarna. Hon anser att
oron på avdelningen skulle minska om man införde aktiviteter samt möjligheten att
gå ut med personal.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschef som vill tacka anmälaren för
angelägna synpunkter på den aktuella vårdsituationen. På grund av svårt
ekonomiskt läge hade man stängt en avdelning. Antalet sängplatser behölls genom
att utöka antalet platser på övriga avdelningar. Psykosavdelningarna har trånga
lokaler med få utrymmen för patientaktiviteter. Ansvarig ser fram emot den
planerade flytten för att kunna erbjuda patienter och personal en bättre vårdrespektive arbetsmiljö. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat
att hon är nöjd med svaret där vårdgivare har förklarat att de hade stängt en
avdelning av ekonomiska skäl. Ärendet avslutat.

V1403-01011-52
Får ej kontakt
En kvinna vill få tid på vårdcentralen och hon har tagit kontakt via Mina
vårdkontakter. Kvinna får dock ingen respons.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren är nöjd med att vårdcentralen kommer att få kännedom om hennes
anmälan. Hon kommer att byta vårdcentral. Anmälaren är välkommen åter vid
behov. Då anmälaren inte hörts av avslutas ärendet.
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V1403-01017-52
Bristande bemötande
En kvinna träffade en läkare på en vårdcentral. Kvinnan märkte snabbt att det fanns
en bristande personkemi mellan henne och läkaren och gick till receptionen för att
få byta läkaren. Den kvinnliga läkaren följde efter och gestikulerade samt sa till
receptionen att hon skulle sluta om kvinnan fick en annan läkare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Enligt läkaren hade kvinnan
svårt att acceptera de medicinska förklaringana som denne kunde uppfatta i
samband med den medicinska problematiken. Kvinnans hårda kritik gjorde att
läkaren kände sig kränkt. Även personalen i receptionen upplevde kvinnan som
mycket irriterad och hård i sitt sätt att tala med dom. Man har haft ett särskilt möte
med inblandad personal för att gå igen händelsen och belysa de moment som hade
kunnat undvikas. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inkommit med
skriftliga kommentarer som enligt överenskommelse bifogas avslutsskrivelsen.
Ärendet avslutat.
V1403-01021-62
Dröjsmål av provsvar
En man tog ett prov på sin vårdcentral, som sade att de skulle återkomma med
svaret men inte gjorde det. Mannen har själv fått ringa till vårdcentralen för att
efterlysa provsvaren och vårdcentralen har därefter inte återkommit som de lovat.
Mannen har heller inte fått ett utlovat recept.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1403-01033-49
Vill genomgå transplantation
Anmälaren vill att läkare prövar tidigare ställningstagande på nytt angående hans
möjlighet att få genomgå transplantation av njure. Tidigare nekades han detta men
nu åberopar han nya omständigheter.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Enligt de senaste
bedömningarna är mannen inte transplanterbar i sitt nuvarande tillstånd. Mannen
har känd diabetes sedan många år och har misskött behandlingen. Han har
hemodialys som livsuppehållande behandling sedan flera år. Hans kognitiva
nedsättning har medfört uttalade problem på flera plan och avsevärt påverkat
sjukvårdens möjligheter att bedriva optimal vård. Med tanke på patientens bästa
skall man avstå njurtransplantation när riskerna överväger den förväntade nyttan
för den enskilde patienten. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01036-44
Bristande vårdansvar
En man som har stora problem med återkommande urinvägsinfektioner och
kvarliggande urinkateter. Anhöriga har upplevt svårigheter att se ett sammanhang i
vårdkedjan och tycker att de fått motstridiga uppgifter från vården om hur mannen
skall vårdas.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som ingående beskriver de
bedömningar och åtgärder som vidtagits vid mannens besök. Hans problem var
komplicerade och svårbehandlade och man har haft kontakt med konsultläkare för
att försöka få bukt med problemen. Man har vinnlagt sig om kontakten och
informationen till anhöriga. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
inkommit med skriftliga kommentarer som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet
avslutat.
V1403-01039-49
Informerade inte om remissvar
Läkaren vid primärvården remitterade anmälaren vid två tillfällen till specialistvård.
Vid båda fallen underlät läkaren att informera kvinnan om att berörd
specialistmottagning inte kunde ta emot henne.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från ST-läkare. Den
ansvariga läkaren har varit på olika randningar som ska göras i hans
specialistutbildning. Under läkarens frånvaro har man brustit i bevakningen av hans
inkommande ärenden. Detta har diskuterats i läkargruppen och rutinerna har
ändrats och man kommer att arbeta med att se över samtliga rutiner angående
remisshantering. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1403-01044-62
Missnöjd med vården
En kvinna har kontaktat patientnämndens förvaltning och vill diskutera ett
vårdärende.
Åtgärd: Då kvinnan efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1403-01049-59
Bristande utredning och remissansvar
En man remitterades från akutsjukhus till mottagningen för utredning. Mannen
besökte enheten men fick vaga och svävande besked och kontakten ledde inte till
någon åtgärd eller hänvisning vidare. Kontakten upphörde och mannen är kritisk till
läkarens agerande. Efter kontakt med husläkare har mannen fått hjälp till utredning,
diagnos och nu är operation planerad.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från kliniksamordnare och administrativ chef. Hon
beskriver två besök vid mottagningen där tillståndet och möjliga
behandlingsalternativ gåtts igenom utförligt. Anmälaren var osäker men det
överenskoms och planerades för operation, vilket anmälaren sedan avbokar. Efter
detta återkom inte anmälaren till mottagningen. Hon bedömer att handläggningen
följt klinikens målsättning och rutiner. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1403-01059-57
Bristande uppföljning och utredning
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En man gick på utredning och behandling på akutsjukhus under flera perioder och
fick läkemedel som han fick biverkningar av. Han var missnöjd med bristfälliga
utredningar och bristfällig information om läkemedlens effekter och biverkningar.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beskrev svårigheter att lämna
relevanta svar på anmälarens frågor p g a att det gått så många år sedan
händelsen. Det läkemedel som anmälaren fått är fortfarande förstahandsval vid den
diagnos anmälaren har. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts
av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1403-01061-57
Feldoserade läkemedel
En kvinna vars mamma är dement kontaktar förvaltningen. Distriktssköterskan
delar kvinnans läkemedel i dosett. Läkemedlet delas ut till kvinnan av
hemsjukvården. Vid flera tillfällen har det fattats läkemedel och kvinnan undrar hur
det kommer sig. Vid tillfälle då kvinnan påpekade felaktigheterna blev
distriktssköterskan arg och bemötte kvinnans frågor på ett otrevligt sätt.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som menade att inga rapporter
inkommit om saknade läkemedel, men att en översyn gjorts av
läkemedelshanteringen och nu har kvinnan fått apodos. Anmälaren önskar avsluta
ärendet.
V1403-01067-42
Brister i information om läkemedelsbehandling
En kvinna sökte vård hos husläkaren på grund av trötthet och önskade kontroll av
blodstatus. Vid återbesöket konstaterades brister. Kontroll av d-vitamin värdet togs
aldrig. Läkaren föreslog medicinering med järn och hon undrade då över
laktosinnehållet i tabletten. Nu upplevde hon sig besvärlig då läkaren
rekommenderade morötter och vistelse i solen. Kvinnan sökte vård hon en annan
husläkare som kontrollerade d-vitaminvärdet som visade låga värden.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare och personalansvarig
läkare som beklagar och förklarar händelsen med att ett missförstånd har uppstått i
kommunikationen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och
framfört att hon inte är nöjd med svaret. Skriftliga synpunkter har inkommit som
önskas bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse..
V1403-01069-42
Nekades hjälp med injektion
En cancersjuk man hänvisades av akutsjukvården till primärvården för att få
injektion av nyinsatt medicin och utbildning i injektionsgivning. Mannen vände sig
till Närakuten, på kvällstid då injektionen skulle tas på kvällen, för att få hjälp och
utbildning. Han hade med sig skriftligt underlag med tidsöversikt för behandling
med aktuellt medicin. Sköterskan på vårdcentralen nekade honom ett besök och
han hänvisades till akutmottagningen. Dagen efter fick mannen hjälp av
akutvården.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig
som förklarar att att sköterskan och läkaren inte ansåg sig ha befogenheter att ge
aktuell injektion då behandlingsmeddelande från akutvården saknades. Följderna
beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit med skriftliga
synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas enligt
anmälarens önskan.
V1403-01088-54
Kränkande och intima frågor
En kvinna fick i samband med en neuropsykiatrisk utredning intima och kränkande
frågor av en läkare vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon vill att läkaren
ska få information om att det finns utbildningar avseende hetero- och bisexuella
samt transpersoner som läkaren skulle kunna gå för att lära sig om hur man
bemöter denna grupp av patienter.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från berörd läkare. Syftet
med frågorna och de följande exemplen var inte att fastställa vad som är skamfyllt,
utan vad människor kan uppleva som samfyllt. Ansvarig tycker att anmälarens
förslag angående HBTQ-utbildning är viktigt vilket han kommer att överväga i
enhetens utbildningsplanering. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01091-57
Felaktig diagnos vid hälseneskada
En man skadade foten, det blev en kraftig stukning. Mannen kontaktade sin
vårdcentral och framförde farhågan att hälsenan var av, men läkaren trodde inte att
skadan var så allvarlig. Mannen sökte vård hos ortoped och efter
ultraljudsundersökning konstaterades att mannens hälsena var av och så långt efter
skadan fanns ingen möjlighet att operera. Det innebär att mannen fortsättningsvis
kommer att ha problem. Han är ledsen och missnöjd över handläggningen och
önskar ekonomisk kompensation.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som menade att ärendet handlagts
på ett medicinskt korrekt sätt, men som beklagade att skadan orsakat så stora
besvär. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven
tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1403-01105-42
Hänvisad till fel vårdgivare
En kvinna önskar anmäla en vårdcentral som utförde fel undersökning av en knöl
som satt ovanför bröstet. Läkaren bedömde att slätröntgen av bröstkorgen var
tillräckligt och allt såg bra ut. Senare visade det sig att hon hade bröstcancer och att
det var tur att hon själv sökte vård igen då tumören var aggressiv.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som menar att händelsen är
mycket olycklig då kvinnan inte fått korrekt bedömning. Gällande riktlinjer har inte
följts. Händelsen har diskuterats i läkargruppen och samtliga nyanställda,
sjuksköterskor och AT läkare kommer att informeras om rutinen. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
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V1403-01115-52
Får inte journalkopior
En kvinna och hennes läkare har vid flera tillfällen försökt att få kopior på kvinnans
journal dock utan framgång. Kvinnan önskar hjälp av förvaltningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare på berörd enhet. Samma dag som
begäran om journalkopior kom skickades dessa. Sekreterare på mottagande enhet
har bekräftat att de mottog journalkopiorna två dagar senare och att de
överlämnades till kvinnans läkare. Journalkopior har även skickats till kvinnan. Efter
det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01116-44
Bristande information
En kvinna upplevde att hon inte fått tillräcklig information i samband med att
hennes mor insjuknade och avled.
Åtgärd: I telefonsamtal med anmälaren framkom att hennes syster hade haft
kontakten med sjukhuset. Anmälaren rekommenderades att söka information hos
sin syster samt inhämta mammans journal för den aktuella tidsperioden. Anmälaren
skulle vid behov återkomma inom en månad men har inte gjort det varför ärendet
avslutas i befintligt skick.
V1403-01146-57
Sekretessförseelse i ambulansärende
En kvinna kontaktade ambulans då hennes dotter var sjuk. Senare fick hon veta att
en av ambulanssjukvårdarna gjorde en orosanmälan till sociala myndigheter och då
pratade med en bekant som bor granne med familjen. Kvinnan menade att mannen
brustit i sin sekretess.
Åtgärd: Yttranden inkom från verkställande direktör och specialistsjuksköterskan i
aktuell ambulans. De beskrev situationen hemma hos familjen och hur beslutet att
göra en orosanmälan vuxit fram. Båda beklagade att sekretessen brustit och kritiken
tas mycket allvarligt av ledningen som kommer att belysa problematiken i framtida
utbildningstillfällen. Anmälaren är nöjd med svaret och önskar avsluta ärendet.
V1403-01147-58
Brister i bedömning, ej lyssnad till
En kvinna framför att hon blev remitterad till en ortopedisk specialistmottagning av
sin husläkare på grund av kvarstående problem med en fot efter en operation.
Specialistläkaren bedömde inte att han kunde göra något åt besvären då hon redan
hade genomgått en operation. Anmälaren ifrågasätter att hon inte blev lyssnad till
samt läkarens bedömning då hon nu blivit opererad med gott resultat.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare och tillika behandlande läkare på
mottagningen. Av bifogad journalanteckning framgår att läkarens bedömning av
patientens postoperativa besvär är att de härrörde från ärrvävnad efter operationen.
Ytterligare kirurgisk åtgärd var inte aktuell. Efter att ha tagit del av yttrandet inkom
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anmälaren med genmäle där hon påpekade att det var just läkarens bedömning hon
ifrågasatte då laboratoriesvaret efter den andra operationen visar att det var en rest
av en nervknuta som togs bort, inte ärrvävnad. Behandlande läkare inkom åter med
samma journalanteckning och hade inget mer att tillägga i ärendet. Anmälaren
hördes av och meddelade att hon inte var nöjd med svaret, då ytterligare
skriftväxling inte ansågs tillföra något hänvisades anmälaren till patientförsäkringen
eller Inspektionen för vård och omsorg för vidare utredning. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1403-01150-52
Bristande bemötande
En kvinna är kritisk till en läkares kommentar som bagatelliserade vikten av att
genomföra en datortomografiundersökning. Det visade sig senare att det var bra att
kvinnan gjorde denna undersökning då man hittade en stor tumör.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd specialistläkare som förstår kvinnans
synpunkter och kritik. Hon framför en ursäkt för formuleringen av sitt svar på
kvinnans fråga och hade ingen avsikt att avstyra den datotomografiundersökning
som annan läkare hade beställt. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01155-58
Slussad runt i vården, ingen tar ansvar
En mamma framför att hon och sonen blivit slussade runt i vården och fått olika
besked gällande sonens besvär med hälta. Mamman ringde 1177 och fick rådet att
söka vård på barnakut för sonen. När de kom till sjukhuset blev de hänvisade till
lättakuten. Där blev mamman ifrågasatt av läkaren och det slutade med att de blev
hänvisade tillbaka till barnakuten. Allt detta utan att sonen undersökts eller fått
vård.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare och tillika medicinskt ansvarig på
barnakutkliniken. Av yttrandet framgår att det är lättakuten som har ansvar för
både kassafunktionen och själva verksamheten på lättakuten. Det är personal från
lättakuten som bedömer om patienten ska till barnakuten eller lättakuten.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon är
nöjd med svaret. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1403-01169-63
Tvingats byta vårdgivare utan samtycke
En kvinna hade sedan länge gått till samma mottagning för sina besvär. Kvinnan
framförde synpunkter på att hon tvingats byta vårdgivare och mottagningen utan
att bli tillfrågad och ha möjlighet att lämna sitt samtycke.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som anser att bedömningen
av remissen var helt korrekt. Kompletterande utredning kan utföras inom
öppenvården och därefter kan de vända sig till enheten för ny bedömning. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon är nöjd med förklarinen.
Ärendet avslutat.
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V1403-01170-63
Missade cancertumör
En man remitterades från sin vårdcentral till en specialistmottagning för utredning
av sina besvär. Specialistläkaren menade att mannen hade en hemorrojd. Det
visade sig senare att det var en cancertumör.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från berörd klinik och två yttranden har inkommit. I
det ena yttrandet beskrivs att mannen remitterades med fokus på prostata snarare
än tarmen. Vidare beskrivs att i samband med prostataundersökning görs inte
rektoskopi regelmässigt och att man bedömer att patienten omhändertogs enligt
praxis. Hade det framgått av remissen att patienten blött från tarmen hade däremot
omhändertagandet blivit annorlunda. I det andra yttrandet framgår det att den
tumör som enligt anmälaren missades i samband med prostataundersökningen satt
för långt upp i tarmen för att kunna bli upptäckt i samband med en
prostataundersökning. Anmälaren tog del av yttrandet men uttryckte sitt missnöjde
med svaren. Anmälaren beslutade sig dock för att låta saken bero och önskar att
ärendet avslutas.
V1403-01174-63
Bristande vårdansvar
En kvinna har diagnostiserats med försämrad blodcirkulation på grund av
förträngningar i aorta. Kvinnan har väntat länge på att få komma för behandling och
får inte veta när behandlingen ska bli av.
Åtgärd: Anmälaren kontaktades och under samtalet framkom det att ärendet även
var anmält till Inspektionen för vård och omsorg. I samråd med anmälaren skulle
förvaltningen avvakta vidare handläggning i väntan på besked om ärendet utreds av
IVO. Ärendet avslutas då anmälaren inte hörts av.
V1403-01175-63
Bristande behandling
En kvinna framförde synpunkter på omhändertagande och resultat av operation i
samband med att hon hade en tumör i näsan.
Åtgärd: Yttrande inhämtades enligt anmälarens önskemål. Av yttrandet
framkommer det att man ändrat omhändertagandet av patienter med denna typen
av tumörsjukdom. Vidare beskriver man att alla patienter, efter beslut om ingrepp
på vårdenheten, ska kallas till ett besök på kliniken för samtal och planering inför
olika typer av betydande ingrepp. Yttrandet sändes till anmälaren och hon framför
sin glädje över att man har förbättrat omhändertagandet av patienterna på detta
sätt. Genmäle kommer ej att inkomma. Ärendet avslutas enligt anmälarens
önskemål.
V1403-01176-42
Felmedicinerad, komplikationer
En kvinna förskrevs medicin vid en gynekologisk specialistklinik. Kort därefter
insjuknade hon med bröstsmärtor och opererades och sjukhusvårdades vid
hjärtklinik. Kvinnan menar att medicineringen skyndat på och försämrat hennes
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tidigare kända kärlkramp. I bipacksedeln nämns kärlkramp som en kontraindikation
vid denna medicinering.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till beslutet om att påbörja medicinering. Risken för oönskad effekt
bedömdes vara teoretisk. Anmälan till Läkemedelsverket är gjort. Anmälaren har
tagit del av svaret och framfört att hon inte är nöjd. Ärendet avslutas.
V1403-01177-57
Otrevligt bemötande efter epilepsianfall
En kvinna fick ett epileptiskt anfall under morgonpromenaden och kördes med
ambulans till akutsjukhuset. Kvinnan fick stark medicinering och blev omtöcknad.
När hon skulle flyttas från båren till sängen bar inte benen utan hon föll. Hon blev
nonchalant bemött av sjuksköterskan, ifrågasatt om detta var ett nytt epileptiskt
anfall och det hela slutade med att det skrevs en remiss till psykiatrin. Efter en
vådlig taxifärd med flera felkörningar kördes kvinnan till psykiatrisk slutenvård. Där
blir kvinnan kvar en kort stund och personalen hjälpte henne tills färdtjänst kom och
kvinnan kördes hem.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och chefssjuksköterska på
neurologiska kliniken som beklagade att det brustit i utskrivningsrutiner och
kommunikation inom personalgruppen, detta har tagits upp på personalmöte för
ökad patientsäkerhet. Det nonchalanta bemötandet var troligtvis ett missförstånd.
Kvinnan fick inte svar på frågor om remittering till psykiatrin och avser att gå vidare
med ett samtal med ansvarig på avdelningen. Ärendet avslutas.
V1403-01179-52
Bristande bemötande med mera
En kvinna klagar över en sköterskas bemötande inför en bröstförminskning vilket
skrämde kvinnan och fick henne att avstå från operationen. Nu en tid efter
incidenten har kvinna tagit mod till sig och genomfört operationen hos en privat
vårdgivare. Kvinnan vill ha en ursäkt och ekonomisk kompensation för de utlägg
som hon har haft då hon gick till en privatklinik.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Kvinnan bedömdes enligt sedvanlig
rutin och informerades om tillvägagångssätt vid operationen samt att hon behövde
gå ner i vikt och att därefter höra av sig. Hon hörde inte av sig utan valde i stället
att operera sig privat. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts inom angiven tid. Ärendet avslutat.
V1403-01198-49
Nekas valfrihet
Anmälaren önskar ha sin öppenvårdskontakt vid en specifik öppenvårdsmottagning,
men mottagningen nekar henne detta. Anmälaren åberopar valfriheten.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvariga på berörd enhet. De blev förvånade
då de fick begäran om yttrande då ingen av dem hade hört talas om kvinnan eller
hennes begäran om att få ha sin vårdkontakt på enheten. Hon avslutade sin
vårdkontakt med enheten för snart ett år sedan. Enligt journalanteckningar har hon
sedan ett halvår tillbaka haft kontakt med annan psykiatrisk mottagning. När
kvinnan senare ringer aktuell enhets egenanmälan informeras hon om att den
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mottagning hon går på bör skriva remiss då det av patientsäkerhetsskäl är
angeläget att ta del av information om deras vårdinsatser och bedömningar. Under
ärendets gång har remiss inkommit och kvinnan kommer att kallas till besök för
vårdplanering. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1403-01206-49
Missnöjd med läkares bedömning
Anmälaren anser att läkaren gjorde en inkorrekt bedömning huruvida en leverfläck
behövde åtgärdas eller inte. Hon anser också att tiden hos läkaren var för kort, att
läkaren kunde ha diskuterat två frågor istället för bara en vid ett och samma besök.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som när hon läst journalen
blir ledsen över hur kontakten upplevts. Berörd läkare arbetade som hyrläkare på
enheten under en period. Av journalen framgår det att kvinnan har fått kirurgisk
hjälp på hudklinik dit remiss hade skickats. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01210-62
Nekad remiss och otrevligt bemött
En man är missnöjd över bemötandet han fått av två läkare på sin vårdcentral. Han
har inte blivit lyssnad till och har inte fått en remiss till magnetröntgen, trots att han
blivit rekommenderad detta av en specialist.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen som beklagar att mötena
med de två läkarna inte blivit bra och uppger att det inte är brukligt att
vårdcentralen utreder med magnetröntgen. Anmälaren var inte nöjd med svaret och
inkom med skriftliga synpunkter som bifogades till det avslutandet brevet till
vården. Ärendet avslutas.
V1403-01212-49
Läkare missade lårbensbrott
Anmälaren riktar stark kritik mot läkarens ställningstagande till fortsatt
undersökning av äldre man som ramlat på sitt äldreboende. Läkaren ska ha uttalat
att patienten löpte 50 % risk att drabbas av lårbensbrott vid sådant fall vid sin
ålder. Ändå underlät läkaren vidare undersökning som till exempel röntgen. Senare
efter det att annan läkare remitterat patienten till röntgen kunde det konstateras att
patienten led av lårbensbrott.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från biträdande verksamhetschef och från berörd
läkare som beklagar det inträffade. Läkaren fann inga klinikska tecken på fraktur då
hon gjorde en noggrann undersökning av mannen. Då denne var demenssjuk och
inte hade förmåga att verbalt redogöra för sig var läkaren uppmärksam på hans
beteende och ansiktsuttryck när hon undersökte honom. Ingen ökad oro eller andra
tecken till smärta framkom vid rörelseprovokation och det förelåg ingen
benlängdsskillnad. Händelsen har diskuterats ingående med läkaren och inom
läkargruppen. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att
han önskar få ärendet överfört till IVO. Ärendet avslutat.
V1403-01215-59
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Ifrågasätter bedömning, bristande information
En man vårdades vid enheten efter sjukhusvistelse på grund av hjärtsjukdom.
Anmälaren har synpunkter på bemötande och att det efter ett dygn bedömdes att
mannen var klar för utskrivning om en vecka samt att rehabiliteringen försvårades
av att isolering krävdes. Information gavs bristfälligt och utskrivning skedde innan
kommunen organiserat vård i hemmet.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från Chefsjuksköterskan som beskriver praktiska och
medicinska omständigheter samt hur man utefter det bedömt och behandlat
mannen. Vidare beskrivs vårdplaneringen för omhändertagande efter utskrivning.
Hon nämner också avdelningens ambition att ha flexibla besökstider. Slutligen
beklagas det oacceptabla bemötande som förekom, att ärendet kommer att
diskuteras vid arbetsplatsträff samt att berörda personer har informerats om
skrivelsens innehåll i syfte att misstagen inte ska upprepas. Utifrån yttrandet
framför anmälaren avslutningsvis att hon önskar att ärendet leder till en förändring
till det bättre. Ärendet avslutas.
V1403-01235-42
Felmedicinering, brister i journalen
En kvinna förskrevs allergimedicin av husläkaren utan vidare effekt. Klåda och
utslag spreds över hela kroppen. Kvinnan remitterades till hudspecialist som
bedömde behandlingen vara felaktig. Kvinnan menar att hade hon fått rätt
medicinering från början hade hon sluppit flera veckors lidande och utslagen hade
begränsats. Hon upplevde sig felbehandlad och läkarbesöket visade sig inte vara
journalfört.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som beklagar att
kvinnan inte är nöjd med handläggningen av hudbesvären. Läkaren bedömer dock
att handläggningen varit rätt. Kvinnan har tagit del av svaret och därefter inte hörts
av. Ärendet avslutas.
V1403-01236-59
Bristande bemötande och dialog
En kvinna beskriver ett bokat besök på röntgenmottagningen för undersökningar.
Efter en av undersökningarna informerades kvinnan av läkaren om att hon hade en
ofarlig cysta. Vidare meddelade läkaren att hon skulle titta vidare på bilderna och
lämnade kvinnan och rummet. Kvinnan hade inte möjlighet att ställa frågor om
beskaffenheten eller vad det innebar att ha denna cysta.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen och berörd läkare.
Verksamhetschefen beklagar patientens upplevelse och tackar för anmälan som
används i förbättringsarbetet. Vidare beskrivs policy att presentera sig, dock ingår
inte att meddela provsvar vid undersökningstillfället. Berörd läkare beklagar om
hennes presentation upplevdes ofullständig och sitt sätt att förklara att cystan var
ofarlig. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare. Ärendet
avslutas.
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V1403-01239-63
Bristande undersökning, ej lyssnad till
En man hade tidigare gått igenom en cancerbehandling och friskförklarats. Mannen
fick nya besvär som han sökte vård för. Utredningen fördröjdes då hans oro inte
hörsammades till att börja med. Mannen sökte akut vård i samband med allvarlig
huvudvärk men blev hemskickad från akuten på natten med förklaring att det inte
fanns sängplats ledig. Mannen ombads komma tillbaka nästa dag. Det visade sig att
mannens huvudvärk var orsakad av en hjärnblödning. Mannen blev då inlagd och
vårdades på sjukhus. I samband med att mannen vårdades på sjukhus visade det
sig att han hade fått recidiv av sin tidigare genomgånga cancer.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från berörda vårdgivare. Av yttrandena framgår att
man förstår anmälarens sorg och förtvivlan över situationen som beskrevs i
anmälan. Man bifaller anmälarens synpunkt på att omhändertagandet under natten
på akutmottagningen bör ha varit annorlunda men att man tvingades göra som man
gjorda på grund av platsbrist. Av yttrandet från neurologkliniken framgår det att
man tagit del av anmälarens berättelse och kommer att diskutera händelserna för
att förbättra omhändertagandet av patienter och anhöriga. Anmälaren fick ta del av
yttrandena men har inte lämnat genmäle eller hörts av. Ärendet avslutas.
V1403-01240-52
Bristande vård och information
En kvinna drabbades av infektion i underlivet i samband med förlossningen av
hennes barn. Hon drabbades av hög feber och frossa och var tvungen i
efterförloppet att söka akutvård. Hon och hela hennes familj fick i genomgå tester
då smittan som kvinnan hade drabbats av är mycket ovanlig i Sverige. Nu två år
senare har kvinnan fortfarande inte fått svar varifrån smittan kom.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från områdeschef. Vid återbesök efter förlossningen
konstaterades en infektion med grupp A-streptokocker och kvinnan behandlades
med antibiotika. Fortsatta besvär visade misstänkt placentarest som togs ut. Det är
svårt att svara på varifrån smittan kom. Odling från samtlig personal som varit
inblandade i undersökningen av kvinnan har varit negativa. Grupp A-streptokocker
kan förekomma utan att man är medveten om det själv. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren meddelat att hon önskar få ärendet överfört till IVO.
Ärendet avslutat.
V1403-01246-59
Fråga om nervpåverkan & besök hos neurolog
En kvinna fick besvär i samband med en infektion då hon ordinerades flera olika
läkemedel. Kvinnan har kvarstående besvär som hon önskar besked om vad det kan
röra sig om och hur hon kan få hjälp med dessa. Kvinnan upplever inte att man
tagit hennes besvär på allvar och efterfrågar också dialog mellan inblandade
mottagningar för möjlighet till att finna orsaker till besvären. Önskar klarhet rörande
nervpåverkan som nämnts vid ett besök och framför en önskan om tid hos neurolog.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från chefläkaren och medicinsk ledningsansvarig.
Man beskriver och förklarar bedömningar, behandlingar och andra åtgärder som
förevarit. Olika behandlingar med östrogen förklaras för att tydliggöra skillnader.
Sammantaget görs bedömningen att det inte föreligger några missförhållanden i
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gynekologverksamhetens hantering. Ärendet avslutas då anmälareninte inte
framfört något ytterligare.
V1403-01262-52
Bristande behandling och bristande samtycke
En kvinna skulle genomgå en gynekologisk operation. Inför operationen träffade hon
en barsk gynekolog som talade om för henne att hon avsåg att ta ena äggstocken
trots att kvinnan endast behövde ta bort en cysta. Kvinnan har inte samtyckt till
detta men nu när operationen är genomförd har det visat sig att läkaren ändå tagit
äggstocken trots att kvinnan inte ville detta och att det inte förekom något
elakartad.
Åtgärd: Lämnar information om vilka klagomålsinstanser som finns. Då någon
underskiven anmälan inte inkommit avslutas ärendet.
V1403-01263-59
Nedsättande omdöme om ung kvinna
En ung flicka besöker mottagningen på grund av smärta i ryggslutet. Vid
undersökningen kommenterar läkaren flickans utseende och att hon är tjock samt
att värken beror på det. Anhörig som är med motsätter sig detta. Undersökningen
fortsätter och läkaren påtalar igen att flickan har tjocka lår. Anhörig vill inte elda
upp situationen och denne och flickan lämnar mottagningen. Detta resulterade i att
flickan vägrade gå till skolan och senare skar sig i armen. Anhörig har synpunkter
på läkarens sätt att utföra sitt uppdrag och beskriver att flickan fortfarande är
påverkad av händelsen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från Verksamhetschefen. Händelsen har utretts och
flera åtgärder har vidtagits. Samtal har ägt rum med berörd läkare som framfört
sina ursäkter och att hon tagit lärdom av det inträffade. Händelsen har lett till
genomgång av vikten av professionellt förhållningssätt och rutiner kring bedömning
och behandling av övervikt. Man har planerat uppföljning för lärande och
förbättring. Slutligen beklagar man anmälarens upplevelse och tackar för anmälan
som hanteras som en avvikelse i syfte att utveckla bemötandet samt hoppas att hon
ger dem fortsatt förtroende. Anmälaren framför att hon uppfattar att händelsen
tagits på allvar. Hon hoppas att ärendet leder till att bemötandet förbättras vilket
hon menar behövs. Ärendet avslutas.
V1403-01266-52
Bristande behandling med mera
En man hade insjuknat och opererats vid två tillfällen i utlandet. Då han efter flera
veckors sjukhusvård var tillräckligt stabil transporteras han via ambulansflyg till en
akutmottagning för vidare behandling. Mannen som var i dåligt skick fick dock ingen
vidare behandling utan skickades hem med sjuktaxi och rullstol oanmäld till en
mycket förvånad och förskräckt fru. Mannen har därefter kommit till ett annat
sjukhus.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef som beklagar att man vid
två olika bedömningstillfällen förbisett mannens uppenbara behov av rehabilitering i
sluten vård och att detta lett till onödig oro och besvär. Det kan uppstå problem i
samband med överföring av patienter från utlandet med SOS International. För att
minska dessa risker att kommunikationen inte blir tillfredsställande har man infört
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nya rutiner från årsskiftet. Detta betyder inte att det som SOS Internationals
personal meddelar patienten alltid överensstämmer med mottagande enhets
bedömning. Det är mottagande vårdgivare som måste besluta om vårdnivå och vilka
insatser som ska göras. Mottagnade läkare på akutkliniken gjorde inte en korrekt
bedömning av det fortsatta vårdbehovet. Efter det att kompletterande yttrande har
översänts har mannen meddelat att han är nöjd med svaret och att ärendet kan
avslutas.
V1403-01271-52
Önskar ta del av journaluppgifter
En kvinna vill ta del av sin avlidne makes journal.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare som tagit kontakt med den läkare
som handlagt mannen på akuten. Denne hade inte nåtts av inforationen att anhörig
önskade kontakt med honom. Berörd läkare kommer att kontakta anhöriga och
efterfrågade journalkopior kommer att skickas. Efter det att yttrande har översänts
har anmälaren inte avhörs. Ärendet avslutat.
V1403-01274-42
Komplikationer av infart
En cancersjuk kvinna vårdades på en onkologisk klinik på ett akutsjukhus. Hon
medicinerades via central ven kateter. Katetern behövde bytas då personalen inte
hanterat katetern på rätt sätt. Kvinnan som är stickrädd är missnöjd med att hon
inte fick smärtstillande salva inför behandlingarna.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och chefsjuksköterskan som
förklarar att problemet med att byta ventil låg i injektionsventilen som fastnade och
en avvikelse över händelsen är gjord. Felanmälan är också gjord till företaget och
Läkemedelsverket. Bedövning ges i samband med inläggning av kateter men total
smärtlindring kan inte uppnås. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter
inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1403-01284-55
Bristande vårdplanering vid ryggbesvär
En man är missnöjd med vård och behandling avseende hans ryggbesvär och anser
också att det saknas en vårdplan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från rehabiliteringschef som granskat ärendet
tillsammans med teamläkare, leg sjukgymnast och kontaktperson. Den
rehabiliteringsplan som mannen efterfrågar har framförts på möte och
rekommendationer har diskuterats med honom under ett avslutande samtal.
Rekommendationerna riktar sig till mannen och inremitterande läkare som återtar
ansvaret efter avslutad rehabilitering. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01287-58
Brister i behandling, lång väntetid
En kvinna framför att hon inkom med ambulans till akutmottagningen på ett sjukhus
på grund av besvär med en svullen hand. Hon träffade läkare på mottagningen och
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fick besked att hon skulle vänta till morgonen därpå klockan 05.00 då annan läkare
skulle bedöma handen. Anmälaren undrar över varför hon skulle sitta 6 timmar på
akutmottagningen och vänta då hon redan träffat läkare, hon önskar pengarna
tillbaka för besöket.
Åtgärd: Svar har inkommit från ställföreträdande verksamhetschef på akutkliniken.
Av yttrandet framgår att patienten inkom med ambulans till akutmottagningen på
grund av akut svullnad av ena handen med misstanke om blödning i vävnaden.
Patienten blev undersökt av bland andra en ortopedläkare och en akutläkare.
Akutläkaren ville observera och evaluera svullnaden efter några timmar och
informerade patienten om detta. Patienten valde att avvika efter en timmes väntan.
Ställföreträdande verksamhetschef anser att patientens klagomål gällande brister i
behandling och lång väntetid saknar grund. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av till förvaltningen och meddelat att hon fortfarande anser att
läkarna borde kunnat ställa en diagnos. Hon önskade inkomma med synpunkter, då
inget genmäle inkommit avslutas ärendet i befintligt skick.
V1403-01295-55
Bestrider faktura efter sjukhusvistelse
En kvinna som varit inneliggande på sjukhus klagade över störande buller och
bestrider den faktura om hon fått hem efter sjukhusvistelsen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefsöverläkare, överläkare och
chefsjuksköterska. Det är nödvändigt att regelbundet genomföra städning och
rengöring av avdelningarna och det kan tyvärr leda till olägenheter för patienterna.
På grund av den vårdbelastning som råder måste man ha alla
slutenvårdsavdelningar öppna årets alla dagar och dygnets alla timmar. Ansvarig
beklagar olägenheterna men kan inte medge ett bestidande av betalningskravet.
Efter det att yttrandena har översänts har kvinnan meddelat att hon inte är nöjd
med svaret men förstår att hon måste betala. Ärendet avslutat.
V1403-01300-52
Bristande information och tillgänglighet
En kvinna som skulle opereras för en hjärntumör har synpunkter på att det var
svårt att komma i kontakt med ansvarig läkare. Hon kunde bland annat inte få tag i
läkaren för att få förlängd sjukskrivning. Vidare var det felaktig information om
röntgen och operationstider. Kvinnan vill ha en förklaring till detta och hon önskar
att få veta vad vården kommer göra åt problemet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare som tycker att kvinnan väl beskrivit
de logistiska problem som hon drabbades av och de förvecklingar och oro det
skapat. Han bedömer att orsaken var de allvarliga systemfel i sjukhusets
journalsystem som skedde vid flera tillfällen där planering blev fördröjd och med
dålig kontinuitet som följd. Kvinnan fick operationsplanering som sedan inte fanns
och blev därför hemskickad utan åtgärd under sommaren. Hon opererades senare
och operationen gick bra. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts. Ärendet avslutat.

Sid 90

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

V1403-01301-52
Bristande diagnos med mera
En kvinna träffade en läkare som berättade att hon led av en elakartad tumör vilket
senare visade sig inte var sant. Kvinnan gick med oro i onödan. Hon anser att
läkaren borde uttryckt sig mera försiktigt.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefläkare, verksamhetschef,
patientsäkerhetsläkare och från överläkare. Det var svårt att ställa diagnos på
röntgenbilderna. Utifrån tillgänglig information var det angeläget att få till en så
snabb bedömning av neurokirurg som möjligt och remiss skickades samma dag.
Man hoppas att anmälaren har förståelse för på vilka grunder den initiala
remitteringen skedde men beklagar de brister i bemötande i samband med
informationen på avdelningen. Ansvariga tackar för att kvinnan skrivit ner sina
synpunkter och anser det viktigt att de får den här typen av feed-back både för
enskilda medarbetare och för verksamheten. Efter det att yttrandena har översänts
har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01302-58
Brister i hygienrutiner
En kvinna framför synpunkter på brister i hygienrutiner på en vårdcentral. Kvinnan
hade tid på vårdcentralen för att ta bort stygn efter en operation. Personalen hade
inte kunskap om gällande hygienriktlinjer och anmälaren valde att få stygnen
borttagna hos annan vårdgivare. Anmälaren anser inte att hon som patient ska
behöva undervisa personalen om Vårdhandboken.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare samt från
chefssjuksköterska på mottagningen som tackar för inkomna synpunkter. Av
yttrandet framgår att vid genomgång av Vårdhandboken utläses att det råder
bristande evidens i litteraturen för suturtagningsteknik och råden baseras därför på
bästa praxis. Det tillråds ren rutin och sårets beskaffenhet avgör behov av
plastförkläde. Hygienrutiner har delvis följts men inte i tillräcklig utsträckning,
rutiner kommer att ses över och berörd personal kommer att uppdateras kring
rådande rekommendationer. Anmälaren hördes av efter att ha tagit del av yttrandet
och önskade inkomma med synpunkter för kännedom. Då inga synpunkter inkommit
inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick hos förvaltningen.
V1403-01303-49
Brister i utredning och bemötande
En man framför klagomål på sin husläkare som han anser brustit i utredning av
hans besvär samt i sitt bemötande. Mannen har haft kontakt med
verksamhetschefen på mottagningen som lovat återkomma i ärendet, vilken han
inte gjort.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Berörd läkare har slutat sin
anställning på enheten. Ansvarig har varit kontakt med anmälaren och man har då
rett ut det mesta. Mannen har erbjudits att lista om sig till annan läkare. Efter det
att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
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V1403-01307-58
Otrevligt bemötande av akutbilspersonal
En kvinna framför att hon anser sig otrevligt bemött av personal i akutbilen som
kom för att bedöma hennes besvär. Personalen har sagt till henne att om hon inte
följde med till sjukhus så kunde det eventuellt bli så att hennes hand måste
amputeras. Anmälaren ifrågasätter uttalandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från berörd akutbilspersonal. Av yttrandet framgår att
stämningen varit något upprörd när akutbilen kom fram till adressen. Patienten
undersöks och bedömningen är att besvären kan bero på en blodpropp, ett tillstånd
som bör behandlas på sjukhus. Patienten informeras om detta, hon är dock högst
motvillig till att följa med till sjukhus. Akutbilspersonalen har då informerat
patienten om riskerna med att inte komma till adekvat vård inom rimlig tid, d.v.s att
blodflödet hämmas helt till kroppsdelen med resultatet vävnadsdöd och
konsekvensen därav skulle bli amputation. Patienten medföljer till slut ambulansen
till sjukhus. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och
meddelat att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1403-01312-58
Otrevligt bemötande, nekad besökstid
En kvinna framför att hon blivit otrevligt bemött när hon önskade boka läkartid på
sin vårdcentral. Sjuksköterskan hävdade att kvinnan inte var listad på vårdcentralen
och ville inte boka tid. Anmälaren ifrågasätter handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen som djupt
beklagar händelsen. Av yttrandet framgår att berörd sjuksköterska blivit vidtalad
och att hon framfört att hon inte uppfattat patientens besvär som akuta.
Sjuksköterskan ber om ursäkt för händelsen. Verksamhetschefen informerar att
begreppet bemötande kommer att tas upp på enhetens fortbildningsdag med
anledning av ärendet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av
och meddelat att hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1403-01326-62
Nekats kommunicera med vården via SMS
En kvinna har synpunkter på riktlinjer som gått ut från landstinget om att vården
inte ska kommunicera med patienter via SMS. Kvinnan som är hörselskadad och har
dyslexi anser att detta är diskriminerande mot personer med olika
funktionsnedsättningar och som saknar dator.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar om att det inte finns något uttryckligt förbud mot att använda SMS i
landstingets informationssäkerhetsriktlinjer, men att samtycke från patienten måste
finnas och att det ska finnas regler för användandet av SMS. Anmälaren kontaktar
mottagningen angående detta. Ärendet avslutas.
V1403-01335-62
Tog upp annat under läkarbesöket
En man har synpunkter på bemötandet han fick vid ett läkarbesök. Läkaren tog upp
många andra saker än det benbrott och sjukintyg mannen sökt hjälp för och
frakturen/operationsresultatet undersöktes inte.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren efter en tid inte återkommit med någon skrivelse avslutas ärendet.
V1403-01337-44
Brister i omvårdnaden
En man vårdades på ett akutsjukhus och lyckades ta sig ut från avdelningen och ut
från sjukhuset. Mannen vistades utomhus under en längre tid och förfrös en fot.
Verksamheten har gjort en avvikelse och händelseanalys pågår. Anmälaren önskar
information om försäkringsbolag och andra myndigheter som arbetar med
patientsäkerhet.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälan till patientförsäkringen LÖF samt
Inspektionen för Vård och Omsorg är gjord. Händelseanalys har genomförts på
sjukhuset och anmälarna har tagit del av denna. Ärendet vid förvaltningen avslutas
utan vidare åtgärd.
V1403-01342-54
Önskar byta läkare
En kvinna vill byta sin läkare vid en psykiatrisk heldygnsvård. Läkaren har inte
lyssnat till och haft synpunkter på allting. Hon är rädd och får ont i magen inför
besöken.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare som tror att bästa läkarinsatsen för
kvinnan för narvarande är korta bedömningar angående in-och utskrivning,
medicinering och eventuell intygsskrivning. Inte att även läkare interagerar i
terapiprocessen med långa samtal som kvinnan önskar. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren meddelat att det mesta i yttrandet är felaktigt. Hon har
själv skrivit brev till berörd överläkare. En överenskommelse har ingåtts om att
ärendet avslutas och att kvinnan fortsätter att ha kontakt med sin läkare på
enheten. Ärendet avslutat.
V1403-01344-57
Får inte intyg från ortoped
En man träffade ortoped i specialistvård vid några tillfällen, genomgick
magnetröntgenundersökning och remitterades till sjukgymnast. Mannen kontaktade
ortopedmottagningen via telefon och begärde en kopia på utlåtandet från läkaren
och svaret från undersökningen. Trots flera samtal och löften har mannen efter fem
veckor inte fått några dokument.
Åtgärd: Något yttrande har inte inkommit från patientansvarig läkare, men efter
flera påminnelser sändes de begärda uppgifterna till anmälaren som är nöjd och
önskar avsluta ärendet.
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V1403-01355-62
Får inte provsvar
En kvinna är missnöjd med sin vårdcentral, som inte meddelat henne svaret på
prover som togs för över en månad sedan, trots att hon flera gånger kontaktat
vårdcentralen angående detta.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte hört av sig avslutas ärendet.
V1403-01357-62
Nekats kopia på remiss
En kvinna har synpunkter på att en läkare nekat henne att få en kopia av en remiss.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid kliniken, som meddelar
att patienten i samband med att remissen efterfrågades erbjöds att komma till
kliniken för en genomgång av remissen, bland annat för att minimera risken för
missförstånd, men att patienten inte accepterat detta. Remissen bifogades i svaret
från kliniken. Anmälaren har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1403-01363-28
Missprydande ärr efter operation
En kvinna har fått ett missprydande ärr på handleden efter en operation. Hon
undrar om hon har rätt till en korrigering.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att för att få ett ärr korrigerat inom
landstingets öppenvårdsavgift måste det föreligga medicinska skäl. Hänvisar till
husläkare/vårdcentral för en bedömning för eventuell remiss för korrigering.
Ärendet avslutas.
V1403-01368-57
Får inte fortsatt utskrivning av läkemedel
En man flyttade och bytte vårdcentral. Den nye husläkaren ville inte skriva ut de
läkemedel mannen haft under lång tid och inte heller förlänga intyget för
sjukskrivning.
Mannen var upprörd och tyckte att läkaren inte litade på honom.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som tillsammans med enhetschef och
medicinskt ansvarig chef gjorde en genomgång av aktuell dokumentation i journal.
Mannens önskemål om förskrivning gällde beroendeframkallande läkemedel som
enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska förskrivas med försiktighet vilket husläkaren
informerade anmälaren om. Mannen erbjöds inskrivning på beroendemottagning
vilket han avböjde. På vårdcentralen har läkargruppen haft en genomgång för att
kvalitetssäkra de rutiner som finns gällande läkemedel för smärtlindring och även
bemötandefrågor har diskuterats på arbetsplatsmöten. Anmälaren har bytt
vårdcentral och inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Förvaltningen utgår
från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
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V1403-01369-57
Missad benbit i fotled efter skada
En kvinna skadade foten för flera år sedan och besökte i samband med detta en
ortopedisk specialistmottagning. De kunde inte finna någon förklaring till hennes
besvär. Senare genomgick kvinnan förnyad utredning och då återfanns en liten
benbit som låg lös i leden och var den troliga förklaringen till kvinnans besvär. Hon
är besviken över att hon fått gå i flera år med smärta i onödan.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef på röntgenavdelningen som menade
att det inte fanns någon skelettskada vid den ursprungliga röntgenundersökningen.
Men fortsatt granskning påvisade att det möjligtvis kunde finnas en mindre benbit
som låg lös i leden. Kvinnan ska nu operera om foten och är nöjd med att ha fått ett
gott förnyat omhändertagande av ny vårdgivare. Ärendet avslutas.
V1403-01375-63
Bristande information om undersökningsresultat
En kvinna misstänkte att hon fått borrelia och sökte vård. Läkaren trodde inte att
det var borrelia men tog ett blodprov i alla fall. Provet var positivt men detta
meddelades aldrig anmälaren. Journalanteckningar säger också att behandling givits
men så är inte fallet. Kvinnan har efter den obehandlade infektionen drabbats av
ytterligare komplikationer som hon inte får gehör för.
Åtgärd: Anmälaren avser anmäla till IVO. Ärendet avslutas enligt anmälarens
önskemål.
V1403-01384-34
Kommunikationsbrister
En man har synpunkter på att han inte fått någon förklaring kring indragna
permissioner. Vårdgivaren misstänkte att mannen under en permission druckit öl,
men han blåste noll när han kontrollerades och ändå drogs permissionerna in på
obestämd tid.
Åtgärd: Under ärendets gång har anmälaren meddelat att han ångrat sig och vill att
utredningen stoppas. Ärendet har därefter återkallats från berörd vårdgivare.
Ärendet avslutat.
V1403-01391-30
Klagomål på tolkar
En man har klagomål på teckentolkar. Han tycker att vissa inte är bra och önskar
byta ut dessa tolkar. När han framförde detta till Tolkcentralen får han inget gehör.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från Tolkcentalen som uppgav att det inkom en
tolkbeställning i vilken det inte framfördes några särskilda önskemål om viss tolk.
Efter att beslut om tolkar meddelats hörde beställaren av sig och uppgav att
tolkarna inte passade och att han önskade att de byttes ut. Tolkcentralen önskade
en motivering varför tolkarna skulle bytas ut. Efter en viss dialog bytes tolkarna ut
och beställaren tackade för detta. Beställaren bjöds sedan in till ett möte för att
diskutera hur denna situation inte ska uppstå igen. Tolkcentralen hoppas att man
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via dialog även i fortsättning ska ha ett gott samarbete. Anmälaren har efter att ha
tagit del av yttrandet inte återkommit och ärendet har avslutas därmed.
V1403-01399-52
Lång väntan på operation
En kvinna väntar sen två år på att få göra en axeloperation men inget händer. Hon
har varit i kontakt med en annan vårdgivare som tidigare gjort den sortens
operationer men nu inte längre har avtal med landstinget att få göra dessa
operationer. Hon undrar hur hon ska göra.
Åtgärd: Hänvisar henne till vårdgarantikansliet. Anmälaren har därefter inte hörts
av. Ärendet avslutas.
V1403-01402-42
Komplikationer efter prostataoperation, ersättning
En man opererade prostatan vid en urologklinik på ett akutsjukhus och har
kvarstående besvär.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, verksamhets- och sektionschefen vid
urologkliniken. De besvär anmälaren framför är ett problem som inträffar hos 8590% av patienterna. Någon behandling för detta finns inte. Mannen har tidigare
informerats om tillståndet. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av
och framfört att han inte är nöjd med yttrandet. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse med anmälaren.
V1403-01406-63
Bruten sekretess
En man anser att psykiatrin har brutit sekretessen genom att skicka över ett
journalutdrag med känslig information till stadsdelsförvaltningen. Mannen har
tidigare givit en fullmakt till socialsekreteraren för att den personen skulle kunna ha
kontakt med läkaren i de frågor som kunde vara till stöd för honom.
Journalanteckningen som ligger i hans akt har och kommer att spridas till fler
personer, vilket känns mycket olustigt.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från verksamhetschefen vid berörd mottagning. Av
yttrandet framkommer det att omnämnd journalkopia skickats till ansvarig
socialtjänsthandläggare efter att fullmakt underskriven av anmälaren skickats från
socialtjänsten till vårdgivaren. Utlämnandet av journalkopian har dokumenterats i
anmälarens journal. Av yttrandet framkommer även att mottagningen hädanefter
inte kommer att lämna ut journalkopior till socialtjänsten efter inkommen fullmakt
utan att journalen kommer att lämnas till patienten som själv får bestämma vem
som ska ta del av informationen. Anmälaren får ta del av yttrandet och han framför
att han inte är nöjd med svaret utan han önskar att vårdgovaren ska ta på sig allt
ansvar för de konsekvenser utlämnandet av journalkopian lett till för honom och att
han önskar ekonomisk kompensation från vårdgivaren. Under samtalet framkommer
också att anmälaren vänt sig direkt till vårdgivaren för att besvara yttrandet, i och
med detta föreslår ansvarig handläggare att ärendet avslutas då anmälaren för en
direkt diskussion med vårdgivaren om ärendet. Anmälaren önskar dock lämna ett
genmäle. Genmäle inkommer ej, däremot ringer anmälaren förvaltningen vid flera
tillfällen och framför att han inte är nöjd med yttrandet. Under ett av dessa samtal
berättar anmälaren att han blivit ombedd att byta mottagning då man på
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mottagningen känner att det är svårt att hålla isär stödjande samtal och
diskussionen om den utlämnade journalkopian. Anmälaren önskar gå kvar hos sin
läkare. Även verksamhetschefen för gruppen av mottagningar där berörd
mottagning är en av flera andra kontaktar förvaltningen för att orientera sig i
ärendet då mottagningens verksamhetschef känner sig trängd i situationen.
Information om förvaltningens arbete och vad som är sagt till anmälaren om vidare
handläggning av ärendet lämnas samt att hon hänvisas till förvaltningens jurist för
ytterligare information. Anmälaren ringer förvaltningen igen då han har blivit
hänvisad av IVO. Det är oklart vad anmälaren vill under detta samtal, det är
fortfarande oklart om genmäle kommer inkomma. Tidigare given information om
förvaltningens arbete återupprepas och att ärendet bör avslutas då anmälarens
initiala frågeställning har besvarats. Ärendet avslutas då genmäle inte har inkommit
och att anmälaren inte har hörts sedan den 16 maj 2014.
V1403-01434-34
Omvårdnad
En anhörig till ung kvinna som vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård har synpunkter
på att personal bjudit henne på en cigarett för att hon behövde hjälp mot sin
ångest. Dottern röker inte och den anhörige anser att om en person har ångest och
dessutom får abstinens så borde givetvis avdelningen ha andra hjälpmedel till
förfogande.
Åtgärd: Fadern har kontaktat ansvarig person på avdelningen och fått en ursäkt
samt fått en garanti för att detta inte ska hända igen. Han är nöjd med detta och
önskar avsluta ärendet.
V1403-01436-62
Tio timmars väntan på akuten
En kvinna har synpunkter på att hon bland annat fått vänta i tio timmar på akuten
för att få träffa en läkare.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1403-01438-28
Fel information om suturer
En kvinna fick information om att suturerna efter en gallblåseoperation var
resorberbara och behövde därför inte tas bort. Hon fick även ett skriftligt blad med
sig hem om denna information. En månad efter operationen får kvinnan uppsöka
läkare akut då det börjat vara kring stygnen och göra ont. Det visade sig att dessa
stygn skulle ha tagits bort 10 dagar efter operation. Nu hade huden försökt att läka
över stygnen och det blev smärtsamt för kvinnan att få dessa borttagna. Hon fick
genomgå en antibiotikakur och ärret ser inte snyggt ut. Kvinnan anser att det
inträffade hade lätt kunnat undvikas och känns som en onödig miss som gett henne
lidande. Hon vill därför anmäla detta så det inte ska behöva hända någon annan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvariga på berörd enhet. Kvinnan har fått
felaktig information om att stygnen varit resorberbara. Operatören är ansvarig för
den information som ges till patienten. Kvinnan har haft en misstänkt sårinfektion,
som beroende på när den uppstod kan vara sekundär till den långa suturtiden. Efter
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det att yttrande har översänts har anmälaren har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1403-01439-28
Frågor kring anmälning
En kvinna önskar få information om hur man gör en anmälan. Ärendet gäller
bristande arbetsrutiner, bemötande och tillfogad skada.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har det framkommit att kvinnan redan fått den
information som hon önskar. Ärendet avslutat.
V1403-01457-42
Brister i informationen vid medicinering
En kvinna förskrevs stark smärtstillande medicin efter operation av axelfraktur vid
en ortopedklinik på ett akutsjukhus. När hon avslutade medicineringen uppkom
svåra utsättningssymtom. Hon blev aldrig informerad om risken för tillvänjning vid
denna medicinering. Väntan mellan skadan till operation var sex månader vilket hon
upplever var onödigt lång.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, verksamhetschefen samt
behandlingsansvarig läkare. En beklagan framförs över brister i den medicinska
vårdplanen och framöver kommer verksamheten skapa en skriftlig vårdplan med
nedtrappnings schema vid medicinering med beroendeframkallande mediciner under
längre tid. Alla axelfrakturer skall inte opereras varför viss avvaktan är att föredra
innan beslut om operation fattas. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter
hörts av med önskan om information om patientförsäkringen. Ärendet avslutas.

V1403-01459-52
Patientavgifter
En man till en kvinna som inte är folkbokförd i Sverige har synpunkter att kvinna
debiterats av mödravården för undersökning av det väntade barnet. Mannen hävdar
att undersökningen gäller barnet som han är pappa till och då han har rätt till
sjukvård med landstingssubventioner anser han inte att kvinnan som bar på hans
barn ska drabbas av kostnader. Ärendet gäller två fakturor och tillfällen. Vid det ena
tillfället hade kvinnan sökt uppehållstillstånd men ännu inte fått och vid det andra
tillfället hade kvinnan fått uppehållstillstånd men ännu ej fått personnumret.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Organisationen följer det
regelverk som finns i avgiftshandboken angående personer som inte är folkbokförda
i Sverige. Så länge ett barn är ofött, räknas endast kvinnans situation och då hon
inte var folkbokförd i Sverige vid besökstillfället tas en patientavgift ut för besök.
Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att han inte är nöjd
med svaret. Han har informerats om att förvaltningen inte kan bistå med något
ytterligare och att ärendet avsluta.
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V1403-01462-57
Komplikationer efter operation av höftled
En man genomgick en planerad operation av höftleden. Han fick smärta och hälta i
efterförloppet och efter många läkarbesök och utskrivna läkemedel konstaterades
att protesen gått av och han måste opereras om. Mannen menade att det kunde
upptäckts tidigare om man varit snabbare med förnyade undersökningar.
Åtgärd: Då Inspektionen för vård och omsorg har för avsikt att utreda frågan
avslutas ärendet på förvaltningen.
V1403-01465-44
Lyssnar inte på patienten
En kvinna som avtalat om telefonsamtal med sin doktor men läkaren ringde på en
annan tid och talade då i stället med anmälarens assistent. Anmälaren säger också
att hon inte får gehör för de problem hon framför om sin hälsa till mottagningen då
hon vill tala med sin läkare.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef som beklagar att kvinnan
inte har upplevt att hon fått den vård och det goda bemötande hon velat ha. Skälet
till att vårdcentarlen kontaktade boendepersonal berodde på en tidigare felleverans
av hjälpmedel. Han redovisade även de kontakter med mottagningen som kvinnan
haft under senaste tiden. Efter det att kompletterande yttrande har översänts har
en överenskommelse ingåtts om att ärendet avslutas.
V1403-01468-59
Brister i att lämna provsvar
En kvinna opererades och fick besked om att analys av vävnadsprov skulle
förmedlas efter sex veckor. Detta gjordes inte varför kvinnan därefter sökt kontakt
vid flera tillfällen. Fick kontakt efter nio veckor och informerades om att analysen
inte var klar men inte varför eller när det beräknades vara klart. Sökte kontakt igen
och skulle bli uppringd, vilket inte skedde. Kvinnan är kritisk till hanteringen och den
anspänning väntan innebär. Både vad gäller att se till att vara nåbar och den oro
som väntan på själva beskedet innebär. Kvinnan vill veta vem som kommer
kontakta henne och när hon kan få besked.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som beskriver förloppet och
bekräftar anmälarens kritik av provsvarshanteringen, vilken hon anser oacceptabel.
Rörande omvårdnad och miljö på avdelningen anger hon att den kritiken kommer
tas upp till diskussion om hur dessa angelägna områden kan förbättras. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och finner det helt korrekt i sak. Däremot vill hon
avslutningsvis framföra till verksamheten att de inte ska omvandla en människas
rättmätiga önskan om information till ett känslotillstånd och benämna det som oro.
Detta uppfattar hon som förminskande och utan respekt för människors kompetens.
Rent tekniskt/medicinskt fungerade vården utmärkt men sammantaget har
händelserna orsakat att hennes förtroende för vården och särskilt denna
verksamhet skadats. Ärendet avslutas.
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V1403-01469-50
Nekad förskrivning av hjälpmedel
En kvinna önskar, på rekommendation av primärvården och akutsjukvården, ett
hjälpmedel som endast kan förskrivas av sjukgymnast vid neurologisk
rehabiliteringsenhet eller medicinsk rehabiliteringsklinik. Remiss har skickats till
sjukgymnast som nekar kvinnan förskrivning då de ej har möjlighet att följa upp
ärendet då kvinnan inte går på kliniken. Kvinnan undrar hur hon ska gå till väga för
att få hjälpmedlet utskrivet.
Åtgärd: Utredningen av ärendet landar i att man gör ett undantag i
förskrivningsrätten för denna patient. Hjälpmedlet skrivs ut av sjukgymnast inom
reumatologi och uppföljning kommer att ske från primärvården. Ev kommer ärendet
mynna ut i utökad förskrivningsrätt där man godkänner förskrivning av hela
gruppen sjukgymnaster inom reumatologi. Ärendet avslutas.
V1403-01479-62
Inte fått hjälp på vårdcentral
En kvinna är missnöjd med sin vårdcentral, som hon menar inte har utrett hennes
besvär tillräckligt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinskt ansvarig vid vårdcentralen som
förklarar vårdcentralens medicinska ställningstagande och meddelar att man
undersökt patienten ordentligt. Man lovar att ordna den kontakt med
verksamhetschefen som patienten önskat. Anmälaren inkom därefter med ett
genmäle. Från vårdcentralen svarade man att man inte förnekar patientens besvär,
men att man trots en bred utredning inte kunnat finna objektiva orsaker till
patientens alla obehag. Anmälaren har därefter inkommit med skriftliga synpunkter
som bifogas till det avslutande brevet till vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1403-01485-58
Brister i vårdansvar och bemötande
En mamma framför att hon och sonen blivit slussade runt i vården och fått olika
besked gällande sonens besvär med hälta. Mamman ringde 1177 och fick rådet att
söka vård på barnakut för sonen. När de kom till sjukhuset blev de hänvisade till
lättakuten. Där blev mamman ifrågasatt av läkaren och det slutade med att de blev
hänvisade tillbaka till barnakuten. Allt detta utan att sonen undersökts eller fått
vård.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på lättakuten som beklagar
patient och anhörigs upplevelse. Av yttrandena framgår att verksamhetschefen
anser att läkaren gjorde en adekvat bedömning och remitterade patienten till
barnakuten för en second opinion. Vad gäller bemötandet så borde läkaren haft ett
mer professionellt bemötande och framfört sina bedömningar på ett mer korrekt och
professionellt sätt. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, inte hörts av
varvid förvaltningen utgår från att hon accepterat svaren. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
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V1403-01489-59
Ifrågasätter bedömning vid förlossningsklinik
En gravid kvinna besvärades av svullnad, yrsel och huvudvärk. Ringer
sjukvårdsrådgivningen, hänvisas till förlossningen. Kontroller utförs och kvinnan
skickas hem med besked om att synnerven troligen är inflammerad. Kvinnan
förbättras inte och arbetar trots att hon inte mår bra. Vid rutinbesök konstateras
högt blodtryck och hon hänvisas till annat sjukhus som efter kontroller av mor och
foster bedömer att hon behöver läggas in. Kvinnan försämras och akut kejsarsnitt
krävs. Både kvinnan och barnet behövde sjukhusvårdas en tid efter detta. Kvinnan
ifrågasätter den första bedömningen och avsaknaden av uppföljning. Hon känner
oro för vad som kunde hänt och situationen har påverkat hennes förtroende för
sjukvården som tidigare var gott. Hon önskar hjälp med att förstå hur vården
resonerade.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från Områdeschefen obstetrik. I yttrandet beskriver
och förklarar hon symptom, undersökningar, bedömningar och åtgärder. Vidare
beklagar hon att anmälaren drabbats av havandeskapsförgiftning med allt vad det
inneburit. Hon framför att handläggningen bedöms medicinskt riktig och i
överensstämmelse med riktlinjer för sjukskrivning. Avslutningsvis hoppas hon att
yttrandet ger en bättre förståelse för händelseförloppet och erbjuder anmälaren ett
besök för samtal. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare.
Ärendet avslutas.
V1403-01495-55
Fråga om anmälan mot läkare
En kvinna har frågor om hur man går tillväga om man vill göra en anmälan mot en
läkare.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1403-01497-42
Ovänligt bemötande vid medicinförskrivning
En kvinna sökte husläkaren för ont i ljumskarna. Läkaren föreslog kortisonsalva och
terapi med beteendeterapi som behandling. Kvinnan menade att symtomen
orsakades av idrottsutövning. Läkaren lyssnade inte till henne när hon bad läkaren
avsluta undersökningen då det gjorde ont.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1403-01502-30
Svårt att få journalkopia
En kvinna uppger att hon har svårt att få journalkopia gällande sin döde son som
gick till psykiatrin. Hon har försökt en längre tid utan att ha fått dem.
Åtgärd: Yttrande inhämtas där det framgår att journalerna kommer att överlämnas
enligt begäran. I avslutsskriveles till vården påpekas vikten att utlämna
journalkopior skyndsamt.
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V1403-01510-57
Fördröjd diagnos vid buksmärta
En kvinna har gått på utredning för magsmärta under en period hos husläkaren och
slutligen konstaterades gallstensbesvär. Nu kommer kvinnan att opereras för sina
besvär. Hon är irriterad och besviken över den långsamma hantering av hennes
besvär.
Åtgärd: Yttrande inkom från husläkaren som menade att kvinnans ärende handlagts
utifrån gällande riktlinjer och att diagnosen inte varit enkel att ställa. Utredningar
och provsvar har inte gett entydiga svar. Läkaren beklagade att anmälaren upplevde
att hennes besvär inte togs på allvar. 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.
V1403-01516-52
Bristande behandling
En mamma är kritisk till att läkarna aldrig tar prover när hon kommer med sjuka
barn till vårdcentralen. Senast var hon med sin dotter på vårdcentralen som haft
över 40 grader i flera dagar. De blev hemskickade av läkare utan att några prov
tagits. Läkaren såg att det var ett virus. Det visade sig senare att flickan hade
drabbats av en bakteriell infektion.
Åtgärd: Ärendet avslutas då ingen underskriven anmälan inkommit.
V1403-01519-59
Synpunkter på förlossningsvård
En kvinna har synpunkter på behandling under förlossning som ledde till bristningar.
Kvinnan anser också att bristningarna syddes slarvigt och framför att hon
fortfarande har besvär då det inte läkt. Hon är inflammerad och har svårt att sitta,
att kissa och är febrig varje kväll. Mödravården har skrivit en remiss för att de anser
att det behöver opereras och sys om.
Åtgärd: Anmälaren har inte hörts av trots flera kontaktuppmaningar varför ärendet
avslutas.
V1403-01523-62
Bristande information och uppföljning
En kvinna har synpunkter på att hon efter ett falltrauma inte fått någon uppföljning
av de skador hon ådrog sig. Hon är också missnöjd med att inte ha fått tillräcklig
information om vilka skador hon fick.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då kvinnan efter en tid inte inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.
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V1403-01524-62
Lång väntetid för rehabilitering
En kvinna har synpunkter på att hon har svårt att få rehabilitering och att det är
minst sex månaders väntetid till en mottagning som hon eventuellt ska få remiss
till.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Vårdgarantikansliet. Då någon formell anmälan efter en tid inte inkommit
avslutas ärendet.
V1403-01530-62
Nekades besök på vårdcentral
En man har synpunkter på att han nekades ett besök på en vårdcentral, samt
bemötandet han fått i samband med detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen som
meddelar att patienten hänvisats till en annan vårdcentral och att det inte
framkommit att patienten var så sjuk att han behövde en akuttid samma dag. Man
beklagar att patienten känt sig otrevligt bemött av sjuksköterskorna i telefon.
Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1403-01540-57
Avliden kvinna kallades till ögonläkaren
En kvinna kallades till besök på ögonmottagning, kvinnan var avliden sedan några
veckor. Hennes son är mycket upprörd eftersom kallelsen väckte sorg och ilska.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1403-01543-28
Ersättning för ofullständig behandling
En kvinna fick tandvärk efter en akutbehandling. Hon vände sig då till en annan
mottagning som ansåg att kvinnan fått en ofullständig behandling av sin tand. En
djup rotspricka var orsaken till hennes tandvärk och tanden måste tas bort. Kvinnan
anser inte att hon ska behöva betala för en ofullständig behandling.
Åtgärd: Kvinnan har skriftligen informerats om att om hon önskar få prövat om hon
har rätt till ersättning så ska hon göra en anmälan till Landstingets Ömsesidiga
Försäkringsbolag. Skadeanmälan har bifogats skriveslen. Ärendet avslutat.
V1403-01544-62
Oprofessionellt bemötande från läkare
En kvinna har synpunkter på att hon blivit mycket oprofessionellt bemött av en
läkare. Hon kände sig uppläxad för att hon ställde frågor vid en undersökning och
känner sig kränkt av läkarens beteende.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare som skriver att det är tråkigt att
patienten upplever sig ha blivit otrevligt bemött och att mottagningens mål är att
patienter alltid ska känna sig väl bemötta och känna att de får en trygg och säker
vård. Läkaren redogör vidare för vården av patienten och att resultatet av
behandlingarna börjar se fint ut. Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del
av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1403-01547-59
Ifrågasätter avslagsbesked för insemination
Ett par har nekats insemination med hänvisning till vad som framkommit i
utredning. Kvinnan som undersökts för insemination ifrågasätter beskedet som
hänvisar till partnerns sjukdomshistoria/diagnos. Paret framför att underlag för
avslaget inte framgår i de journalhandlingar som erhållits, samt att det saknades
dokumentation från ett kuratorssamtal.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från områdeschef reproduktionsmedicin. Han
förklarar bedömning av kontraindikationer ur psykosocial synpunkt, beklagar att en
diagnoskod skrivits felaktigt men därefter justerats, att kuratorskliniken ej erhållit
önskan om journalutlämnande, att rutinen är att lämna besked per post samt att
visitkort lämnats för direktkontakt. Sammanfattningsvis anges initialt bristande
journalåtkomst och senare tveksamheter vid genomgång ha bidragit till avslaget.
Därför välkomnas paret till nytt besök för ny samlad bedömning. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och framför att vissa svar fortsatt är oklara och paret
överväger ny kontakt för möjligt klargörande och eventuell ny bedömning alternativt
kompletterande yttrande. Dock återkommer hon inte enligt överenskommelse varför
ärendet avslutas.

V1403-01562-58
Fick ingen behandling, otrevligt bemötande
En mamma framför synpunkter på att sonen inte fick behandling för halsfluss vid
besök hos läkare på vårdcentralen trots att infektionsvärdet var förhöjt. När de
återkom dagen efter för förnyad kontroll var infektionsvärdet något lägre. Läkaren
menade att han hade lång erfarenhet och sonen fick ingen behandling. Läkaren
dessutom otrevlig i sitt bemötande. Under eftermiddagen/kvällen blir patienten
sämre och jourläkare tillkallas, sonen får då behandling med antibiotika. Anmälaren
ifrågasätter handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen. Av yttrandet
framgår att behandlande läkare upplevde att han och mamman var överens om att
avvakta med behandling av patientens besvär. Då halsprovet var negativt och
infektionsvärdet inte var förhöjt så följer vårdcentralen regelverket och avvaktar
med behandling. Verksamhetschefen beklagar att patienten inte känts sig
omhändertagen men bedömer att det var rätt att avvakta med behandling.
Anmälaren inkom med synpunkter där hon påpekar att hon inte alls var överens
med läkaren om att avvakta behandling samt att infektionsvärdet var betydligt
förhöjt vid besöket. Behandlande läkare inkom med kompletterande yttrande i
ärendet där han framförde att det förhöjda infektionsvärde kunde orsakats av en
virusinfektion. Patienten återkom dagen efter och mådde då mycket bättre. Enligt
behandlande läkare var patient och anhörig nöjda och tyckte att läkaren gjort rätt
bedömning, han anser själv att händelsen behandlats på ett bra sätt. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon inte är nöjd
med svaret men önskar inte gå vidare i ärendet. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
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V1403-01565-42
Brister i information vid allergichock
Anhöriga till liten pojke upplevde sig bortglömda i samband med pojkens insjuknade
i anafylaktisk chock. Pojken transporterades med ambulans till akutsjukhus och fick
god vård. Efteråt upplever föräldrarna att de lämnades med obesvarade frågor och
stor oro. Familjen fick be om akutmedicin att ha i beredskap i hemmet och på dagis,
ingen information om handläggning av denna medicin gavs. En månad senare fick
de tid för uppföljning i primärvården. Omhändertagandet var inte tillräckligt och
idag går föräldrarna i samtal hos psykolog.
Åtgärd: Svar har inkommit från barnakutkliniken där det framgår att verksamheten
haft telefonkontakt med anmälaren för genomgång av händelsen. Anmälaren har
därefter hörts av till förvaltningen och framfört att hon är nöjd med samtalet.
Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1403-01568-28
Utlämning av journal
En kvinna önskar veta hur hon får ut sina journaler från de mottagningar hon besökt
då hon bodde i Stockholm.
Åtgärd: Anmälaren informerad om att hon kan ta kontakt med de enheter som hon
besökt och begära att få ut kopior av sina journaler. Ärendet avslutat.
V1403-01569-28
Brister i sekretess
En kvinna fann en remiss i sin post, som var skickad från husläkaren till psykiatrin,
med kvinnans namn och uppgifter. Hon upplevde det mycket obehagligt att
sekretessbelagda uppgifter om henne kunnat läsas av utomstående. Hon hoppas att
mottagningen ser över vad som hänt.
Åtgärd: Kvinnan har själv varit i kontakt med berörd enhet och fått en trolig
förklaring till det inträffade. Ärendet avslutat i samråd med anmälaren.
V1403-01576-62
Synpunkter på vård och information
En man hör av sig angående sin dotter, vars problem inte tycks tas på allvar på en
ätstörningsklinik. Man har velat trappa ner besöken för att sedan avsluta
behandlingen helt, trots att flickan försämrats. Pappan har också synpunkter på att
han inte har fått tillräcklig information från kliniken om vården av dottern.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef samt överläkare vid kliniken,
som redogör för vården av dottern och på vilket sätt pappan informerats om vården.
Anmälaren har meddelat att han är nöjd med svaret och att informationen till
honom nu fungerar bättre. Ärendet avslutas.
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V1403-01577-52
Missad diagnos
En kvinna födde ett barn med en missbildning. Hon är kritisk till att detta inte
upptäcktes vid ultraljudsundersökningarna.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från barnmorska.
Ultraljudsundersökningar är inte alltid en garanti för att barnet är helt friskt då det
är väl känt att man dessvärre inte alltid kan diagnostisera alla avvikelser med
ultraljudsundersökning. Att aktuell missbildning inte sets berodde med största
sannolikhet på att fostret haft ett ogynnsamt läge vid undersökningstillfället och att
barnmorskan inte kommit åt armen samt att barnet hade handen knuten. Efter det
att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01582-34
Felbehandlad
En kvinna anser sig felbehandlad efter att ha haft kontakt med tre psykologer vid en
psykiatrisk specialistmottagning. Hon ska också ha fått en diagnos av den senaste
psykologen som enligt läkare inte är veteskapligt underbyggd. Kvinnan önskar att
diagosen tas bort.
Åtgärd: Då anmälaren även har vänt sig till Inspektionen för vård och omsorg och
patientförsäkringen och hon har fått information om att hennes ärende är under
utredning avslutas ärendet vid patientnämnden.
V1404-01594-52
Komplikationer efter behandling
En kvinna genomgick ett gynekologiskt ingrepp för några år sedan. Efter detta
ingrepp har kvinnan dragits med upprepade underlivsinfektioner och behövt ta flera
antibiotikakurer.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkare. Kvinna hade kort tid innan den
oönskade graviditeten varit inlagd på sjukhus för behandling av pneumoni och fått
mycket antibiotika. Senare när kirurgiskt ingrepp utfördes visade inget på misstanke
om infektion. I efterförloppet uppsökte kvinnan sjukhus och blev inneliggande under
en kort tid. Hon återkom tre år senare för gynekologiskt ingrepp med insättning av
spiral och vad man vet var detta komplikationsfritt. Det talar för att infektionen efter
första ingreppet inte har påverkat kvinnans förmåga att bli gravid. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1404-01600-58
Komplikationer efter operation, inte lyssnad till
En kvinna framför att hon inte blivit lyssnad till gällande smärtor i halsen samt högt
infektionsvärde efter operation på ett sjukhus. Kvinnan blev akut opererad efter
förlossningen och fick efter detta väldigt ont i halsen. Då hon påtalade detta för
personalen fick hon till svar att detta var normalt. Blodprov togs och visade högt
infektionsvärde, men detta hade inget samband med halsbesvären enligt
personalen. Anmälaren har nu varit hos specialistläkare då hon fortfarande har
halsbesvär och har fått besked att operation är nödvändig om förbättring uteblir.
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Hon ifrågasätter varför hon inte blev lyssnad till och anser att vårdgivare borde
undersökt orsaken till hennes besvär mer noggrant.
Åtgärd: Ärendet är skickat till patientvägledare på sjukhuset som kommer att
inhämta yttrande i ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick hos förvaltningen.
V1404-01629-63
Nekas intyg för färdtjänst
En kvinna framförde synpunkter på omhändertagande på sin vårdcentral och att hon
nekats färdtjänst intyg.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som tillsammans med berörd
läkare gått igenom kvinnans journal. Läkaren beklagar att han inte förstått att hon
önskade ansöka om färdtjänst. Kvinnan är välkommen att så snart som möjligt boka
in en tid för att få intyg till färdtjänst. Ansvarig tackar anmälaren för att hon gjort
henne och därmed verksamheten uppmärksam på de bister som tas upp i ärendet
så att man har möjlighet att förhindra ytterligare liknande händelser. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren förklarat sig nöjd ed förklaringen till det
inträffade. Ärendet avslutat.
V1404-01639-49
Frågor om journalkopior
Enligt anmälaren har närstående problem med att få ta del av sin journal hos en
viss mottagning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hon har dock inte inkommit med ytterligare skrivelse som vårdgivaren ska svara på.
Det saknas även fullmakt. Ärendet avslutas.
V1404-01640-42
Bristande bemötande, fel recept
En man vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för ADHD och upplever
brister i bemötandet från ansvarig läkare samt bristande kontinuitet i
läkemedelsbehandlingen.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen och medicinskt ansvarig läkare som
ger en medicinsk förklaring till verksamhetens arbetssätt, mål och policy gällande
drogfrihet och medicinering. På grund av många patienter i kö har mottagningen
inte kunnat tillgodose mannens behov av uppföljning inom rimlig tid. Ledningen har
under lång tid varit informerad om detta. Händelsen beklagas. Anmälaren har tagit
del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1404-01645-50
Felaktig journalanteckning
En man besökte sin vårdcentral efter halkolycka med fall och slag mot axeln.
Läkaren skrev i journalen att det var en förslitningsskada. På grund av
felskrivningen får mannen ingen ersättning från försäkringsbolaget.

Sid 107

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

Åtgärd: I begärt yttrande från vården framkommer att vården har erbjudit möten
för att diskutera det skrivna i journalen. Anmälaren har inte kommit. Chefläkaren
föreslår att anmälaren träffar sin husläkare och erbjuder honom en second opinion
av axeln på annat sjukhus. Anmälaren meddelar förvaltingen att han varit sjuk och
inte kunnat komma på erbjudna besök samt att han har varit till specialister som
bedömer skada med förträngning av nerv till följd. Försäkringsbolaget går dock på
första läkarens bedömning. Anmälaren väljer att avsluta ärendet då han har fått
kontakt med chefläkare och VD för sjukhuset i frågan.
V1404-01657-57
Komplikationer efter höftledsoperation
En kvinna opererades i höftleden för flera år sedan och fick efter detta
komplikationer i form av smärta och rörelsehinder vilket gör att hon använder
kryckkäppar. Efter en ryggoperation har hon kvarstående smärta och är mycket
olycklig över att inga läkemedel kan hjälpa henne.
Åtgärd: Anmälaren har anmält skadan till patientförsäkringen och önskar inte att
förvaltningen utreder ärendet som därmed avslutas.
V1404-01659-57
Bristfällig undersökning av fot
En kvinna föll och skadade foten illa, detta skedde i ett annat län. När kvinnan kom
till hemorten tvingades hon till flera undersökningar, fick läkemedel, stödbandage
och information om skadan. I ett senare skede visade det sig att vården missade
korrekt diagnos och följde upp skadan på ett bristfälligt sätt. Kvinnan har orsakats
stora besvär och stort lidande.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på ortopedmottagningen som menade att
handläggningen av kvinnans besvär har skett helt enligt gängse rutiner. Anmälaren
är inte nöjd med svaret och önskar överföra ärendet till Inspektionen för vård och
omsorg. Ärendet avslutas.
V1404-01660-42
Ovänligt bemötande, felmedicinerad
En deprimerad kvinna medicineras utan bra effekt. Nu får hon ingen medicinering
alls.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för handläggning. Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.
V1404-01661-52
Frågor om sjukresor
En mamma till en vuxen dotter har frågor kring sjukresor från annat landsting.
Åtgärd: Informerar henne att en grundförutsättning för att få sjukresa är en
läkarbedömning vilket läkaren i det andra landstinget skulle ha gjort. Hänvisar
anmälaren dessutom till rätt patientnämnd. Ärendet avslutas.
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V1404-01665-59
Utsatt för fel i vården
En kvinna anser att hennes son utsatts för grova fel i vården.
Åtgärd: Anmälaren har trots flera kontaktförsök inte återkommit i ärendet. Ärendet
avslutas.
V1404-01668-42
Brister vid hantering av recept
En man har förskrivits medicin men kan inte förstå på vilket apotek medicinerna
skall hämtas ut.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.
V1404-01669-42
Brister i medicineringen
En kvinna insjuknade i amöbasjukdom och vårdades vid en infektionsklinik på ett
akutsjukhus. Antibiotikabehandling gavs med viss effekt. Hon läste i FASS att även
ett licenspreparat borde ges men läkaren menade att det räckte med en sort. Ett år
senare insjuknade hon på nytt och nu hade bölder utvecklats i levern.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som beklagar den uteblivna
medicineringen mot amöbasjukdom. Det hade också varit en fördel om
leverabscessen punkterats tidigare i sjukdomsförloppet. anmälaren har tagit del av
svaret och därefter anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg samt
patientförsäkringen. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.

V1404-01673-42
Nekas utredning, ordinerades fel läkemedel
Anmälaren nekades utredning för enzymbrist av husläkaren som menade att
anmälaren kunde medicinera och om biverkningar uppkom så var diagnosen klar.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1404-01683-28
Ofullständig tandvård m.m.
En kvinna har fått en ofullständig behandling och felaktiga debiteringar utförda av
en tandläkare som inte längre finns kvar på mottagningen. Verksamhetschefen har
varit väldigt hjälpsam och hon kommer att få hjälp med att åtgärda de fel som
uppstått, både behandlingsmässigt och ekonomiskt. Tandläkaren har bara försvunnit
från mottagningen och enlig verksamhetschefen är alla chockade över det som

Sid 109

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

inträffat. Kvinnan undrar vad hon kan göra för att stoppa tandläkaren så han inte
fortsätter att felbehandla och lura patienter.
Åtgärd: Anmälren har informerats om att då det gäller felbehandling inklusive
feldebitering rekommenderas att detta anmäls till IVO. Han har därefter meddelat
att ärendet kommer att anmälas till IVO. Ärendet avslutat.
V1404-01684-57
Bollats runt mellan olika läkare
En man har en grundsjukdom som leder till torrhet i ögonen. Han är besviken över
att de ögonläkare han träffar inte kan hjälpa honom. Han har ont i ögonen och har
stora svårigheter att arbeta p g a detta.
Åtgärd: Anmälaren har inte för tillfället ork att göra en anmälan, han återkommer
då han mår bättre. Ärendet avslutas.
V1404-01691-63
Strålskada
En kvinna drabbades av en strålskada i samband med strålbehandling av cancer.
Åtgärd: Ärendet avslutas. Anmälaren kontaktades per telefon och fick information
om var hon kunde vända sig för utredning av eventuellt skadestånd för skada i
samband med strålbehandling av cancer. Kvinnan fick även information om
möjlighet att få ärendet utrett av Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet
avslutas i samråd med anmälaren.
V1404-01692-34
Fel diagnos, felbehandling
En mor har synpunkter på att en son fick fel diagnos och behandling vid en BUP
mottagning för fem år sedan. Sonen fick en neuropsykiatrisk diagnos efter en
undermålig utredning. Den medicinska behandlingen fungerade inte utan dosen
höjdes flera gånger med biverkningar som följd. Sonen har nu slutat att ta
medicinen och mår mycket bättre. Familjen har flyttat.
Åtgärd: Anmälaren informeras om patientnämndens uppdrag och verksamhet samt
om patientförsäkringen. Hon önskar därefter avsluta ärendet vid patientnämnden
och istället göra en anmälan till patientförsäkringen. Ärendet avslutas.

V1404-01699-52
Bristande bemötande och information
Ett par nyblivna föräldrar klagar på bristande information och bemötande av en
läkare som de träffade då deras barn föddes. Barnet föddes med en svår
funktionsnedsättning. Föräldrarna är kritiska till att läkaren initialt endast
informerade om ett behandlingsalternativ som föräldrarna inte ville ha. Senare fick
föräldrarna träffa en annan läkare som informerade att det fanns andra
behandlingsmetoder. Föräldrarna vill veta varför de inte fick komplett information
från början.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare som förstår att budskapet som gavs
redan under graviditeten, att barnet hade så allvarligt tillstånd att det skulle dö
inom nära tid var svårt att acceptera. Om ett barn har en obotlig avvikelse är det
vårdens uppgift att göra allt man kan för att barnet och föräldrarna ska få en så bra
tid tillsammans som det är möjligt. Det var därför som läkare rekommenderade flytt
till hospice, där man vet att man får ett gott omhändertagande i svåra
livssituationer. Ansvarig ber om ursäkt för att man inte var mer lyhörda för
familjens önskemål. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat
att hon är införstådd med att det inte går att komma längre i ärendet och att hon
fått en ursäkt från vårdgivaren. Ärendet avslutat.
V1404-01700-59
Komplikationer efter fyra år
En man opererades för fyra år sedan. Vid tillfället, som var akut, fördröjdes
operationsstart på grund av att han hade ätit under väntetiden på mottagningen.
Mannen undrar varför han lades in på ett sjukhus som inte opererar och om denna
försening påverkat resultatet och nuvarande komplikationer.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från Bitr. verksamhetschefen som framför att det är
möjligt men inte alls säkert att anmälaren haft mindre kvarstående besvär om
operationen skett tidigare. Vidare anges att det är möjligt att operera utan att ha
fastat samt att anledningen till fördröjningen vid opererande sjukhus kan ha varit
andra än detta faktum. I kompletterande yttrande beskrivs den gemensamma
jourlinje rörande ryggoperationer som används av sjukhus i Stockholm, även om de
inte själva utför operationerna. Anmälaren har tagit del av yttrandena och framför
därefter inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1404-01713-57
Hudläkare blev närgången och masserade kvinna
En ung kvinna gick hos hudläkare p g a hudförändringar på foten. Efter ett kirurgiskt
ingrepp kom kvinnan akut för ett besök eftersom såren vätskade och såg irriterade
ut. Läkaren bad sjuksköterskan gå ut ur rummet och sedan masserade han kvinnan
på ryggen och nacken. Kvinnan bad honom sluta eftersom hon hade problem med
foten och då uppmanade läkaren kvinnan att boka tid för massage hos honom.
Kvinnan är arg och besviken.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1404-01715-28
Garanti på tandbro
En man fick en tandbro fastsatt under år 2011. Under den perioden gick porslinet
sönder på sidotänderna och limmades fast av tandläkaren. Nu har en stor bit av
framtanden gått sönder och garantin för tandbron har gått ut. Mannen vill reklamera
tandbron.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef. Efter
genomgång av journal har ansvariga bedömt att mannen ska erbjudas tid för
undersökning samt terapiplan för åtgärd. Anmälaren har anmält ärendet till LÖF.
Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att Folktandvården
bestämt göra om hela behandlingen kostnadsfritt. Ärendet avslutat.
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V1404-01721-49
Komplikationer efter operation
Anmälaren är mor till en pojke som opererades. Det uppstod smärta efter
operationen. Det visade sig att det berodde på komplikationer i samband med
operationen. Modern hade påtalat smärtan till sjukhuspersonalen ett flertal gånger,
men läkarna kontaktade inte modern. Modern anser att det tog för lång tid innan
läkarna tog hennes information på allvar och innan hon åter fick kontakt med
läkarna.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och från överläkare. Ansvarig
beklagar det komplicerade vårdförloppet. Orsaken till komplikationer är enligt hans
preliminära bedömning en magsäck som reagerade med inflammation och
svårigheter med kirurgi, Man kommer att ytterligare titta på detta för att se om det
går att dra några generella slutsatser gällande operationsmetod och övriga delar av
behandlingen under vårdförloppet. Efter det att yttrandena har översänts har
anmälaren meddelat att hon varit i kontakt med berörda läkare och att de erkänner
sina misstag och att de ska vidta förbättringsåtgärder så att liknande inte sker igen.
Ärendet avslutat.
V1404-01725-49
Fått faktura men ingen kallelse
Anmälaren uppger att närstående har fått faktura för bokad tid. Enligt anmälaren
hade patienten inte fått någon kallelse.
Åtgärd: Skrivelsen saknar kontaktuppgifter till anmälaren, varför vidare
handläggning inte kan ske. Även fullmakt saknas. Ärendet avslutas.
V1404-01735-52
Komplikationer efter ingrepp
En kvinna genomgick en överviktsoperation för en tid sedan. Ett år efter det första
ingreppet drabbades hon av tarmvred. Hon önskar hjälp av förvaltning för att få en
second opinion då hon fortfarande har problem med tarmarna.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Då ingen
underskriven och utförlig anmälan inkommit till förvaltningen avslutas ärendet.
V1404-01737-59
Komplikationer efter handoperation
En kvinna opererade sina händer med några månaders mellanrum. Kvinnan har
fortfarande ont och kan inte använda händerna fullt ut. Kan ej arbeta, varit
sjukskriven. Önskar ny kontakt för åtgärd.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Anmälaren har en läkartid och ska ta upp frågan.
Återkommer dock inte enligt överenskommelse varför ärendet avslutas.
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V1404-01742-42
Brister i hantering av prov
En liten flicka med njursjukdom behandlades av husläkaren för urinvägsinfektion.
Vid efterfrågan av svaret på urinodlingen framkom det att provet försvunnit. Detta
medför en osäkerhet i antibiotika behandlingen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1404-01746-28
Missad diagnos
En kvinna har gått regelbundet till tandvården för undersökning. Vid det senaste
tillfället påtalade kvinnan själv för tandläkaren att hennes ena framtand kändes lös.
Röntgenbild togs och det konstaterades att hon hade en långt gående
bennedbrytning kring tanden och hon fick remiss till specialisttandvården. Hon
undrar varför inte tandläkaren upptäckt besvären tidigare och satt in behandling.
Åtgärd: Kvinnan som har informerats om patientnämndens uppdrag samt om IVO
och LÖF. skulle eventuellt inkomma med skrivelse, Då hon senare inte avhörts
avsluts ärendet utan vidare åtgärd.
V1404-01760-62
Fick trycksår och blev illa bemött
En kvinna som genomgick en höftoperation fick ett trycksår under tiden hon låg inne
för eftervård. Hon blev också mycket otrevligt bemött av personalen som hånade
henne när hon inte orkade ta sig upp ur sängen. Det var också mycket dålig hygien
på avdelningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsjuksköterska vid avdelningen, som ser
allvarligt på händelsen och menar att trycksår på olika sätt borde ha förebyggts.
Händelsen har diskuterats på avdelningen och man har sett över kunskapsnivån hos
personalen. Man medger också att patienten inte fått en trygg och säker vistelse på
grund av bemötandet och tar upp att man kontinuerligt arbetar med bemötande på
avdelningen. Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1404-01773-57
Ambulans sändes inte till kvinna med astma
En kvinna fick kraftiga andningsbesvär, men då hon kontaktade SOS Alarm fick hon
information om att själv ta sig till sjukhuset eftersom hon bodde så nära. Kvinnan
informerade om att hon behövde syrgas och då sändes ambulans, men kvinnan var
väldigt orolig och ängslig efter samtalet.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchef som informerade om att ambulans sänts
med förtur, men inte som högsta prioritering. Denna nedprioritering gjordes då
anmälaren i talet var opåverkad av sina andningsproblem. Då anmälaren efter att
ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att
hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
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V1404-01774-62
Bristande bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet från en läkare på en vårdcentral. Hon blev
något försenad till ett läkarbesök, vilket hon meddelade. När hon kom in till läkaren
blev hon ovänligt bemött och stressad av denne vilket medförde att hon direkt gick
därifrån. Anmälaren uppger att patienter med samma etnicitet som hon själv blir
sämre bemötta än andra patienter på vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare samt verksamhetschefen vid
vårdcentralen som uppger att patienten kom när det bara var 5 minuter kvar av
besöket och att läkaren inte hade möjlighet att dra ut på besökstiden. Anmälaren
har meddelat att hon inte är nöjd med yttrandet, då det innehåller felaktigheter och
hon vidhåller att hon blivit otrevligt bemött. Anmälarens synpunkter framförs i det
avslutande brevet till vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1404-01775-62
Svårt att förstå vårdpersonal
En man som genomgått en undersökning på ett sjukhus har synpunkter på att
sjuksköterskorna talade dålig svenska, vilket gjorde att patient och vårdpersonal
hade svårt att förstå varandra. Han har också synpunkter på att han inte har fått
svar på frågor från personalen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefen vid kliniken. Den sjuksköterska som
ansvarat för undersökningen kan inte dra sig till minnes att den muntliga
kommunikationen skulle ha varit otillfredsställande. Klinikens uppfattning är att hon
har goda kunskaper i det svenska språket och att samtlig personal kan
kommunicera tillfredsställande med patienter. De frågor som patienten ställt menar
man är remittentens ansvar att besvara. Anmälaren har inte hörts av efter att ha
tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1404-01779-57
Bristande information om diabetes
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin sambos räkning. Mannen insjuknade i
diabetes, men fick bristfällig information om sjukdomen och behandlingen. Om
några månader kommer mannen att få gå en utbildning, men han har frågor redan
nu.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1404-01780-59
Missnöjd med vårdcentralen
En kvinna är inte nöjd med uppföljning och information rörande provsvar. Detta
oroar henne då hon vill veta vad provsvaren innebär men inte får den
informationen.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots flera försök att komma i
kontakt med henne. Ärendet avslutas.
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V1404-01784-42
Tarmskada efter behandling
En man genomgick punktion av en böld i tarmen med ultraljud. Efteråt fick han svår
smärta och trots stora doser med smärtstillande medicin hjälpte det inte. Dagen
efter visade röntgenkontroll att tunntarmen var punkterad.
Åtgärd: Svar har inkommit från specialistläkare vid kliniken som ger en medicinsk
förklaring till behandlingen samt komplikation med punkterad tunntarm. Denna
komplikation kan inträffa vid dränering av organ i bukhålan. Efter
antibiotikabehandling har mannen återhämtat sig väl. Anmälaren har tagit del av
svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1404-01791-42
Läkemedelsbehandlad, avled
Anhörig till avliden man framför att orsaken var felmedicinering.
Åtgärd: Anmälaren önskar ärendet avslutat i befintligt skick. Anmälaren har
informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1404-01792-49
Avvisad utan undersökning
Anmälaren blev avvisad från psykiatrisk akutmottagning utan undersökning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschef. Kvinnan har varit på akuten vid
fyra tillfällen de senaste drygt tre åren. Vid samtliga tillfällen har hon sökt själv och
inte inkommit med ambulans. Vid ingen av dessa tillfällen har den läkare kvinnan
namngett tjänstgjort på akutmottagningen. Alla patienter som kommer till
Länsakuten blir bedömda av läkare dels av det psykiatriska tillståndet men även en
somatisk differentialdiagnostisk bedömning. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att hon är missnöjd med svaret. Ärendet avslutat enligt
överenskommelse.
V1404-01801-58
Felaktig diagnos, brister i utredning
En man framför att han behandlats av en kiropraktor på grund av rygg- och
bensmärtor. Mannen har frågat om det är diskbråck som orsakar smärtorna men
fått nekade besked. Han har nu fått besked av annan läkare, efter en
magnetkameraundersökning, att det är diskbråck han lider av. Anmälaren
ifrågasätter kiropraktorns handläggning.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1404-01807-58
Lång väntetid på operation
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En man framför oro över att hans mamma fått vänta på operation av cancertumörer
på ett sjukhus. Den ena tumören har växt till dubbel storlek under väntetiden och
mamman har svåra smärtor. Anmälaren undrar vad han kan göra.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framkommer att mamman vårdas på sjukhus.
Informerar om möjlighet att ta del av patientjournalen samt rekommenderar möte
med behandlande läkare för mer information. Återkommer vid behov, ärendet
avslutas i befintligt skick.
V1404-01808-57
Vill spärra journal för läsning i psykiatrin
Ärendet är sänt till förvaltningen för kännedom. En man med flera svåra sjukdomar
var orolig för att inte få recept för viktiga läkemedel förlängda. Han hade
regelbundna besök på flera olika mottagningar och hans psykiater krävde full insyn i
journal och receptförskrivning vilket inte mannen ville.
Åtgärd: Ärendet avslutas utan vidare åtgärd i överenskommelse med anmälaren.
V1404-01815-57
Husläkaren besöker inte äldreboendet
En man kontaktar förvaltningen för sin hustrus räkning. Kvinnan vistas på ett
äldreboende och mannen har bett om att hustrun ska få träffa läkare. Han är
missnöjd med att läkaren inte haft möjlighet att träffa kvinnan på flera veckor.
Åtgärd: Då anmälarens hustru gått bort önskar han avsluta ärendet.
V1404-01830-58
Brister i kompetens att utföra undersökning
En pappa framför synpunkter på brister i kompetens hos läkaren att utföra en
undersökning vid sonens besök på ett sjukhus. Undersökningen kunde inte
genomföras på grund av detta. Anmälaren ifrågasätter handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och sektionschef på mottagningen.
Av yttrandet framgår händelseförloppet samt att undersökningen fick avbrytas.
Vederbörande läkare är vidtalad och beslut har tagits att läkaren inte får utföra
liknande undersökningar utan att ha en erfaren läkare vid sin sida.
Verksamhetschefen och sektionschefen beklagar att detta blivit en så negativ
upplevelse för familjen. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts
av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1404-01833-28
Garanti på tandreglering
En kvinna som haft tandreglering och därefter haft en retentionstråd som lossnat vid
ett flertal tillfällen, har synpunkter på att hon fått betala för att sätta dit
retentionstråden. Hon är även besviken på att tänderna flyttat på sig under tiden då
hon varit utan retentionstråd. Hon har nu blivit erbjuden en ny
tandregleringsbehandling för att rätta till problemet till en kostnad av 20 000
kronor. Hon tycker inte att tandvården fullföljt sitt åtagande.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om att retentionstråd inte är livslång och lossnar
den eller går sönder får patienten själv stå för kostnaden att sätta dit den, göra en
ny eller avstå. Det finns ingen garanti på retentionstråd eller
tandregleringsbehandling. Att tänder rör på sig efter tandreglering är vanligt och
anses inte som en felbehandling. Ärendet avslutat.
V1404-01834-49
Oengagerad läkare
Anmälaren hade en tid varit sjuk. Hon besökte vårdcentralen. Där träffade hon en
läkare som var oengagerad. Enligt anmälaren uppgav läkaren utan vidare
undersökning att anmälaren var deprimerad. Anmälaren kände inte igen sig i denna
diagnos.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare som beklagar att besöket som
tidsmässigt var mycket pressat inte kunde utmynna till något konstruktivt. Det var
olyckligt att hon ansåg sig ha rätt att bedöma kvinnans tillstånd med så kort möte
och medger att det var mycket förhastat. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inkommit med skriftliga kommentarer som enligt hennes önskemål
bifogas avslutsskrivesen. Ärendet avslutat.
V1404-01841-49
I avsaknad av diagnos
Anmälaren uppger att hon ännu inte fått någon diagnos, trots långvarig sjukdom.
Åtgärd: Efter att ha tagit del av information om patientnämnden,
patientförsäkringen och Inspektionen för vård och omsorg väljer anmälaren att
avsluta ärendet vid Patientnämnden. Ärendet avslutas.
V1404-01845-42
Utebliven medicinering
En man med känd epilepsi intensivvårdades på ett akutsjukhus. Eftervård gavs på
medicinavdelning. Efter hemkomst noterades att han aldrig fick epilepsimedicinen
under vårdtiden. Vid kontakt med kliniken medgavs flera medicinska misstag.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen och specialistläkare från
medicinkliniken som instämmer i att läkemedlet olyckligtvis satts ut. De rutiner som
finns vid läkemedelsgenomgångar hade inte följts. Även i samband med utskrivning
från vårdavdelningen skall medicineringen noggrant kontrolleras för att undvika
läkemedelsrelaterade problem. Olyckligtvis gjordes inte detta, vilket beklagas.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att han önskar
ärendet avslutat.
V1404-01848-30
Har inte fått bildtelefonsamtal
En person har inte fått ett bildtelefonsamtal då Tolkcentralen inte har hittat
beställningen.
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Åtgärd: Yttrande inhämtas från Tolkcentralen i vilket det framgår att man inte
känner till beställning utan tror att den är gjord hos någon annan. Det måste ha
blivit något missförstånd. Yttrandet översändes till anmälaren som inte återkommer
varför ärendet avslutas.
V1404-01858-62
Lång väntetid på besök, kort besökstid
En kvinna fick vänta i närmare fem månader på att få komma till en psykiatrisk
mottagning, trots att mottagningen utlovat platsgaranti inom tre månader. När
kvinnan väl fick en tid hade hon av misstag bokats in för en återbesökstid i stället
för ett nybesök, vilket gjorde att kvinnan fick ett mycket kort läkarbesök. Hon
remitterades sedan till en annan mottagning, men där har hon nekats vård, då de
bara erbjuder medicinsk behandling. Kvinnan undrar varför hon remitterats dit, när
hon ändå inte kan få den vård hon behöver där.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen som redogör för
behandlingen av patienten och de rutiner som patienten hanterats i enlighet med.
Anmälaren har efter att hon tagit del av yttrandet bland annat påpekat att hon fått
otydlig information, vilket noteras i det avslutande brevet till mottagningen. Ärendet
avslutas.
V1404-01864-52
Problem med hjälpmedel
En man klagar på att han får undermåliga hjälpmedel och försökt att ta upp detta
med hjälpmedelscentralen men möts av ignorans. Han vill nu ha hjälp av
förvaltningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från försäljningschef. Under en viss period har
önskade hjälpmedel varit rest från produktleverantör varför liknande produkter
stödköptes. De hjälpmedel som mannen önskar finns i det ordinarie sortimenter och
det är bara för honom att ta kontakt med förskrivaren för att få rätt produkt.
Ansvarig har varit i kontakt med mannen och rätt ut vilken produkt han önskar. För
att säkerställa att han får rätt produkt har ansvarig skickat prover på de olika
alternativ som finns så att mannen kan ge förskrivaren rätt
leverantörsartikelnummer. Efter det att yttrande har översäts har anmälaren som är
nöjd med de åtgärder som vidtagits inkommit med skriftliga kommentarer som
bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutat.
V1404-01866-34
Hårda tag i samband med tvångsmedicinering
En kvinna har synpunkter på att vårdpersonal behandlade henne illa i samband med
tvångsmedicinering inom den psykiatriska heldygnsvården vilket medfört att hon är
rädd för vissa i personalgruppen. Kvinnan känner inte lyssnad till och har
funderingar kring sin diagnos.
Åtgärd: Vid telefonsamtal med anmälaren framkommer det att hon inte önskar en
skriftlig kommunikation med vårdgivaren. Hon får information om gällande
valfrihetsregler och hur hon ska göra för att kunna byta mottagning. Ärendet
avslutas enligt önskemål från anmälaren.
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V1404-01868-34
Ovärdig miljö
En patient har synpunkter på att hon blev placerad i ett rum inom den psykiatriska
heldygnsvården där hon delade ett utrymme som var ovärdigt en sjuk människa.
Det fanns ingen integritet.
Åtgärd: Då kvinnan trots skriftlig uppmaning att ta kontakt med förvaltningen inte
har avhörts avslutas ärendet utan vidare åtgärd.

V1404-01879-28
Synpunkter på behandling och avgift
En man som under flera år fått behandling hos samma tandhygienist fick vid
senaste besöket information om att klinikledning bestämt att tandstensborttagning
ska delas upp vid tre behandlingsbesök à 20 minuter per gång. Mannen ifrågasätter
systemet som inte gör behandlingen individbaserad och dyrare för patienten.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Folktandvårdens Vd och från klinikchef. Alla
behandlare bedömer i varje enskilt fall, det antal besök som behövs för att ett
fullgott behandlingsresultat ska uppnås. I mannens fall har tandhygienisten bedömt,
genom röntgenbilder och klinisk undersökning, att tre besök krävdes för att ta bort
den hårt sittande tandstenen i hela bettet, för att progression av sjukdomen inte
skulle fortgå. Hon har uppfattat att hon fått hans samtycke till behandlingen. Efter
det att yttrandena har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga
kommentarer. Han har därefter per brev informerats om att förvaltningen inte
kommer längre i ärendet då ord står emot ord. Han har även informerats om
möjligheten att få ärendet prövat hos LÖF om han anser att vården tillfogat honom
skada genom underbehandling eller överbehandling. Ärendet avslutat.
V1404-01880-54
Utebliven behandling, brister i tillgänglighet
En kvinna är missnöjd med att en psykiatrisk öppenvårdsmottagning har skickat
hennes remiss till en annan mottagning först efter flera månader. En läkare vid
mottagningen hade informerat henne att hon själv skulle ringa andra mottagningen.
Hon har inte blivit kontaktad av mottagningen trots att läkaren lovade att hon och
psykologen skulle höra av sig till henne. Hon undrar varför mottagningen inte har
gjort någon uppföljning av hennes medicinering samt att mottagningen inte påbörjat
en viss typ av behandling.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef. Denna har gått igenom de
frågeställningar/synpunkter som kvinnan har och vid samtal med personal upptäckt
brister som kommer att diskuteras i personalgruppen och sedan åtgärdas. Man har
beslutat att alltid remitera med remiss då man inte vill att någon ska "hamna mellan
stolarna". Efter det att yttrande har översänts har en överenskommelse ingåtts om
att ärendet avslutas och att kvinnan själv kontaktar ansvarig som har erbjudit sig
att svara på hennes frågor. Ärendet avslutat.
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V1404-01884-58
Synpunkter på tillgång till mobiltelefon
En kvinna framför synpunkter på att anhörig patient får använda sin mobiltelefon
under pågående tvångsvård. Anmälaren anser inte att det är förenligt med god vård
och att det inte gjort patientens tillstånd bättre.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med underskrift avslutas ärendet utan utredning hos
förvaltningen.
V1404-01886-58
Brister i tillgänglighet till vårdcentralen
En kvinna framför synpunkter på brister i tillgänglighet till vårdcentralen via
texttelefoni. Kvinnan brukar istället skriva brev till sin husläkare men får inte alltid
respons.
Åtgärd: Enligt önskemål från anmälaren kontaktar handläggare på förvaltningen
verksamhetschefen på vårdcentralen. Anmälaren önskar ett möte med
verksamhetschefen för att klara ut problematiken. Ärendet avslutas i befintligt skick
hos förvaltningen.
V1404-01887-57
Nonchalant bemötande av ortoped
En kvinna remitterades från husläkare till ortoped för bedömning av axelbesvär.
Läkaren menade att kvinnan inte hade så stora besvär och han förringade hennes
smärta. Kvinnan fick ingen remiss för vidare utredning och hon är mycket besviken
över besöket.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som beklagade att kvinnan upplevde
kontakten med vårdgivaren på ett otillfredsställande sätt. Han beskrev hur den
undersökning han gjorde av kvinnans axel resulterade i bedömningen att kvinnan
inte skulle vara hjälpt av kirurgiskt ingrepp. Han föreslog vidare omhändertagande
av smärtklinik vilket kvinnan avböjde och specialkompetens sjukgymnast. 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.
V1404-01889-50
Missnöjd med läkare
En kvinna framför missnöje med läkare inom psykiatrin och undrar hur man söker
sig till en annan läkare.
Åtgärd: För att komma till specialiserad vård skriver din husläkare en remiss till en
specialistläkare. Husläkaren bedömer vilken sorts vård du behöver, men du kan
själv välja vilken specialistläkare eller vilken mottagning du vill att remissen ska
skickas till. Du kan till exempel välja den som har kortast väntetid eller som ligger
närmast ditt hem eller din arbetsplats. Det finns inget krav på remiss för att få träffa
en specialistläkare, men om du kommer till en specialistläkare med remiss kan
väntan bli kortare eftersom han eller hon då lättare kan bedöma ditt behov av vård.
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Går du redan på en mottagning och vill byta, kan de hjälpa dig vidare till den
mottagning du vill komma till.

V1404-01891-62
Bristande bemötande och strul med remiss
En kvinna har synpunkter på bemötandet hon fått av en läkare på en vårdcentral.
Hon upplevde nonchalans och kände inte att läkaren brydde sig om hennes
hälsosituation. Journalanteckningar som skickats till vårdcentralen från en annan
vårdgivare var försvunna och kvinnan ombads själv att ta reda på uppgifter om var
en remiss skulle skickas.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinsk chef vid vårdcentralen, som beklagar
att patienten känt sig kränkt. Man menar att vårdcentralen uppfyllt sitt ansvar för
vården av patienten och meddelar att man inte bedömt att den remiss kvinnan vill
ha är befogad, utifrån den kunskap och information man har på vårdcentralen. En
sådan remiss menar man måste skrivas av specialist. Anmälaren har inte hörts av
efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1404-01896-55
Fråga om hur man klagar på vården
En kvinna har frågor om hur man går till väga om man vill framföra klagomål mot
en läkare
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1404-01900-57
Lång tid innan rätt diagnos kunde ställas
En kvinna med kraftig buksmärta äkte vid ett flertal tillfällen akut till sjukhus, men
det har varit oklart varför kvinnan hade så ont. Efter flera år konstaterades att hon
hade gallbesvär och hon opererades. Kvinnan ifrågasätter varför diagnosen inte
kunde ställas tidigare.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som beskrev hur handläggningen
hanterades från kirurgmottagningens sida. Kvinnan särbehandlades positivt med
förkortad väntetid eftersom hon hade så kraftiga smärtor. Anmälaren är mycket
nöjd med det utförliga svaret och vill avsluta ärendet.
V1404-01907-59
Frågor om väntan på operation
En man opererades vid sjukhuset och uppfattade att ytterligare operation skulle ske.
Nu befinner han sig på annan ort där undersökning inte gjorts närmare vid besök.
Mannen som har värk och besvär av ursprungsskadan anger att en sjukgymnast
sagt att operation behövs. Framför också synpunkter och frågor rörande
vårdkontakter inom andra landsting.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionsansvarig överläkare. Han beskriver att
reoperation planerades men att vårdplaneringen efter överflyttning uteblivit. Vidare
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att ingen överföring till annat landsting finns noterat, dock information om
operationsplaneringen och remiss för en stödjande knäortos till den myndighet där
anmälaren vistades. Slutligen beklagar han att kontinuitet och uppföljning förlorades
i och med överföringen samt att information nu överförs till annat landsting.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och hoppas han nu får adekvat vård för sina
problem samt vänder sig till annan instans för anmälan av utebliven vård. Ärendet
avslutas.
V1404-01909-58
Valfrihet i psykiatrisk öppenvård
En brukarförening har funderingar gällande valfrihet att välja psykiatrisk
öppenvårdskontakt då det är oklart för den enskilde brukaren.
Åtgärd: Brukarföreningen informeras om att patienter i Stockholms län har
möjlighet att själva välja sin psykiatriska öppenvårdskontakt, vad gäller
utomlänspatienter avgör vårdgivarna själva om de har möjlighet att ta emot. En
psykiatrisk öppenvårdsmottagning kan neka patienter vårdinsatser om man anser
att insatserna inte är nödvändiga. Gällande utomlänspatienter är det hemlandstinget
som avgör vårdbehovet. Ärendet avslutas.
V1404-01924-58
Invändningar mot byte av mottagning
En kvinna framför att hon, mot sin vilja, har tvingats byta psykiatrisk mottagning.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare och tillika patientansvarig läkare på
mottagningen. Av yttrandet framgår att patienten haft ett mycket svängande
stämningsläge under en lång tid. Då patienten bor flera mil från mottagningen, i ett
annat landsting, har det varit svårt för läkaren att upprätthålla det medicinska
ansvaret och även att hålla en hög patientsäkerhet i vården för patienten.
Hembesök har inte heller varit möjliga på grund av avståndet. Byte av mottagning
diskuterades vid ett möte med patient, enhetschef och patientansvarig läkare, det
framkommer att patienten var mycket negativ till detta. Förslag gavs då att
överföring till mottagning i hemsektorn kunde ske under en 6-månaders period,
vilket har genomförts. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av till
förvaltningen och framfört att hon inte är nöjd med svaret. Anmälaren har efter
detta själv skickat in sina synpunkter till ansvarig chef på mottagningen. Då
anmälaren själv önskar driva ärendet vidare avslutas ärendet i befintligt skick på
förvaltningen.
V1404-01925-28
Fel diagnos på grund av felvänd röntgenbild
En kvinna fick besvär med andningen och uppsökte akutsjukhus. Läkaren
misstänkte lungsäcksinflammation och satte in medicinering. Besvären kvarstod och
kvinnan uppsökte då annat akutsjukhus. Röntgen visade på en spricka i ett revben
på vänster sida, men hon fick fortsätta med ytterligare en kur för
lungsäcksinflammation, då sprickan inte stämde överens med smärtan på höger
sida. Vid ett återbesök på vårdcentralen blev hon remitterad för datortomografi,
som visade på en spricka i ett revben på höger sida. Röntgenbilden var troligtvis
felvänd vid tidigare röntgenutlåtande.
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Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren och hennes dotter har information
lämnats om patientnämndens uppdrag, om IVO och om patientförsäkringen.
Anmälaren som skulle inkomma med skrivelse har senare inte avhörts. Ärendet
avslutat.
V1404-01930-42
Felmedicinerad
En kvinna drabbades av grav felmedicinering.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning. Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och
verksamhet.
V1404-01932-52
Ingen behandling
Döttrar till en man med grava beroendeproblem kontaktar förvaltningen då de är
förtvivlade över att deras far inte får adekvat behandling och att vården under
många och inte upprättat någon vårdplan eller kallat till vårdplanering.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg. Då ingen fullmakt inkommit avslutas
ärendet.
V1404-01934-59
Ifrågasätter skäl till bedömning
En kvinna har tidigare haft kontakt med mottagningen och besöker dem för
bedömningssamtal. I brev från remissteamet hänvisas kvinnan till att vända sig till
de kontakter hon redan har rörande sin fysiska och psykiska hälsa. Som skäl anges
att man bedömer att hennes önskemål om hjälp grundar sig i den
diagnos/problematik som behandlas i dessa verksamheter. Kvinnan kan acceptera
att hon inte är kvalificerad för stöd från mottagningen men inte det skäl som
bedömningen grundar sig på. Hon framför också att de kontakter hon har inte
motsvarar behovet av psykiatrisk hjälp. Kvinnan anser därmed att mottagningen
diskriminerat henne.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från delansvariga för remissteamet som beklagar att
anmälaren uppfattat beslutet efter bedömningen som diskriminerande. Vidare
förklaras att framlagda problem rörde sig om anmälarens samlade livssituation,
vilket endast förbättrats i mindre grad trots relativt omfattande insatser tidigare.
Detta innebar svårigheter att prioritera mer insatser i nuläget samt bedömningen att
mer anpassade insatser kunde erhållas från annan verksamhet. Slutligen framförs
att anmälaren är välkommen att återkomma för att förtydliga sina behov och sin
problematik i det fall man missförstått anmälarens behov och svårigheter.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.

Sid 123

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

V1404-01946-42
Försvunna värdesaker
En man eftervårdades vid en geriatrisk klinik och vid hemkomst noterades att
personliga värdesaker, smycken, försvunnit. Enligt personalen fanns de kvar på
avdelningen men när anhöriga skulle hämta värdesakerna var de försvunna.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen samt läkarchefen som framför att
verksamheten har brustit i rutinerna vid omhändertagande av värdesaker och
samtlig personal skall informeras. Händelsen är olycklig och de försvunna
ägodelarna kommer att ersättas ekonomiskt. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter hörts av och framfört att ersättning betalats ut. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1404-01952-57
Mannen fick inte följa med ambulansen till sjukhus
Hustrun vaknade av att mannen mitt i natten stökade runt i köket och svarade
konstigt på hennes frågor. Hon kontaktade ambulans och besättningen gjorde en
snabb kroppslig undersökning och då mannen inte ville åka med lämnade de honom
hemma. Mannen blev sämre nästkommande dag och nästa ambulans körde mannen
till sjukhus där en stor hjärnblödning konstaterades.
Åtgärd: Yttrande inkom från ambulansöverläkare som gick igenom personalens
dokumentation från besöket. De tester som genomfördes gav inte några hållpunkter
för en pågående stroke och då mannen inte ville följa med lämnades han kvar
hemma. Ärendet kommer att informeras till övrig ambulanspersonal i avidentifierat
skick för utbildning och lärande. Ärendet avslutas.
V1404-01954-28
Remitterad till stängd mottagning
En kvinna uppsökte vårdcentralen på grund av en misstänkt bihåleinflammation.
Hon fick då en remiss till specialistmottagning för öron/näsa/hals för att ta sig dit
samma dag. När hon kom dit hade mottagningen stängt kl.16.00. Enligt personal i
receptionen hade det hänt tidigare att patienter skickats till mottagningen efter
stängningstid. Kvinnan anser att det måste vara en brist i systemet eller att läkaren
inte är uppdaterad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Berörd läkare kände inte till
att aktuell mottagning stänger kl. 16.00 på vardagar utan tog för givet att den
kliniken på akutsjukhuset kunde ta emot akutpatienter dygnet runt. För att undvika
att liknande händelser inträffar har ansvarig via mail informerat alla medarbetare
om de öppettider som gäller. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1404-01958-28
Missnöjd med höftoperation
En kvinna är missnöjd med den höftoperation hon fått. Hon undrar över
anmälningsvägarna.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Ärendet
avslutas.
V1404-01962-42
Önskar annan medicinering
En kvinna sjukhusvårdas på en psykiatrisk klinik och önskar annan medicinering än
den hon får. Hon har tidigare upplevt svåra biverkningar av den medicinering hon
får.
Åtgärd: Ärendet avslutas enligt överenskommelse med anmälaren. Kvinnan har
efter sjukhusvistelsen återfått tidigare medicinering vilket hon önskade.
V1404-01965-42
Avslutad medicinering utan nedtrappning
En kvinna medicinerades av husläkaren mot sömnsvårigheter i tio år. I samband
med läkarbyte avslutades medicineringen utan nedtrappning. Kvinnan är orolig för
abstinens och andra somatiska symtom.
Åtgärd: Under handläggningen framför kvinnan att hon kontaktats av
verksamhetschefen och erbjudits läkarbyte samt ett återbesök på vårdcentralen för
genomgång av händelsen. Kvinnan är nöjd med det. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse med anmälaren.
V1404-01966-62
Nekats boka tid
En kvinna har synpunkter på att hon har blivit nekad att samtidigt boka in både ett
akut besök och ett besök två veckor senare vid sin vårdcentral.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vårdcentralens verksamhetschef som menar att
man gjort bedömningen att patienten först borde träffa en läkare som kunde göra
en medicinsk bedömning om ett återbesök behövdes. Ett återbesök har därefter
bokats in. Verksamhetschefen meddelar också att man ringt upp patienten för att
klargöra vad som hänt. Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd med svaret och
vidhåller att hon tycker att man borde kunna boka in två besök samtidigt. Detta
noteras i det avslutande brevet till vården. Ärendet avslutas.
V1404-01975-58
Enhetlig information saknas
En man framför att han vid kontakt med en psykiatrisk mottagning får olika besked
om vad som gäller beroende på vem i personalen han pratar med. Anser att det
borde finnas enhetliga regler om vad som gäller.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med skrivelse avslutas ärendet i befintligt skick.
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V1404-01980-28
Behandling hos bettfysiolog
En kvinna vill veta om hon blivit rätt behandlad hos bettfysiologen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Ärendet
avslutas.
V1404-01984-62
Fel besöksorsak och otrevligt bemötande
En man ringde till sin vårdcentral för att ställa frågor och boka in en tid. När
mannen besökte läkaren hade en felaktig orsak till besöket angivits. Mannen blev
otrevligt bemött av läkaren och uppmanades att kontakta en annan läkare.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1404-01993-42
Ersättning för biverkningar och komplikationer
En kvinna önskar ekonomisk ersättning för läkemedelsskador.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ger information om Läkemedelsförsäkringen samt Patientförsäkringen LÖF. Ärendet
avslutas enligt överenskommelse med anmälaren.
V1404-02000-63
Bristande läkemedelshantering
En kvinna vårdades tillfälligt på ett korttidsboende. Anhöriga framförde synpunkter
på bristande läkemedelshantering då de ansåg att kvinnan administrerats
smärtstillande läkemedel på ett felaktigt sätt. I samband med läkemedelsintag
drabbades kvinnan av andningsstopp och medvetslöshet som tros ha orsakats av
hur läkemedelet administrerades.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från enhetschefen vid boendet tillsammans med
enhetschef inom äldreomsorgen, yttrande inkom även från kommunens medicinskt
ansvariga sjuksköterska (MAS). Av yttandet från enhetschefen vid boendet och
äldreomsorgensenhetschef framgår det att man talat med ansvarig vårdpersonal om
det inträffade och att ansvarig sjuksköterska fått uttala sig. I yttrandet beskrivs
vårdpersonalens förklaring till att läkemedlen administrerats så som man gjort.
Vidare beskriver man patientens tillstånd på boendet och att hon har
dokumenterade sväljningssvårigheter. Beskrivningen av incidenten med
andningsstopp och frånvaroattack skiljer sig från anmälarens. Aslutningsvis
bedömer enhetscheferna att agerandet varit korrekt utifrån gällande rutiner och att
händelsen är dokumenterad journalsystemet. Samt att patienten fått samma
läkemedel tidigare utan att hon reagerat. Avslutningsvis beklagar man att
anmälaren upplevt att vårdpersonalen varit arrogant och att man tagit till sig
kritiken. Av yttrandet från MASen framgår att patienten har haft
sväljningssvårigheter redan innan tiden på boendet och att patienten behandlats
med så kallade vidbehovs läkemedel i samband med bröstsmärtor under den
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morgon och förmiddags då händelserna som beskrevs i anmälan utspelade sig.
MASen beskriver också omhändertagandet av patienten och att hon kom till
sjukhuset där man bedömer att andningsstoppet utlöstes av kapseln med en
smärtstillande medicin. MASen gör en egen bedömning av händelserna vilken
beskrivs i yttrandet. Av MASens bedömning av händelserna framgår det att kapseln
inte anses vara den faktor som utlöste andningsstoppet och attacken då den har
hanterats korrekt enligt FASS och att det inte finns någon känd dokumenterad
allergi/överkänslighet. Däremot kan samtidig behandling med plåster vars dos
nyligen ökats vara en faktor som kan ha bidragit. Vidare beskriven MASen att det
kan ha variet ett blodtrycksfall utlöst av läkemedel mot bröstsmärtor eller av opiater
som orsakade attacken. Inkomna yttranden skickades till anmälaren. Anmälaren är
inte nöjd med yttrandena, anmälaren lämnar ett genmäle som bifogas
avslutsskrivelsen. Anmälaren önskar att händelserna utreds vidare av Inspektionen
för vård och omsorg (IVO). Ärendet avslutas enligt anmälarens önskemål, ärendet
sänds till IVO enligt önskemål.
V1404-02006-28
Tandbehandling utan bedövning
En kvinna undrar hur hon ska anmäla att en minderårig fick tandbehandling utan
bedövning då inte målsman var med.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Skrivelse
inkommer eventuellt. Anmälaren har senare inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1404-02014-59
Önskar diskutera anhörigs sjukvård
En kvinna har nekats besök vid mottagningen då remisser från primärvården
avvisats flera gånger. Skälen till avvisning har varit både fysiska och psykiska
faktorer samt att handlingar saknats. En anhörig har försökt få kontakt med
mottagningen som inte besvarat telefon och e-post med önskan om kontakt.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt anmälan och fullmakt. Återkommer dock inte enligt överenskommelse varför
ärendet avslutas.
V1404-02042-62
Synpunkter på information om besöksavgift
En man blev remitterad från sin husläkarmottagning till ett sjukhus, där man inte
hade möjlighet att ta emot mannen. Han remitterades därför vidare till en specialist
och fick av sjukhuset veta att besöket skulle kosta 150 kronor. När han besökte
specialisten var han i stället tvungen att betala 350 kronor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare vid sjukhuset som redogör för
vården av patienten. Då frågan om informationen om patientavgiften inte
besvarades inkom anmälaren med ett genmäle där han på nytt ställde frågan om
patientavgiften. Yttrande inkom åter från sjukhuset där man medger att patienten
fått felaktig information om patientavgiften och ber om ursäkt för detta. Man
meddelar att man kommer att betala tillbaka patientavgiften på 350 kronor.
Anmälaren har därefter meddelat att ärendet kan avslutas.
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V1404-02045-58
Otrevligt bemötande från personal på vårdavdelning
En kvinna framför att hon blivit otrevligt och kränkande bemött av vårdpersonal på
en vårdavdelning på ett sjukhus. Hon önskar inte att andra patienter ska råka ut för
samma sak.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
samt om Inspektionen för vård och omsorg. Då anmälaren inte inkommit med
skrivelse avslutas ärendet i befintligt skick.
V1404-02047-28
Ofullständig tandbehandling
En kvinna har synpunkter på att hon fått ofullständig tandvård i barn- och
ungdomstandvården. Det innebär att hon nu i vuxen ålder får betala för den vård
hon borde ha fått tidigare.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning både skriftligen och via meddelande per
telefon inte avhörts avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1404-02055-52
Bristande bemötande
Ett ombud är kritiskt till att hennes vän och hon blev illa bemött vid en
husläkarmottagning. Läkaren som de skulle träffa var otrevlig och ville initialt inte
undersöka patienten då denne behövde ett reservnummer.
Åtgärd: Anmälaren och vännen har på egen hand fått kontakt med
verksamhetschefen som har inlett internutbildning avseende reservnummer. Man
har även fått ett bre av berörd läkare som dessvärre även detta hade en otrevlig
ton. Bedömningen har gjorts att förvaltningen inte kan göra något ytterligare.
Anmälaren är införstådd med detta. Ärendet avslutas.
V1404-02056-59
Önskar vård och förklaring
En man har frågor om hur han ska få en behandling som hjälper. Mannen har fått
sprutor mot pollenallergi som inte längre är lämpliga att ge, vilket han accepterat.
Efterfrågar dock alternativ behandling och har till exempel nekats hyperstabilisering
och inte fått någon förklaring till den bedömningen, eller annat alternativ
presenterat.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg samt föreslagits be om förklaring från
vården. Mannen avser att skriva men återkommer inte i ärendet så som
överenskommits. Ärendet avslutas.

Sid 128

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

V1404-02057-55
Avgift för journalkopior
En man har frågor angående avgifter för journalhandlingar.
Åtgärd: Mannen informeras om gällande regler. Ärendet avslutas.
V1404-02060-50
Bristande behandling
En anhörig sökte kvinnans läkare på akutsjukhus efter ett stort epileptiskt anfall.
Läkaren hörde av sig först efter en vecka. Anhörig har synpunkter på den bristfälliga
tillgängligheten.
Åtgärd: Handläggning pågår.
V1404-02064-28
Garanti på rotbehandling
En kvinna fick en tand rotfylld år 2012 och därefter en tandkrona. Besvär med den
rotfyllda tanden fanns mer eller mindre hela tiden och år 2014 blir tanden utdragen
och man ser en spricka i rotsystemet. Kvinnan undrar nu vilka möjligheter det finns
att få tillbaka pengarna för den misslyckade rotbehandlingen som kostat henne 4
907 kronor.
Åtgärd: Kvinnan har informerats om att det inte finns någon garanti på
rotbehandlingar. Hon har även informerats om patientförsäkringen som kan vara
tillämplig om hon anser att hon tillfogats skada som kunnat vara undvikbar. Ärendet
avslutat.
V1404-02066-59
Synpunkter på omhändertagande, vård och journal
En kvinna framför kritik mot sjukvårdens bemötande. Kvinnan var gravid och hade
en komplicerande sjukdom varför hon hade kontakt med specialistmödravården.
Hon framför att motsägelsefulla uppgifter finns i journalen. Kvinnan ifrågasätter
varför hennes oro inte togs på allvar samt har frågor om varför inget gjordes åt
hennes låga blodvärde, instabila blodsockernivåer. Slutligen undrar hon varför
åtgärder inte vidtogs i samband med att fostervattnet gick på förlossningskliniken
och för att förhindra det som sedan skedde. Hon framför också brister i och
utebliven information vid båda enheterna.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från Områdeschefen, som besvarar skrivelsen
systematiskt. Hon förklarar möjliga orsaker till olika uppgifter i journalen, hur man
informerat och försökt att komma till rätta med problem och frågor som uppstått
samt vilka åtgärder som vidtagits och varför. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och framför att hon inte anser att hon fått tillfredsställande svar, men att hon inte
finner mening med att framföra något ytterligare i detta ärende. Ärendet avslutas.
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V1404-02086-58
Önskar besked om behandling
En kvinna framför att hon är patient på en specialistmottagning och har fått besked
att hon inte kan få behandling bokad för att mottagningen väntar på besked från
landstinget gällande denna behandling. Hon undrar hur hon kan komma i kontakt
med landstinget i denna fråga.
Åtgärd: Information gällande svettmottagning samt landstingets regler ges till
anmälarens far som fått dotterns tillstånd att kontakta förvaltningen i ärendet.
Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen.
V1404-02087-59
Oklarheter och fördröjning av utlovad operation
En kvinna framför kritik mot oklarheter och fördröjningar i samband med en utlovad
bråckoperation. Kvinnan beskriver att denna operation behövde utföras innan en
bokad höftoperation kunde ske. Detta utlovades men när kvinnan själv tog kontakt
för planering och besked informerades hon om att läkaren slutat och att en viktig
utrustning vid kliniken var trasig vilket försenade alla operationer. Kvinnan har värk
och besvär av bråcket och höften och har ännu inte fått hjälp för någondera.
Åtgärd: Anmälaren har varit i kontakt med chefläkaren och framfört sin kritik. Hon
uppfattade att detta togs på allvar och att årgärder vidtogs. Efter idoga kontakter
har vård erhållits, inklusive en operation som ställdes in med kort varsel. Anmälaren
är mån om att framföra att vården var god, men att det övergripande administrativa
inte fungerat acceptabelt. Hennes önskan är att detta kommer till ledningens,
beslutfattares och politikers kännedom. Ärendet avslutas härmed.
V1404-02090-54
Nekad medicinering
En man ångrade att han hade gett sin läkare på en psykiatrisk specialistmottagning
tillstånd för att kontrollera hans elektroniska recept. Läkaren vägrade att utfärda
recept om han inte fick kontrollera hur många uttag på recept anmälaren hade.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsöverläkare och från överläkare som båda
beklagar att mannen reagerat negativt på de åtgärder som vidtagits. Då det gäller
hans önskan att fortsatt ha läkemedel som är narkotikaklassade och går att
missbruka erbjöd läkaren att mannen kunde få hjälp med de problem som gör att
han önskar den medicineringen. Mannen var tydlig med att han ville ha så liten
kontakt med mottagningen som möjligt och att han ville ha sina mediciner
oförändrat. För att försäkra sig om att mannen inte missbrukade/ökade
konsumtionen av läkemedlen behövde läkaren se att han inte fick läkemedlen
utskrivna från flera läkare. Under ärendets gång har anmälren meddelat att önskar
ge läkare tillstånd att kontrollera hans medicinering. Efter det att yttrandena har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
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V1405-02105-50
Läkare ta del av journal
En kvinna undrar om en läkare måste läsa hennes journal för att kunna skriva
remiss.
Åtgärd: Informerar bland annat om att remisser ska utfärdas utifrån ett
antaget/säkerställt medicinskt behov. Alla relevanta uppgifter måste finnas med i
remissen. Av dessa anledningar kan det vara relevant för vården att ta del av
tidigare journalanteckningar. Ärendet avslutas.
V1405-02106-54
Svårigheter kring en neuropsykiatrisk utredning
Ung kvinna nekades en ny neuropsykiatrisk utredning och hänvisades till första
linjens psykiatri som varken lyssnade eller remitterade henne vidare. Till slut kom
hon i kontakt med en vuxenpsykiatrisk mottagning som förskrev läkemedel utan att
följa upp den. Hon fick en ny utredning men har väntat länge på svar utan att någon
hört av sig till henne. Hon anser att det råder en förvirring kring kommunikationen
mellan personalen i psykiatrin.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från t f enhetschef. Vid nybesök bedömdes kvinna
vara i behov av antidepressiv medicinering och uppföljning i behandlingsteam. Hon
erbjöds en återbesökstid för medicinuppföljning men då hon skulle vara bortrest
fungerade inte detta. Kvinnan informerades om att hon skulle erbjudas kontakt i
behandlarteam först efter sommaren. Vid telefonkontakt sju veckor senare
framkommer det att hon har börjat medicinera något senare och att hon därför hör
av sig senare än planerat. Under återbesök önskar hon att göra om ADHD-screening
då frågeställningen ADHD tidigare avskrivits på annan enhet. Basutredning och
ADHD-screening görs och materialet sammanställs och en utredning görs. Kvinnan
får senare får återkoppling att hon uppfyller kriterierna för diagnosen ADHD och
remiss skrivs till ADHD-mottagning. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1405-02107-58
Brister i vårdflöde, utebliven/felaktig behandling
En mamma framför synpunkter på vårdens organisation i samband med dotterns
vård för sin cancersjukdom på ett barnsjukhus. Hon framför även att dottern fått för
hög dos läkemedel vid ett tillfälle och inget läkemedel vid ett annat. När dottern
blivit sämre i hemmet har familjen blivit rekommenderade att söka vård via
akutmottagningen vilket mamman anser är felaktigt då dottern utsätts för risk för
infektion. De har även blivit hemskickade från akutmottagningen utan att
specialistläkare konsulterats. Vid inläggning på vårdavdelning har dottern fått dela
rum med annan patient trots infektionsrisken.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på akutkliniken, från överläkare
på onkologkliniken, samt från verksamhetschefen och sjuksköterskor på berörd
vårdavdelning. Av yttrandet från akutkliniken framgår att läkare på
akutmottagningen sökt och fått kontakt med specialistläkare som rekommenderat
inläggning på vårdavdelning. Detta har mamman beklagligt nog inte blivit
informerad om innan hon valde att gå hem. Av yttrandet från onkologkliniken
framgår att alla patienter har en läkare som är ansvarig för vården samt att man
försöker ta emot patienter akut på specialistmottagningen dagtid men att den
möjligheten inte finns på jourtid. Det framgår även att personalsituationen varit
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ansträngd länge och att sjukhuset därför varit tvungna att skicka patienter till andra
barncancercentra för behandling. Gällande felaktigheter i behandling har en
vårdavvikelse gjorts och rutiner har ändrats. Av yttrandet från vårdavdelningen
beklagas den negativa upplevelsen av vårdtiden. Gällande delad sal framgår att det
är ansvarig läkare som gör bedömningen och godkänner om samvård kan ske.
Anmälaren är välkommen till ett möte om hon önskar. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen utgår från att hon
accepterat svaret. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1405-02108-57
Bristfällig utredning och diagnostik vid fallskada
En kvinna föll och skadade axel och handled. Axeln röntgades, men sedan fick hon
motstridiga uppgifter om operation eller inte. Slutligen sändes kvinnan hem och
återkom efter två veckor för operation. Vid rehabilitering på vårdcentralen
upptäcktes en fraktur på handleden som läkt i ett ofördelaktigt läge. Nu följde ett
flertal röntgenundersökningar och kvinnan ifrågasätter många delar av
handläggningen.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beskrev att handläggningen av
kvinnans axelfraktur följde gällande rutiner, men beklagade att kvinnan inte blev
inlagd då hon hade så kraftiga smärtor från axeln. Uppenbarligen missades kvinnans
handledsfraktur vilket djupt beklagades. Anmälaren är nöjd med svaret och önskar
avsluta ärendet.
V1405-02109-28
Beröm till vården
En man vill framföra sitt tack till den förebyggande vård som ges i landstinget. Han
fick en kallelse till ultraljudsundersökning för tidig upptäckt av bråck på
kroppspulsådern. Undersökningen gick så snabbt och smidigt och han fick direkt
veta att allt verkade vara i gott skick. Han tycker att det är fantastiskt att gratis få
en koll av sådant han med andra aldrig skulle ha kommit på att kolla upp själv.
Åtgärd: Skrivelsen översänds enlig överenskommelse till berörd mottagning för
kännedom. Ärendet avslutas.
V1405-02110-52
Personnummer
En man med utländsk härkomst har frågor om läkarbesök för person som saknar
personnummer.
Åtgärd: Då anmälaren inte hörts av och inte heller någon underskriven anmälan
inkommit till förvaltningen avslutas ärendet.
V1405-02134-57
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
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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.
V1405-02136-57
Frågor om ersättning vid vårdskada
En kvinna fick komplikationer efter en abort. Hon gick till flera läkare efteråt, men
ingen kunde finna orsaken till hennes besvär och hon fick söka vård utomlands för
att komma tillrätta med besvären. Nu undrar hon om hon kan få kompensation för
att hon bekostade operationen själv.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1405-02137-42
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.

V1405-02138-62
Två inställda operationer
En kvinna har synpunkter på att två planerade operationer ställts in. Den första,
som skulle ha skett 2012 blev inte av då kvinnan inte var inskriven för operation och
den andra ställdes in på grund av att kirurgen var dubbelbokad. Kvinnan skulle få en
ny tid inom två veckor, men har fortfarande, efter flera månader inte fått någon ny
tid.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om ersättningsmöjligheter vid inställd operation. Då anmälaren efter en tid
inte återkommit avslutas ärendet.
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V1405-02139-50
Bristande bemötande på telefon
En man läste på www.1177.se att han kunde få guidning genom "mina
vårdkontakter" om han ringde dit. Personen han talade med ville dock inte hjälpa
honom. Mannen är mycket besviken på servicen och det bemötande han fick på
telefon.
Åtgärd: Mannen är nöjd med att ärendet registreras vid förvaltningen. Inget
yttrande kommer således att begäras in. Ärendet avslutas.
V1405-02141-49
Dåligt bemötande i telefonsamtal
Anmälaren har synpunkter på bemötande i telefonsamtal.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med anmälaren men denne har
inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1405-02143-34
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.
V1405-02150-59
Frågor om hudfärg har betydelse för att få hjälp
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.
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V1405-02154-44
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.
V1405-02158-54
Oro för sin ekonomiska situation
En man som har fått biverkningar efter en 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.
V1405-02160-59
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 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.

V1405-02165-59
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
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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 åtgärder samt möjliga bakomliggande
orsaker till det som skedde. Anmälaren har tagit del av yttrande och
V1405-02174-57
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.
V1405-02179-49
Tystnadsplikt, inloggning i journal
Anmälaren ställer frågor om läkares tystnadsplikt, anmälningsplikt och läkarens rätt
att logga in på patientens journal.
Åtgärd: Informerar om gällande regelverk. Ärendet avslutas.
V1405-02180-55
Fråga angående hantering av klagomål
En kvinna har frågor om hur man går till väga om man vill göra en anmälan mot en
läkare.
Åtgärder: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1405-02182-28
Felaktig behandling
En kvinna känner sig felbehandlad av sin tandläkare då hon blev rekommenderad
att utföra en tandkrona, då det skulle vara bäst för henne. Efter den behandlingen
har kvinnan fått besvär med tanden, som nu behöver rotbehandlas till en extra
kostnad på cirka 5 000 kronor. Hon känner sig ha blivit lurad till en behandling som
inte alls var det bästa för henne.
Åtgärd: Kvinnan informerad om att när man borrar i en tand kan det uppstå mer
eller mindre effekter av ilningar, men även besvär som leder till att tanden behöver
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rotbehandlas. Det finns ingen garanti för att besvär inte ska uppstå efter en
tandbehandling och därav gäller inga garantier. Det är endast den enskilde
mottagningen som kan besluta om de vill kompensera hädelser som denna på något
sätt. Anmälaren hänvisad att ta kontakt med klinikchefen. Ärendet avslutat.
V1405-02183-28
Garanti på tandkrona
En kvinna fick en tandkrona för över två år sedan och som gick sönder under
garantitiden då hon befann sig utomlands. Hon har nu fått information om att
garantitiden gått ut och att hon måste betala. Kvinnan har betalat 7 000 kronor för
tandkronan och hon kunde inte komma hem för att åtgärda tanden. Hon känner sig
lurad över att hon måste betala på nytt.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om gällande garanti på två år för tandkronor.
Ärendet avslutas.
V1405-02185-42
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.
V1405-02197-58
Annan behandling på grund av semester
En dotter framför synpunkter och frågor kring moderns cancerbehandling. På grund
av personalens semester kan patienten inte behandlas på en utomlänsklinik utan
har nu fått besked att hon ska behandlas i hemlandstinget där annan metod
används. Denna metod innebär att patienten förmodligen kommer att förlora synen
på ena ögat, vilket inte var fallet med behandlingen på utomlänskliniken. Anmälaren
ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: I telefonkontakt med patienten framgår att hon varit i kontakt med
sjukvården och fått information som hon känner sig nöjd med. Ärendet avslutas
utan utredning hos förvaltningen.
V1405-02203-54
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.

V1405-02213-49
Väntan på operation
Anmälaren har i snart ett år väntat på operation.
Åtgärd: Förvaltningen hjälper anmälaren att upprätta kontakt med
vårdgarantikansliet. Ärendet avslutas.
V1405-02234-57
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.
V1405-02236-50
Lång väntetid till operation
En pojke har väntat på operation i fyra månader. Anhöriga har synpunkter på att
vården inte uppfyller vårdgarantin.
Åtgärd: Hänvisar anhörig till vårdgarantikansliet. Ärendet avslutas.
V1405-02239-42
Nekades nytt recept
En kvinna nekades att förnya receptet av sjuksköterskan på vårdcentralen. Hon
kontaktade vårdcentralen via Mina vårdkontakter och fick det negativa beskedet av
sköterskan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.
V1405-02240-28
Garanti på rotbehandling
En man fick en tand rotbehandlad i början av året. Efter behandlingen fick han stora
besvär och det visade sig att han fått en kronisk inflammation i tanden. Han har nu
fått två alternativ, att ta bort tanden eller bli remitterad till specialisttandvården för
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att göra om rotbehandlingen. Nu blir det tydligen så att han själv kommer att få
betala för den behandlingen och han undrar om det verkligen stämmer.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det inte finns någon garanti på
rotbehandlingar. Hänvisar till klinikchefen för frågor kring eventuell ekonomisk
justering. Ärendet avslutat.
V1405-02242-50
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.
V1405-02247-58
Inte fått vård inom vårdgarantin
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 majjuni 2014 p g a 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.
V1405-02248-59
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

Sid 139

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

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.
V1405-02255-58
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.
V1405-02257-58
Komplikationer efter en operation
En dotter framför synpunkter på att hennes pappa fått komplikationer efter en
benoperation. Pappan opererades på grund av en blodpropp i benet, nu visar det sig
att han fått en ny blodpropp på samma ställe. Läkarna förordar operation men
anmälaren vet inte om hon har tilltro till sjukvården.
Åtgärd: Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen då patienten utreds hos
specialistläkare för tillfället. Återkommer i ärendet vid behov.
V1405-02258-62
Komplikationer efter operation
En man har synpunkter på att han lider av komplikationer efter en höftoperation
som han genomgick för några år sedan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1405-02262-59
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
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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.
V1405-02268-52
Journaluppgifter
En vuxen dotter till en man vill veta hur man går till väga för att ta del av pappans
journal.
Åtgärd: Skickar vårt informationsmaterial. Anmälaren är välkommen åter vid behov.
Då anmälaren inte hörts av avslutas ärendet.
V1405-02284-57
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.
V1405-02285-57
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.
V1405-02290-49
Bristande utprovning av hörapparat
Anmälaren var i behov av hörapparater. Det par apparater som ingick i landstingets
utbud som man kan låna, glappade. Enligt anmälaren kunde audionomen ha ägnat
tid åt att justera detta. Audionomen övergick snabbt till att sälja apparater till
anmälaren för 6 600 kronor. Anmälaren kände sig lurad.
Åtgärd: Anmälaren har nu lämnat tillbaka apparaterna och fått sina pengar
återbetalda. Anmälaren avser att använda sig av landstingets utbud. Ärendet
avslutas.
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V1405-02292-57
Synpunkter på bristfällig journaldokumentation
En kvinna kontaktar förvaltningen för en väns räkning. Denne ifrågasätter diagnos
och journaldokumentation från ett besök på psykiatrisk öppenvårdsmottagning för
många år sedan. Hon undrar hur man kan få möjlighet att läsa journal och vem som
ansvarar för verksamheten idag.
Åtgärd: Lämnar information om att vända sig till Landstingsarkivet och
kontaktuppgifter till dagens verksamhet. Ärendet avslutas.
V1405-02297-50
Behandling för övervikt
En kvinna med övervikt önskar genomgå en gastric bypass-operation för
viktminskning. Hon uppfyller dock inte kravet på BMI över 40 för att få det bekostat
av landstinget.
Åtgärd: Under handläggning visar det sig att kvinnan har hänvisats av sin husläkare
till en privat aktör som inte har avtal med landstinget. Inom landstinget gäller att
personen bör ha ett BMI över 35. Idag uppfyller vårdgivarna med avtal
vårdgarantin. Hänvisar anmälaren åter till husläkaren för remiss till rätt vårdgivare.
Informerar vilka aktörer som har avtal. Ärendet avslutas.
V1405-02302-34
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.
V1405-02306-49
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.
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V1405-02311-57
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.
V1405-02318-44
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.
V1405-02321-58
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.
V1405-02322-50
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.
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V1405-02325-42
Komplikationer efter infart
En kvinna sjukhusvårdades och fick medicinering via infart. En vecka efter
borttagandet av infarten hade hon kvarstående nervsmärta i handen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till förvaltningen för
fortsatt handläggning.
V1405-02337-62
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.
V1405-02346-28
Tand skadad vid behandling
En kvinna fick en tid för att laga ett mindre hål. Vid behandlingen skadades
tandroten och kvinnan blev remitterad till specialisttandvården. Där framkom att
tandroten perforerats ända ut i käkbenet och tanden måste tas bort. Kvinnan är
traumatiserad av händelsen.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
V1405-02350-62
Otrevligt bemött av läkare
En kvinna har synpunkter på att hon blivit mycket otrevligt bemött av en läkare och
tillika verksamhetschef vid en vårdcentral.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1405-02355-59
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
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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.
V1405-02368-28
Garanti på implantat
En man med kronisk sjukdom fick ta bort ett flertal tänder för fem år sedan på
grund av stor infektionsrisk. Under garantitiden påtalade mannen att han inte var
nöjd med behandlingen men upplevde det som om han blev övertalad att ha kvar
implantatbron som den var. Nu har garantin gått ut och undrar över vad som gäller.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om gällande garanti på två år. Ärendet avslutas.
V1405-02373-59
Önskar hjälp att finna orsak till problem
En kvinna är missnöjd med de kontakter hon har haft rörande sina problem. De
mottagningar hon besökt har ej funnit någon orsak till hennes problem. Problemen
kvarstår dock och kvinnan undrar hur hon kan få hjälp att utreda vad som orsakar
hennes problem.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots flera uppmaningar. Ärendet
avslutas.
V1405-02376-52
Kvarglömd tork
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
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) därefter avslutas ärendet.

V1405-02388-58
Lång väntetid på behandling
En mamma framför synpunkter på att det tog 50 timmar för sjukhuset att åtgärda
sonens armfraktur. Anmälaren ifrågasätter organisationen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med underskrift avslutas ärendet i befintligt skick.
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V1405-02390-28
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.
V1405-02391-28
Ofullständig tandreglering
En kvinna har beviljats landstingsfinansierad tandreglering. Hon har behandlats
under två år och har under pågående behandlingen fått en ny tandläkare som vill
avsluta behandlingen. Den tidigare tandläkaren sa att hon skulle behöva
tandreglering uppemot två och ett halvt år och kvinnan anser själv att hennes
behandling inte är klar. Efter önskemål har hon fått byta till ytterligare en ny
tandläkare, men hon är orolig över att den tandläkaren också kommer att vilja
avsluta behandlingen.
Åtgärd: Kvinnan har informerats om att tidsangivelse för tandreglering är mer för
att patienten ska veta på ett ungefär hur länge behandlingen ska pågå. Som patient
har man alltid rätt att framföra sina synpunkter kring behandlingen men det är
tandläkaren som avgör när patienten anses medicinskt färdigbehandlad. Ärendet
avslutat.
V1405-02392-62
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.
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V1405-02394-59
Synpunkter på ögonmottagning
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.
V1405-02402-42
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.
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.

V1405-02406-54
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 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.

Sid 147

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

V1405-02428-57
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.
V1405-02439-59
Hänvisad runt 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.
V1405-02441-44
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.
V1405-02442-62
Läkare skrev felaktigt intyg
En man har synpunkter på att en läkare skrivit ett felaktigt sjukintyg som inte lever
upp till Försäkringskassans krav.
Åtgärd: Anmälaren har själv kontaktat vårdcentralen om problemet. Då anmälaren
efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1405-02443-44
Lång väntan på undersökning
En son skriver om att hans mor fick vänta länge på akuten på läkarundersökning
trots misstanke om en eventuell stroke.
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Åtgärd: Telefonsamtal med anmälande anhörig. Han ombads återkomma med
eventuella ytterligare frågor och då med fullmakt från sin mor. Anmälaren har inte
återkommit och ärendet avslutas.
V1405-02475-57
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.
V1405-02487-52
Lång väntan på besökstid
En mamma är frustrerad över den långa väntetiden för att få komma till
barnläkaren. Hennes son har haft magsmärtor i flera veckor. De har sökt akut men
blir ständigt hemskickade med hänvisning till att det är primärvårdens ansvar.
Familjen har fått tid hos barnläkaren om tre veckor.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren är nöjd med att sonens fall kommer till politikernas kännedom. Ärendet
avslutas.
V1405-02490-44
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.
V1405-02502-59
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.
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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.
V1405-02503-28
Avgift för tandreglering
En moder skriver och har synpunkter på att hennes dotter under flera år blivit nekad
landstingsfinansierad tandreglering. När dottern blev 18 år ansågs hon ha ett
behandlingsbehov med tandreglering, men att familjen själva får betala för
behandlingen. Behandlingen kommer att kosta kring 27 000 kronor. Modern anser
att det är särbehandling.
Åtgärd: Anmälaren informerad om att det inte går att överklaga urvalsspecialistens
beslut till högre instans. Tanreglering räknas som sjukvård. Ärendet avslutat.
V1405-02506-59
Flera fall av försvunna prover och provsvar
En kvinna framför kritik mot att prover försvann och behövde tas om samt att
provsvar inte kommit vid ett annat tillfälle. Kvinnan har därmed både betalat och
besökt mottagningen i onödan på grund av mottagningens misstag. Kvinnan
uppfattade också att situationerna hanterades på ett nonchalant sätt.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet enligt överenskommelse varför det
avslutas.
V1405-02509-54
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 uppmaning avslutas ärendet
utan vidare åtgärd.
V1405-02518-28
Ovårdsam behandling
En kvinna var hos tandläkaren som skulle ta bort tandsten. Han började ta bort
tandsten runt hennes framtand som är en porslinskrona och förstår vid ett senare
tillfälle att det är en porslinskrona då han tidigare, rätt hårdhänt, försökt att få bort
det han trodde var tandsten, men som var övergången mellan tand och tandkrona.
Kvinnan undrar om hon ska anmäla händelsen inför framtida konsekvenser.
Åtgärd: Kvinnan informerad om att det är viktigt att det framgår i hennes journal
vad som inträffat. Hon rekommenderas att ta kontakt med tandläkaren eller
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klinikchefen och framför att hon önskar få händelsen införd i journalen och att hon
ber att få en kopia av journalen. Ärendet avslutat.
V1405-02522-50
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.
V1405-02524-54
Får inte tillgång till sin säng och sitt rum
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.
V1405-02528-49
Dyra hörapparater krånglar efter två år
Anmälaren har köpt hörapparater för 30 000. Redan efter två år krånglar de. Hon
har lämnat in dem på mottagningen men inget händer från mottagningens sida.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med anmälaren, men det kan
konstateras att man via anmälarens uppgivna kontaktuppgifter inte når fram till
anmälaren. Ärendet avslutas.
V1405-02534-54
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.
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V1405-02536-44
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.
V1405-02544-57
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.
V1405-02556-28
Ofullständig tandbehandling
En kvinna som under mer än 10 år gått på samma mottagning blev remitterad till
specialisttandvården när en tandkrona i fronten lossnade. Enligt
specialisttandvården hade kvinnan fler problem med exempelvis karies under
tandkronor m.m. och blev rekommenderad att byta tandläkare. Hon kommer nu att
få göra om en stor del av tidigare behandling och hon undrar vem som ska stå för
kostnaden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientförsäkringen och hänvisas vidare att
kontakta klinikchefen. Återkommer vid behov. Ärendet avslutat.
V1405-02566-49
Läkare ville inte skriva intyg
Anmälaren hade besökt specialistläkare några gånger. Hon ville sedan ha ett intyg
på att hon besökt läkaren vid dessa tillfällen, ett intyg att visa arbetsgivaren.
Läkaren ville debitera anmälaren för att skriva sådant intyg. Anmälaren ansåg att
det inte skulle kosta något.
Åtgärd: Informerade att läkaren har rätt att ta ut avgift för sådant intyg. Ärendet
avslutas.
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V1405-02579-58
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.
V1405-02585-59
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.
V1405-02588-55
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.
V1405-02589-44
Fallskada
En man föll under en sjukhusvistelse och bröt lårbenshalsen.
Åtgärd: God man informeras om kontaktuppgifter till patientförsäkringen LÖF.
Ärendet vid förvaltningen avslutas utan vidare åtgärd.
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V1405-02598-42
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.
V1405-02613-49
Fråga om behandling för kroniskt trötthetssyndrom
Anmälaren ställer fråga om utbudet av behandling av kroniskt trötthetssyndrom.
Åtgärd: Informerar. Ärendet avslutas.
V1405-02620-59
Ifrågasätter bedömning och råd/hänvisning
En gravid kvinna ringer gynekologisk akutmottagning för råd då hon oroas av
blödningar. Får lugnande besked och råd att återkomma vid tilltagande problem.
Ringer igen när blödning pågått fyra dagar och får samma besked. Kommande
vardag kontaktar kvinnan sin barnmorska som råder att omedelbart uppsöka
sjukhus. Efter undersökning konstateras att barnet dött, vilket bedöms ha skett
dagen efter kvinnans första kontakt med mottagningen. Kvinnan ifrågasätter rådet
och varför hon trots att hon önskade inte fick träffa en läkare.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet enligt överenskommelse varför det
avslutas.
V1405-02621-63
Bristande tillgänglighet
En kvinna framförde synpunkter på bristande tillgänglighet. Det var svårt att nå
fram till den mottagning på telefon hon och hennes barn remitterats till.
Åtgärd: Telefonkontakt med anmälaren som berättar att allt löst sig på bästa sätt.
Ärendet avslutas i samråd mad anmälaren.
V1405-02623-52
Bristande vård och behandling
En vuxen dotter har synpunkter på den vård som hennes mamma fick då hon
drabbades av stroke.
Åtgärd: Ärendet avslutas då kontaktuppgifterna till anmälaren är felaktiga.
Anmälaren har heller inte hört av sig.
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V1405-02624-62
Lång väntetid till specialist
En man har synpunkter på den långa väntetiden för att få komma till en specialist.
Sjukhuset kan inte uppfylla vårdgarantin.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hänvisar anmälaren till Vårdgarantikansliet. Ärendet avslutas.
V1405-02626-52
Bruten sekretess?
En man är kritisk till att hans bonussyster fått information om deras pappas
hälsotillstånd. Han undrar om det får gå till så.
Åtgärd: Samtal med sonen. Upplyser sonen att vården förmodligen handlat i god tro
och utgått ifrån att bonussyster var den man skulle kontakta. Då någon
underskriven anmälan inte inkommit till förvaltningen avslutas ärendet.
V1406-02636-62
Lång väntetid för läkarbesök
En man har synpunkter på den långa väntetiden för att få träffa en läkare vid en
husläkarmottagning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har själv tagit kontakt med verksamhetens chef samt avtalsansvarig vid
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Då anmälaren efter en tid inte återkommit
avslutas ärendet.
V1406-02637-62
Vill ta del av journal
En kvinna vill ta del av sin journal från ett nu nedlagt sjukhus.
Åtgärd: Informerar om att journalen kan finnas hos landstingsarkivet och lämnar
kontaktuppgifter dit. Ärendet avslutas.
V1406-02638-59
Var kan man klaga på privat mödravård
Fråga om vart man kan vända sig för att klaga på privat mödravård.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots uppmaningar. Ärendet
avslutas
V1406-02643-50
Synpunkter kring hantering av valfriheten
En kvinna har synpunkter på hörselrehabilitering. Hon gick till ett privat företag med
avtal för att påbörja förskrivning av hörapparater. Innan denna påbörjades gick
befintlig hörapparat sönder. Kvinnan sökte akut hjälp geografiskt nära där hon var,
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vilket var hos annan aktör. Första vårdgivaren uppmärksammade detta i systemet
och ringde och krävde uppgifter på vilken hjälp hon fått och de kontaktade även
hälso- och sjukvårdsförvaltningen i frågan. Kvinnan tycker inte att detta sköttes
korrekt och över huvudet på henne.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Då patienten måste lista sig hos en
vårdgivare åt gången, kanske reparationen väckte misstanke hos den första
aktören, om att hon ville lista om sig redan innan utprovning. Kvinnan hade för
avsikt att fortgå utprovningen som planerat, men reparera apparaten privat då detta
behövde ske akut. Ärendet registreras utan vidtagna åtgärder i samråd med
anmälaren.
V1406-02645-49
Dåligt bemötande, diskriminering
Anmälaren beskriver vresighet och oförståelse hos läkaren, även diskriminerande
uttalanden. Läkaren har även ansvarat för bristfällig undersökning, enligt
anmälaren.
Åtgärd: Anmälaren har nu fungerande kontakt med annan vårdcentral. Berörd
läkare i detta ärende har avslutat sin tjänst. Kommer överens med anmälaren att
avsluta ärendet i befintligt skick. Ärendet avslutas.
V1406-02647-58
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 magoch 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.
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V1406-02675-63
Frågor om mödravård
En kvinna som saknar permanent uppehållstillstånd och väntar på att få ansökan
om visum behandlad samt att få personnummer undrade om det var möjligt att få
tillbaka pengar som hon betalat till mödravården när ansökan är behandlad.
Åtgärd: information om regler för sjukvård till utländska medborgare. Hänvisar till
Migrationsverket och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ärendet avslutas.
V1406-02690-59
Vill anmäla usel vård
Vill anmäla usel vård för anhörigs räkning.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots uppmaning. Ärendet
avslutas.
V1406-02693-28
Synpunkter på anvisningar för F-intyg
En man har synpunkter på att atypisk Parkinsonism inte ingår i anvisningarna för Fintyg i SLL, men ingår i annat landsting om läkarintyget i övrigt uppfyller kravet för
kortet. Tandvårdsenheten i SLL har informerat om att det krävs ett politiskt beslut
och han har blivit hänvisad till ordförande i programberedningen för tandvård.
Mannen undrar även om det går att överklaga Tandvårdsenhetens beslut att neka
personer med atypisk Parkinsonism.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det inte går att överklaga
Tandvårdsenhetens bedömningar. Tandvårdsenheten följer gällande anvisningar för
landstinget i sin bedömning och kan informerar om grunden för den bedömning som
gjorts i det enskilda ärendet. För att ändra i anvisningarna krävs ett politiskt beslut.
Programberedningen för tandvård i landstinget bevakar frågor inom området
tandvård samt bereder ärenden inom detta område till Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Ärendet avslutat.
V1406-02728-58
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.
V1406-02733-52
Fråga om överviktsoperation
En kvinna vill veta vilka regler som finns för att få en överviktsoperation.
Åtgärd: Informerar om gällande regelverk för landstinget. Ärendet avslutas.
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V1406-02734-28
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.
V1406-02756-58
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.
V1406-02757-57
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.
V1406-02760-28
Ersättning för inställd operation
En kvinna undrar över anvisningarna vad gällare ersättning för inställd operation.
Åtgärd: Förvaltningen informerar att schablonavdraget är 1 500 kronor och ska
täcka uppkomna kostnader för resa, inkomstbortfall, merkostnad m.m. För vissa blir
det en bonus medan för andra kommer det att innebära en förlust. Tidigare fanns
ingen ersättning alls, nu erbjuds en schablon med samma belopp för alla. Ärendet
avslutas.
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V1406-02763-63
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.
V1406-02765-49
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.
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.
V1406-02766-59
Fråga om cellprovtagning efter 60 års ålder
En kvinna vill ha svar på om det stämmer att cellprovtagning inte görs vid
undersökning efter 60 års ålder. I fall det stämmer vill hon veta om man få provet
taget om man betalar för det. Kvinnan framför också att hon tror att det är många
kvinnor som inte känner till att det inte görs, eftersom det alltid gjorts tidigare.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots uppmaning. Ärendet
avslutas.
V1406-02802-52
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.
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V1406-02811-50
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.
V1406-02830-34
Fråga om tvångsvård
En kvinna undrar hur länge tvångsvård kan pågå.
Åtgärd: Kvinnan har i ett e-post meddelande framfört att hon för närvarande inte
önskar någon kontakt med förvaltningen utan återkommer om behov uppstår.
Ärendet avslutas.
V1406-02831-58
Komplikationer efter en halsoperation
En kvinna framför synpunkter på komplikationer efter en halsoperation för fem år
sedan. Operationen är inte korrekt utförd, ärrvävnaden ser inte bra ut och kvinnan
har fått komplikationer i form av besvärliga halsinfektioner. Anmälaren undrar över
ansvar och ersättning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Enligt överenskommelse inhämtas inget yttrande i
ärendet, anmälaren återkommer vid behov. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1406-02844-62
Kvarglömd slang efter operation
En kvinna har synpunkter på att en bit av en dräneringsslang blivit kvar i hennes
buk efter en operation.
Åtgärd: Anmälaren har meddelat att hon återkommer till patientnämndens
förvaltning vid behov. Då hon efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1406-02845-63
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 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.
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V1406-02853-50
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.
V1406-02863-62
Synpunkter på information och bemötande
En man har synpunkter på information och bemötande vid en sjukhusmottagning.
Han har bland annat synpunkter på hur informationen i kallelserna är utformad, att
han inte fått någon information om sin diagnos och att han blivit otrevligt bemött.
Åtgärd: Anmälaren nöjer sig med att ha framfört sina synpunkter till förvaltningen.
Ärendet avslutas.
V1406-02865-28
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.
V1406-02897-28
Garanti på rotbehandling
En kvinna har fått göra om en rotfyllning på grund av att tandläkaren vid första
tillfället inte utförde den på rätt sätt. Trots det var hon tvungen att betala för
omgörningen och hon undrar om det finns någon garanti.
Åtgärd: Kvinnan informerad om att det inte finns några garantier på rotfyllningar.
Hon har uppmanats att ta kontakt med odontologiskt ansvarig på berörd enhet. Alla
vårdgivare måste ha en patientförsäkring dit man kan göra skadeanmälan och få
utrett om patient har rätt till ersättning eller inte. Ärendet avslutat.
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V1406-02899-42
Svårigheter vid medicinering
Anhörig till liten pojke med halsfluss har svårigheter att ge antibiotika då barnet har
blåsor i munnen. Enligt läkaren måste pojken medicinera.
Åtgärd: Anmälaren har fått hjälp av sjukvården i denna medicinska fråga och
ärendet avslutas därför i befintligt skick. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1406-02900-42
Antibiotikabehandling utan odling
Anhörig till liten pojke med ont i halsen och feber sökte vård på en När akut och
förskrevs antibiotikabehandling. Ingen svalgodling togs. Familjen sökte senare akut
vård på ett akutsjukhus där undersökning visade virusinfektion och då hjälper inte
antibiotika.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till förvaltningen för
fortsatt handläggning.
V1406-02920-50
Fråga om journal
En man undrar vilka uppgifter om honom, förutom sjukdomstillstånd, som finns i
journalen.
Åtgärd: Hänvisar mannen att begära ut sin journal. Ärendet avslutas.
V1406-02921-58
Fråga gällande tillgång till patientjournal
En kvinna undrar hur hon ska gå tillväga för att ta del av patientjournalen från olika
vårdgivare i Stockholms läns landsting.
Åtgärd: Informerar per e-post att begäran måste göras till varje vårdgivare för sig.
Ärendet avslutas.
V1406-02922-57
Komplikationer efter operation
En kvinna genomgick en operation på akutsjukhus och fick komplikationer i
efterförloppet. Hon önskar information om anmälan och möjlighet till ekonomisk
kompensation.
Åtgärd: Vid telefonkontakt lämnades information om anmälningsförfarande och
blanketter sändes via e-post. Ärendet avslutas.
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V1406-02928-34
Nekas medicin
En ung man nekas läkemedel mot sitt funktionshinder för att 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.
V1406-02929-62
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.
V1406-02932-52
Lyckas ej få kontakt med läkare.
En mamma tillika god man till en vuxen son har sökt en läkare för att få en
förklaring till ett läkarintyg. Mamman har försökt flera gånger dock utan resultat.
Hon ber förvaltningen om hjälp.
Åtgärd: Sjukvården kontaktades och kvinnan har fått en tid för genomgång
tillsammans med ansvarig läkare. Ärendet avslutas.
V1406-02934-42
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.
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V1406-02938-28
Frågor om mobil tandvård
En mor undrar över vilka möjligheter det finns till mobil tandvård i hemmet, då
sonen är i behov av detta på grund av sin funktionsnedsättning.
Åtgärd: Förvaltningen hänvisar till den verksamhetschef på gruppboendet som
sonen bor på för att efterhöra vilken tandvårdsaktör som har avtal med
gruppboendet och efterhöra vilka möjligheter som finns med mobil tandvård.
Ärendet avslutas.
V1406-02948-62
Brist på vård
En kvinna har synpunkter på att hon inte får vård.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren har därefter meddelat att
hon inte önskar hjälp från patientnämndens förvaltning. Ärendet avslutas.
V1406-02957-54
Nekad remiss
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.
V1406-02960-28
Felaktigt utförd rotbehandling
En kvinna har synpunkter på en felaktigt utförd rotbehandling som orsakat henne en
långvarig infektion och inflammation med utvecklande av en fistelgång. Tanden är
nu borttagen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Ärendet avslutat.
V1406-02962-59
Vill veta hur ett problem vid vårdcentral anmäls
En kvinna frågar hur hon går till väga när hon vill anmäla ett problem på en
vårdcentral. Hon framför att det har brustit i de kontakter hon har haft med dem.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit ärendet varför det avslutas.
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V1406-02965-28
Avgift för tandvård
En kvinna har synpunkter på att hon har blivit remitterad till specialisttandvården på
grund av problem med en tandprotes. Besöket kommer att kosta cirka 2 500
kronor, vilket hon inte har råd med. Hon undrar vad hon ska göra.
Åtgärd: Kvinnan informerad om att allmäntandläkare är skyldig att remittera vidare
när specialistvård anses behövas. Vid byta av tandläkare är det viktigt att ta reda på
vilka möjligheter som finns, men att hon då ska tänka på om det finns garanti på
den behandling som hon fått så gäller inte den. Ärendet avslutat.
V1406-02975-42
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.
V1406-02984-59
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 ersättning och får kontaktuppgifter till LÖF som hon avser vända
sig till. Enligt önskemål avslutas ärendet.
V1406-03007-42
Felmedicinerad
En kvinna diagnostiserades och medicinerades felaktigt av husläkaren och tillståndet
förvärrades. Kvinnan önskar ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ger information om patientförsäkringen samt läkemedelsförsäkringen. Ärendet
avslutas.
V1406-03009-42
Frågor om dialysvård
En turistande kvinna skall besöka Stockholm och undrar om hon kan få dialys tre
gånger under den veckan och vem som bekostar behandlingen.
Åtgärd: Ger information om att kvinnan får stå för hela kostnaden för
dialysbehandlingen och att kontakt skall tas med dialysklinik för överenskommelse

Sid 165

Patientnämnden 2014-09-22 P 13.

Avslutade ärenden 2014-05-03 – 2014-08-15 Bilaga

av vård. Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1406-03026-62
Vill spärra sin journal
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.
V1406-03057-52
Svårt att nå läkare -önskar byta läkare
En man med tarmbesvär önskar byta läkare då han inte längre har förtroende för
sin behandlande läkare. Han önskar en remiss till ett annat sjukhus men den som
ska skriva remissen är oanträffbar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Lämnar kontaktuppgifter till verksamhetschefen. Anmälaren har därefter fått hjälp
av vården. Ärendet avslutas.
V1406-03074-57
Bristande tillgänglighet till mottagning
En kvinna försökte nå ortopedmottagningen på ett akutsjukhus för att begära
journalkopior till ett försäkringsbolag. Hon skrev först en förfrågan som efter flera
veckor inte besvarades. Efter detta försökte hon nå mottagningen på telefon och
lyckades inte på grund av korta telefontider. Kvinnan är irriterad eftersom hon har
ett ärende som borde vara snabbt åtgärdat.
Åtgärd: Vid telefonkontakt informerar anmälaren om att hon fått begärda
journalkopior och ärendet avslutas.
V1406-03095-28
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 patientförsäkringen.
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V1406-03096-50
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.
V1406-03115-59
Fråga om avbokning och debitering
En kvinna undrar över riktigheten i debitering för uteblivet besök med anledning av
att avbokning endast kan ske via Mina vårdkontakter utanför kontorstid.
Åtgärd: E-post med information från vårdguiden gällande regler för återbud och
debitering av uteblivet besök, samt kontaktuppgifter om anmälaren önskar
ytterligare eller annan information. Anmälaren har ej återkommit efter detta varför
ärendet avslutas.
V1406-03123-49
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 avsluta ärendet vid patientnämndensförvaltning.
Ärendet avslutas.
V1407-03148-59
Frågor om ersättningsmöjligheter
En verksamhetschef beskriver att en kvinna tappade balansen och ramlade när hon
skulle klä på sig sina kläder efter undersökning. Händelsen är rapporterad internt.
Verksamhetschefen har frågor om hur kvinnan kan få ersättning för merkostnader
som detta inneburit för henne med undersökningar med mera efter olyckan, även
om inga allvarliga skador kvarstår.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt patientförsäkringen, inklusive självrisk och eventuell hänvisning till ersättning
via hemförsäkring. Ärendet avslutas.
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V1407-03153-59
Klagomål på lång väntetid
En anhörig följer en ung kvinna med buksmärtor till akutmottagningen, efter
hänvisning från 1177 och Närsjukhus. Kvinnan skrevs in och prover togs, efter
önskemål får hon efter tre timmar möjlighet att ligga i ett undersökningsrum. Dock
kan inte besked om tid för läkarbedömning ges. Efter åtta timmar lämnar de
mottagningen. Anhörig är kritisk till väntetiden och att ingen bedömning kunde
göras. Hon ifrågasätter och framför besvikelse över att inte ha fått någon hjälp.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit trots kontaktuppmaning. Ärendet avslutas.
V1407-03169-50
Fråga
Fråga inkommer via e-post om patientnämnden har någon tidsbegränsning för
händelser vid anmälan.
Åtgärd: Förvaltningen ringde upp kvinnan och informerade om att så inte är fallet.
Det finns ingen begränsning i tid för när händelsen inträffade vid anmälan till
förvaltningen. Kvinnan kommer att vidarebefordra denna information till den det
berör.
V1407-03195-63
Fråga om journal
En kvinna frågade om hur hon ska gå tillväga för att ta del av sin fars journal,
fadern avled utomlands i samband med en semesterresa.
Åtgärd: Information var man kan vända sig för att få ta del av en gammal journal,
rekommenderar att vända sig till landstingsarkivet alternativt sjukhuset fadern
vårdades på innan resan. Rekommenderar även kontakt med skattemyndigheten
och folkbokföringen för att få information om hur dödsbevis et cetera hanterades vid
tiden för när fadern avled. Anmälaren är nöjd med informationen, ärendet avslutas.
V1407-03207-58
Opersonligt bemötande, för lite tid till patienter
En kvinna delger sina upplevelser av att vara patient i cancervården. Hon önskar
mer empati, möjlighet att få träffa samma läkare, bokade tider vid strålbehandling
istället för drop-in-tider. Hon vill känna sig och bli behandlad som en människa och
få tid att prata med personal om hur hon känner sig.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren önskar inte att yttrande inhämtas, ärendet avslutas i befintligt skick.
V1407-03208-58
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
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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.
V1407-03212-59
Synpunkter på bristande ansvar
En anhörig har synpunkter på en mans vård vid flera avdelningar vid sjukhuset.
Anser inte att de tagit sitt ansvar.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit enligt överenskommelse varför ärendet
avslutas.
V1407-03213-59
Prioriterar ej att svara i telefon
En kvinna framför att det är dålig telefonmottagning vid kliniken på grund av att fika
prioriteras.
Åtgärd: Anmälan återtogs varför ärendet avslutas.
V1407-03233-59
Ifrågasätter behandlingsåtgärder
Anhöriga är kritiska till en kvinnas sista dagar i livet. Synpunkterna rör bedömningar
och åtgärder samt att annan vårdnivå borde ha ordnats för kvinnan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Önskar ej
handläggning vid förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1407-03234-59
Vårdgaranti och valfrihet
En kvinna frågar rörande anhörig som önskar vård tidigare än enligt den
vårdgarantigräns som erbjudits och undrar hur han kan gå tillväga.
Åtgärd: Anmälaren meddelar att ärendet är löst. Ärendet avslutas.
V1407-03260-59
Kvarstående ärr
En kvinna skadade sig i en olycka 2010. Det resulterade i sår i ansikte och på
benen. Såren lades om vid mottagningen och kvinnan har synpunkter på hur det
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gjordes. Sökte senare läkare privat, via sin arbetsplats. Kvinnan har kvarstående ärr
och undrar vart hon kan vända sig för att få hjälp.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet enligt överenskommelse. Ärendet
avslutas
V1407-03263-55
Lång väntan på svar från akutsjukhus
En kvinna som sänt en skrivelse till ett akutsjukhus har synpunkter på att hon
fortfarande inte fått något svar. Samma dag meddelar kvinnan att hon fått svar.
Åtgärd: Ingen åtgärd behövs i detta ärende. Ärendet avslutas.
V1407-03282-28
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.
V1407-03298-58
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.
V1407-03333-44
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.
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V1407-03340-28
Frågor om anmälning
En kvinna har blivit felbehandlad av sin tandläkare och gjort en anmälan till IVO.
Hon har frågor kring anmälningsinstanser m.m.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Ärendet
avslutas.
V1407-03342-44
Ekonomifråga
En man sökte svar på sin minnessvaga mammas undersökningsresultat på
vårdcentralen och fick betala avgift för detta. Receptionisten hävdade att summan
inte gick att föra in på mammans högkostnadskort och fråga uppstod även om
mannen skulle debiteras en högre summa på grund av att han inte själv är skriven i
Sverige.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren och denne hänvisades till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens ekonomienhet. Ärendet avslutades därmed.
V1407-03344-08
Information och hänvisning
Anmälaren frågar var man kan få tag i mer information om glasögonbidrag för barn.
Åtgärd: Översänder en länk från 1177, där all information framgår om
glasögonbidrag för barn.
V1407-03370-58
Felaktig behandling av skada, komplikationer
En man framför att han fått en felaktig behandling av sin handskada på ett sjukhus,
detta har resulterat i ständig värk.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren visar det sig att han redan haft telefonkontakt
med annan handläggare på förvaltningen och är nöjd med detta. Ärendet avslutas
utan utredning.
V1407-03373-54
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 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.
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V1407-03396-44
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 förvaltningen i annat län ges. Anmälaren tar själv
de kontakter han behöver och ärendet vid nämnden avslutas.
V1407-03420-44
Nekad behandling
En make kontaktar för sin sambos räkning. Sambon är kraftigt byggd med stor
svullnad nedanför knäna vilket tynger rörelseförmågan. Tidigare skador i benen
försämras av tyngden. Sambon har via husläkaren fått remisser skrivna för
rekonstruktiv plastikkirurgi för att komma till rätta med sina kraftiga underben men
detta har nekats av specialist i två omgångar.
Åtgärd: Hänvisar i telefonsamtal tillbaka till husläkaren som måste ta det
medicinska beslutet vart en eventuell ny remiss skall skickas.
V1407-03448-62
Missnöjd med läkares bemötande
En man har synpunkter på bemötandet han fått av en läkare på en vårdcentral.
Mannen kände sig inte lyssnad till under besöket.
Åtgärd: Mannen nöjer sig med att klagomålet registreras. Ärendet avslutas.
V1407-03472-13
Avgiftsfråga - högkostnadsskydd
En kvinna frågade om sluten vård ingick i högkostnadsskyddet.
Åtgärd: Informerade om regler för högkostnadsskydd.

V1407-03488-30
Fråga om riktlinjer
Anmälaren undrar om det finns några riktlinjer gällande att man bara får boka ett
besök för en åkomma.
Åtgärd: Informerar att så inte är fallet.
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V1407-03515-30
Önskar journalkopia
En kvinna undrar om det finns någon centralfunktion där man kan hämta journaler
från hela landstinget. Hon vill ha journalkopior gällande sin avlidne mor.
Åtgärd: Informerar att det inte finns någon sådan centralfunktion, utan att man får
kontakta varje enskild vårdgivare. Informerar även om landstingsarkivet.
V1407-03556-44
Ful ärrvävnad efter kejsarsnitt
En kvinna anser att det ärr hon fått efter ett kejsarsnitt har blivit fulare än
förväntat. Hon har även besvär med skav från kläderna över ärret.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Kontaktinformation om patientförsäkringen
LÖF. Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.
V1407-03560-44
Försenad remiss
Anmälaren hade fått besked av vårdcentralens läkare att remiss skulle skickas till
specialistmottagning för tumörsjukdomar. Detta glömdes bort och remissen
skickades först efter att anmälaren hörde av sig efter åtta dagar.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal med anmälaren ville denne påtala att hon tyckte det
tagit för lång tid innan hon skulle få komma på specialistbesök. Remissen hade
fördröjts med åtta dagar och tid för specialistbesök hade erbjudits efter sex veckor
från primärvårdsbesöket. Anmälaren gavs kontaktinformation till
Vårdgarantikansliet. Anmälaren ville att ärendet registrerades utan vidare åtgärd
och därmed avslutades.
V1408-03663-57
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.
V1408-03718-63
Slarvig läkare hindrade behandling
En flicka var lång för sin ålder. Familjen sökte vård för att få hjälp med att hejda
flickans tillväxt men får tillsvar att det finns inget man kan göra. En tid senare
uppmärksammans flickans längd av en annan läkare och utredning startas. Familjen
får nu veta att man hade kunnat göra något om flickan kommit tidigare. Flickans
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mamma framför synpunkter på bristande lyhördhet för flickans upplevse och besvär
av sin längd.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren där anmälnings- och handläggningsprocessen
beskrivs. Information om möjlighet att göra anmälan till IVO. Anmälaren är nöjd
med informationen, ärendet avslutas då anmälan kommer att lämnas till IVO.
V1408-03728-57
Svåra komplikationer efter ryggoperation
En man fick svåra komplikationer efter en diskbråcksoperation. Han menade att
operationen inte var korrekt utförd. Mannen önskar ekonomisk ersättning för
skadorna han fått.
Åtgärd: Anmälaren önskar anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg
samt patientförsäkringen varför ärendet avslutas på förvaltningen.
V1408-03769-44
Bristande information
En man skriver och har problem med att få hjälp med symptom med stickningar,
värk och förlamning som uppträtt på senare tid. Han har fått besked att en
utredning inletts men inte vad det innebär.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren som tycker han fått sina tankar om vården
bekräftade i samtalet. Ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
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