PaN 2016-02-02 P 14
ANMÄLAN
2016-01-11

Handläggare: Louise Skantze

1 (1)
Diarienummer
PaN A1601-00004-55

Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01—2015-12-31
Ärendet
Ärendet innehåller förteckning över ärenden som avslutats enligt delegation under
rubricerad period, d v s efter den föregående förteckningen som
presenterades vid nämndsammanträdet den 1 december 2015.
Anmäls för kännedom till nämnden.

Eva Ljung
Förvaltningschef

Bilaga
1. Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01—2015-12-31

Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18

E-post: registrator@pan.sll.se
www.patientnamndenstockholm.se

Patientnämnden 2016-02-02, Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01—2015-12-31

V1305-02250-58
Inte fått utlovad operation
En man framför synpunkter på läkarens bedömning samt att han inte fått utlovad
operation. Mannen behandlades för cancer på ett sjukhus, det bedömdes att han
inte var operabel utan skulle behandlas med cellgifter. Vid konsultation med andra
specialister i Uppsala blir bedömningen att han är i skick att opereras och får en
operationstid. I och med detta avbryts hans cellgiftbehandling och han väntar på
operation. En vecka senare blir mannen kontaktad av behandlande läkare på
sjukhuset som informerar att Stockholms läns landsting inte längre får remittera
patienter till kliniken i Uppsala. Sjukhuset informerar även att som en konsekvens
av detta är läkare på sjukhuset beredda att operera honom men att han får vänta
2½ månad på operation. Anmälaren ifrågasätter bedömningen och handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare och från verksamhetschef på onkologiska
kliniken, samt från överläkare på Gastrocentrum på sjukhuset. Av yttrandet från
överläkaren på onkologiska kliniken framgår att patienten genomgått 8
behandlingscykler och diskuterats på fyra multidisciplinära teamkonferenser. Då
behandlingarna haft begränsad effekt diskuteras det på en av teamkonferenserna
om operation skulle vara möjlig. Enligt överläkaren är det korrekt att Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen beslutat att inte godkänna remissen, detta beslut ligger dock
utanför klinikens möjlighet att påverka. Anmälaren inkom, efter att ha tagit del av
yttrandet, med ett genmäle där han önskade mer information gällande de
bedömningar gällande behandlingsmöjligheter som gjordes. Överläkare på
onkologiska kliniken inkom med ett kompletterande yttrande där han redogjorde för
de ställningstagande som läkarna gjort. Det framgår även att man efter den fjärde
teamkonferensen omprövar sitt tidigare ställningstagande gällande operation och
beslutar om kompletterande undersökningar. Då anmälaren fått besked från Hälsooch sjukvårdsförvaltningen, i annat ärende, att de inte fått någon remiss från
sjukhuset beslutades att begära in ytterligare yttrande i ärendet. Av yttrandet från
överläkare på Gastrocentrum framgår att specialistvårdsremiss skickats och att HSF
beslutat att inte godkänna denna. Överläkaren framför även att ett flertal remisser
skickats till HSF under sommaren-hösten 2012 och att de godkänts. Påståendet att
någon patient skulle skickats utomlands för vård betvivlar han starkt. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandena, hörts av och enligt överenskommelse
avslutas ärendet hos förvaltningen.
V1305-02253-58
Uppsagt avtal med privat klinik
En man framför synpunkter på att Landstinget i Stockholm sagt upp avtalet med en
privat klinik gällande canceroperationer. Detta har medfört att anmälaren betalat för
operationen själv, han önskar ersättning för detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefen för avtalsenheten på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Av yttrandet framgår att Stockholms läns landsting aldrig
haft något avtal med den privata kliniken. Denna typ av canceroperation utfördes
tidigare på sjukhus i annat landsting. Då de upphört med verksamheten har
tilläggsavtal tecknats med ett sjukhus i Stockholm för denna typ av operation.
Under väntetiden på att den verksamheten ska komma igång så borde patientens
behandlande läkare skickat remiss till HSF för vidareremittering till behandling
utomlands. Då anmälaren, i annat ärende, fått svar från behandlande läkare att
remiss skickats till HSF som avslog remissen utan att remittera patienten vidare för
behandling, inhämtas kompletterande yttrande från HSF. Av yttrandet framgår att
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HSF mycket riktigt erhållit remiss från behandlande läkare och den felaktiga
uppgiften beklagas. Det framgår även att enheten för individuella vårdärenden på
HSF gör ställningstagande till ekonomisk ersättning i varje enskilt fall. Då det för
både anmälaren och patientnämndens förvaltning var oklart på vilken grund
remissen avslagits kontaktades handläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
per telefon för klargörande. Enligt telefonsamtalet så kan patienten inte få
ersättning för sina utlägg. Begäran om skriftlig motivering till beslutet skickades till
HSF enligt överenskommelse med patienten. Av det andra kompletterande yttrandet
framgick att HSF gjort en genomgång av handlingarna i ärendet samt journalkopior
och beslutat att ersätta anmälaren med beloppet som kostnaden för operationen
uppgick till. Anmälaren har, efter att ha tagit del av beslutet, meddelat att han är
glad och tacksam över detta. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1307-03202-58
Inte fått remiss till specialist
En pappa framför synpunkter för sonens räkning på att de vid besök på en närakut
inte fått remiss till specialist. De fick istället uppsöka vårdcentralen, träffa samma
läkare en gång till, betala för detta, och därifrån bli remitterade till specialist.
Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på närakuten. Av yttrandet
framgår att närakutens målgrupp är patienter med akuta vårdbehov som kan
åtgärdas inom ramen för i huvudsak allmänmedicinsk kompetens och som inte
behöver akutsjukhusens resurser. Hon är tacksam för anmälarens synpunkter som
ger dem möjlighet att se över sina rutiner och riktlinjer. Då anmälaren, i annat
ärende, fått information att läkare på närakut inte kan skriva remiss till specialist
önskades klargörande i frågan. Handläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
(HSF) inkom med yttrande där det framgick att läkare på en närakut har möjlighet
att skriva specialistvårdsremiss. Avsikten är dock inte att närakuten ska använda
mottagningstid till att skriva remisser. Ett kompletterande yttrande inkom från
verksamhetschefen på närakuten. Av yttrandet framgår att återbesök och
vidareutredning ska skötas av patientens husläkare och det är gängse rutin för alla
närakuter att inte skriva remiss av något slag. Verksamhetschefen anser att detta är
i enlighet med närakuternas uppdrag. Patientnämndens förvaltning fann det
anmärkningsvärt att patienter ombeds söka sjukvård på nytt för att få en remiss
skriven till specialist när det redan konstaterats ett behov av en sådan remiss och
läkaren har möjlighet att skriva remiss. Detta leder till att resurser tas från
primärvården med ett extra tidsbokat besök som skulle kunnat utnyttjas av annan
vårdbehövande patient. Ärendet behandlas därför som ett principärende på
förvaltningen. Patientnämnden önskade svar på hur man tillgodoser att patienter av
närakuten kan få remiss till specialist när det är konstaterat att behov av detta
föreligger. Eftersom liknande situationer kan uppkomma på fler närakuter önskade
patientnämnden svar från samtliga närakuter (17 stycken) i Stockholms läns
landsting. Patientnämndens förvaltning fann, utifrån det som redovisats i
återföringarna, att remisser hanteras olika på närakuterna. Nio närakuter uppgav
att remiss till specialist skrivs vid behov, fem att de inte skickar akuta remisser och
tre som endast remitterade i akuta fall. Med detta förfarande kan det inte anses att
hälso- och sjukvården är lätt tillgänglig eller att olika insatser för patienten
samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Vidare kan framföras att patienter bör få
samma tillgänglighet till vården och att samma regler bör gälla när det gäller
remisshantering oavsett vilken närakut man besöker. Patientnämnden önskade
därför klargörande från Hälso- och sjukvårdsnämnden och undrade hur de ställde
sig till denna ojämlika handläggning hos de olika närakuterna samt om eventuella
åtgärder kommer att vidtas på området. Av återföringen från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen framgick att bedömningen är att närakuterna, trots delvis
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motsägande svar i sina återföringar, i praktiken agerar på likartat sätt. De ser även
risker med att närakuter skulle åläggas att alltid handlägga, och vid behov utfärda
remiss till specialist för patienter med besvär som inte är av akut karaktär. Det kan
dock finnas fall där det står klart att en specialistbedömning bör ske, att i dessa fall
utfärda en remiss kan betraktas som rationellt och tillräckligt patientsäkert under
förutsättning att ansvarig husläkare har möjlighet att följa upp det hela. Det bedöms
som att en mycket liten andel av aktuella ärenden har dessa förutsättningar. HSF
betraktar frågan ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ser utifrån detta inte behov
av att ändra direktiven till närakuterna när det gäller deras remissutfärdande till
specialistenhet. Patientnämnden beslutade att godta återföringarna och
principärendet avslutades hos förvaltningen.
V1311-05209-55
Ofullständigt adresserade försändelser
En person som är god man för en person har problem med postgången till den
person som han företrädare. Posten till denna person ska gå till honom och då till en
c/o adress. Det har visat sig att landstingets personuppgiftssystem där vårdgivarna
hämtar adresser endast kan skriva ut ett begränsat antal tecken. Detta innebär c/o
adresser inte skrivs ut i sin helhet vilket gör att det finns stor risk att kallelser och
dylikt från vården inte kommer fram. Den gode mannen har erfarit detta vid två
tillfällen då brevbäraren påpekat problemet.
Åtgärd: Förvaltningen har i ett principärende begärt in yttrande från landstinget
beställarorganisation och berörda verksamheter inom vården och fått in återföringar
från samtliga mottagare. Förvaltningen har genom principärendet fått information
om att vissa verksamheter är anslutna till den tjänst som krävs för att landstingets
personuppgiftssystem ska klara av att skriva ut hela adressen. Övriga verksamheter
samarbetar med landstingets beställarorganisation i frågan och en lösning på
problemet har presenterats så att den nya tjänsten kan tillämpas i alla system.
Ärendet avslutas.
V1407-03392-58
Felaktig medicinsk bedömning, nonchalant bemötande
En kvinna framför att läkaren på vårdcentralen gjort en felaktig bedömning av
hennes hudbesvär. Kvinnan sökte vård för att få en bedömning av några
leverfläckar hon hade. Vid kontakt med annan läkare på en specialistmottagning har
hon fått andra besked än av läkaren på vårdcentralen. Anmälaren anser även att
hon blivit nonchalant bemött av läkaren och förmedlar att hon upplevt besöket som
obehagligt.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare och från verksamhetschefen på
vårdcentralen. Av yttrandet från behandlande läkare framgår att han har lång
erfarenhet av att bedöma hudtumörer samt att han följer samma rutiner som
sjukhusets specialistenhet. Behandlande läkare beklagar att patienten upplevde
mötet som obehagligt. Han tar till sig patientens synpunkter. Av yttrandet från
verksamhetschefen framgår att han diskuterat ärendet med behandlande läkare och
att även om läkarens och patientens versioner skiljer sig åt är det beklagligt att
patienten upplevde sig dåligt bemött. Gällande de medicinska frågeställningarna så
har läkaren på specialistmottagningen tagit bort ofarliga leverfläckar. Anmälaren
inkom, efter att ha tagit del av yttrandet, med påpekandet att hon inte lämnat
medgivande till att läkaren på vårdcentralen tar del av journalen från
specialistmottagningen på sjukhuset. Hon framförde även att det enligt
patientdatalagen krävs ett samtycke och hon undrade hur mottagningen säkerställer
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att kraven i lagen efterlevs. Verksamhetschefen inkom med ett kompletterande
yttrande där han framförde att för att på bästa sätt kunna få full insyn i ett ärende
och med tanke på patientsäkerheten så behövde han ta del av patientjournalen från
andra vårdgivare. Då vårdgivaren i och med detta inte följer reglerna i
patientdatalagen så behandlas ärendet som ett principärende på förvaltningen.
Patientnämnden undrade hur mottagningen kommer att se till att man
fortsättningsvis följer gällande regler i patientdatalagen och önskade ta del av
genomförda och planerade förbättringsåtgärder. Av återföringen från
verksamhetschefen på mottagningen framgår att de försöker göra sitt yttersta för
att följa patientdatalagen och personuppgiftslagen men att de inte alltid kan följas. I
sitt förbättringsarbete har mottagningen kommit fram till en ny rutin som innebär
att alla nylistade patienter får frågan om de ger sitt samtycke, detta ska
dokumenteras i patientjournalen. Om inget samtycke finns ska detta inhämtas innan
journalen öppnas på annan enhet än den egna. Innan svar lämnas på anmälningar
kommer således samtycke att inhämtas. Patientnämnden finner det positivt att
mottagningen tagit fram nya rutiner gällande inhämtande av samtycke och
förutsätter att rutinerna kommer att följa gällande regelverk. Patientnämnden
beslutade att godta återföringen och ärendet avslutades hos förvaltningen.
V1408-03740-58
Psykiatri belastade personligt ombud
Ett personligt ombud har synpunkter på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som
har lämnat ansvaret för en patients mediciner till henne. När dosen minskades och
patienten mådde dåligt så blev ombudet utsatt för slag och hot. När det personliga
ombudet försökte kommunicera med mottagningen om händelse och patientens
behov av mediciner så blev hon otrevligt och nonchalant bemött.
Åtgärd: Gemensamt svar har inkommit från enhetschefen och från medicinskt
ledningsansvarige på enheten. Av yttrandet framgår att det personliga ombudet
kontaktat mottagningen ett flertal gånger och påtalat behov av receptförskrivning,
det föll sig då rimligt att hon återkopplade till patienten. Man framhåller att det är
olyckligt att ombudet uppfattat detta som ett uppdrag från vårdens sida då det inte
var avsikten. Anmälaren inkom efter detta med genmäle där hon framförde att
ingen av de ansvariga på mottagningen kontaktade patienten och de lyssnade inte
på hennes oro. Denna inställning från vården kunde kostat henne livet då patienten
utsatte henne för hot och slag. Hon ansåg fortfarande att hon inte fått svar på
varför denna medicinändring gjordes några dagar innan inbokat läkarbesök samt
vilket ansvar mottagningen har i händelsen. Enheten inkom med kompletterande
yttrande i ärendet där man beklagade ombudets upplevelse. Det framgick att
mottagningen försöker hålla en hög tillgänglighet med telefontid hela dagarna och
sjuksköterska på plats. Man framhåller att det är svårt att svara på ombudets frågor
utan att gå in i patientärendet, och då patienten återtagit fullmakten till det
personliga ombudet är det inte möjligt. Man föreslår ett möte med ombud, patient,
enhetschef och medicinskt ansvarig läkare för att klargöra händelsen samt möjlig
förbättringspotential. Anmälaren inkom med ytterligare synpunkter och information
om att patienten ånyo gett henne fullmakt att företräda honom. Yttrande begärdes
från vårdgivaren gällande de obesvarade frågor som kvarstod gällande patientens
medicinering. Innan yttrande inkommit kontaktade patienten själv förvaltningen och
meddelade att han önskade att ärendet stängdes och att han inte önskade att det
personliga ombudet företrädde honom. Han önskade inte invänta yttrande i ärendet.
Ärendet avslutas.
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V1409-04066-59
Synpunkter på organisation och samordning
En anhörig framför synpunkter på uppföljning, bristande hantering av remiss och
informationsöverföring mellan inblandade vårdenheter. Hon tror inte att den
fördröjning detta ledde till haft någon betydelse för när dödsfallet inträffade men
ifrågasätter remisskrav som ledde till att smärtlindrande behandling fördröjdes. Hon
finner det sammataget häpnadsväckande att inte bättre uppföljning eller
samordning fanns, inom och mellan de enheter patienten hänvisades till. Sjukdomen
var allvarlig och svåra besked lämnades utan stöd i vare sig vårdkontakter eller på
det personliga planet. Kvinnan undrar över rimligheten i de villkor/rutiner hon fått
kännedom om och framför begreppet geografisk diskriminering.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från chefläkaren, behandlande läkare och
verksamhetschefen. Chefläkaren bedömer att det faktum att remissen
vidarebefordrades (utan information till berörda) försenade palliativ behandling. Han
anser det inte acceptabelt, han beklagar samt uttrycker sitt deltagande. Läkaren och
verksamhetschefen beskriver sin uppfattning av remissflödet, vilket innebar misstag
som de finner oacceptabla. De beklagar att behandlingen försenades då patienten
hade svåra smärtor. Verksamhetschefen tillägger att geografisk tillhörigheten inte
överensstämmer med gällande valfrihet. Remiss skickades till enhet där
strålbehandling finns, vilket hon anser skulle ha accepterats förutsatt att valfriheten
gäller. Anmälaren framför att detta samt svar i annat ärende ger skilda förklaringar
till situationen och hennes fråga om geografisk diskriminering. Hon önskar hälsooch sjukvårdsförvaltningens (HSF) synpunkter. HSF förtydligar förutsättningarna för
cancervård och att inga avtal innebär geografisk indelning. Man bedömer att det rör
misstag i remisshantering. Vid uppföljning av vårdgivares avtal kommer man att
begära redovisning av vad som hänt och hur man förebygger liknande händelser.
Man beklagar hanteringen och tackar för synpunkterna. Anmälaren inkommer med
genmäle och önskar kompletterande yttrande rörande ett antal punkter utifrån
HSF:s svar. I kompletterande yttrande beskriver HSF en ny organisation för berörd
cancervård. Den ska ge tydlighet gällande ansvar i vårdkedjan inom en verksamhet,
remisser ska inte behöva skickas som tidigare. Man förtydligar att innevarande
organisation innebar att geografisk tillhörighet hade betydelse för vilken mottagning
man kallades till för bedömning inför behandling. Fördröjningen var dock ett
misstag, vilket är beklagligt men ändå ett undantag. Kvaliteten är lika god i
verksamheterna som brukar kunna samverka. Dock klargörs att den mottagning
man hänvisades till ingår i onkologiska kliniken och har det formella ansvaret för
anmälarens bostadsort. Man menar att vården orsakat fördröjningen då remissflödet
brustit, även om remissen ska hanteras via annan mottagning ska samverkan
överbrygga detta steg. Varför inte undantag gjordes är en enskild bedömning av
ansvariga. Slutligen bekräftas att det övergripande ansvaret har mottagningen man
hänvisades till, men det innebär inte skillnader i kvalitet mellan enskilda läkare.
Anmälaren önskar utifrån detta ett svar (i annat ärende) från den verksamhet som
anges ha brustit i remisshantering. De informerar om att dåvarande rutiner innebar
att remisser vidarebefordrades till den mottagning anmälaren ifrågasatt varför de
behövde passera, samt att hanteringen därmed varit korrekt. Anmälaren framför
per telefon att hon har förstått att det var rätt väg de tvingades gå. Vägen via
annan mottagning var dock onödigt lång och smärtsam för boende på deras
bostadsort. Hon har svårt att förstå en så lång väntetid till akut behandling.
Slutligen framför hon att hon är positiv till att denna omväg tagits bort. Anmälaren
är sammataget tacksam för stödet från förvaltningen och de svar hon fått, det har
hjälp henne att förstå och rätat ut ett antal frågetecken. Ärendet avslutas.
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V1409-04357-59
Synpunkter på uppföljning, utredning och bemötande
En kvinna framför synpunkter på uppföljning och hur man förmedlat information vid
mottagningen. Kvinnan hade fått sina äggstockar bortopererade på grund av
”misstänkta förändringar”. Drygt tre år senare sökte hon vårdcentralen på grund av
diffusa besvär och remitterades då tillbaka till mottagningen samt till andra
mottagningar för att utreda vad som orsakade besvären. Kvinnan har synpunkter
och frågor rörande kontakter med flera olika mottagningar i samband med
utredningen och behandlingen av sina besvär. Hon efterfrågar ansvar och påtalar en
fördröjd utredning och försenad diagnos.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från chefläkaren som lämnar svar utifrån
dokumentation och genomgång av anmälarens sjukhistoria med berörd
verksamhetschef. Han beskriver att vid operationen av äggstockarna sammantaget
inte framkom några tecken på cancer. Därmed var det naturligt att inte rutinmässigt
följa upp med kontroller. När anmälaren återkom kunde man inte se någon säker
förklaring till de diffusa besvären, varför man hänvisade tillbaka till vårdcentralen för
fortsatt utredning. Han har inte tillgång till uppgifter rörande den verksamheten,
dock framför han att det övergripande ansvaret för utredningen åvilat dem, men
efter att cancer konstaterats överfördes ansvaret till akutsjukhuset. Han nämner att
kontaktsjuksköterska ska tilldelas för lotsning och rådgivning. Gällande resursbrist
som förklaring till fördröjd diagnos och behandling kan han inte bedöma annat än
att det inte är bra att väntan på operation varit förhållandevis lång. Om en tidigare
operation hade förändrat förloppet kan han inte uttala sig om. Slutligen beskriver
han att bukhinnan kan drabbas av cancer trots att cancerceller inte ses i
bortopererade äggstockar, samt att det kan vara mycket svårt att fastställa om det
är det som skett. Han framför att han hyser största förståelse för anmälarens
synpunkter och frågor och att situationen känns förtvivlad mot bakgrund av att
anmälaren upprepat sökt hjälp, och fått delvis motstridiga uppgifter under förloppet.
Han beklagar detta djupt. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Hon framför per
telefon att hon har svårt för att svar i hennes ärende bemöts med beklagan. Det har
varit viktigt för henne att få sin skrivelse framförd, om än påfrestande. Anmälaren
återkommer sedan inte varför ärendet avslutas.
V1409-04360-59
Brister i professionalitet & hantera svåra besked
En kvinna som opererat bort sina äggstockar söker primärvården efter drygt tre år
för diffusa besvär. Utredningen fördröjs på grund av misstag och avsaknad av
ansvar för samordning. När väl diagnos erhölls gick operation inte att genomföra på
grund av alltför spridda tumörer. Kvinnan fick beskedet att om hon kommit tidigare
hade det varit en annan sak samt att hon själv måste ringa och tjata för att få
behandling tidigare än vad enhetens nio akutremisser kunnat åstadkomma. Hon fick
ingen tidigare tid och är kritisk till den stress som läkaren överförde på henne som
patient. Behandlingen har inletts men den har haft liten effekt. Kvinnan har även
synpunkter på hur man förmedlade att ingen kan säga hur länge hennes liv kan
upprätthållas.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från t. f. områdeschef gynekologi och biträdande
överläkare gynekologisk onkologi. T. f. områdeschefen beklagar att anmälaren inte
fått det bemötande hon förväntade sig på sjukhuset. Han instämmer i att
behandlande läkare inte bör föra över ansvar på patienten att ta kontakt för att
snabbare komma fram i kön till behandling. Slutligen beskriver han att gällande
rutin för hur kontakten ska ske mellan klinikerna finns. Kontakterna ska också
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underlättas av kontaktsjuksköterskor. Att det brustit i detta fall är beklagligt och
berörd läkare har informerats om detta. Biträdande överläkare beskriver given vård
i medicinska termer, där framgår bland annat att mätvärden förbättrats och att man
inhämtat en second opinion från annat lansting. Planerad behandling nämns och att
kontakt med rehabilitering är etablerad för psykosocialt omhändertagande. Slutligen
beskrivs diskussionen rörande väntan på behandlingstid som förts. Anmälaren
uppmanades att ta kontakt för snar behandling, dock utan hänsyn till postoperativ
läkning vilket hon påtalat flera gånger för anmälaren. Det har således inte med
bristande resurser att göra, utan rent medicinska skäl. Anmälaren har tagit del av
yttrandena. Anmälaren framför i telefon att hon har svårt för att svar i hennes
ärende bemöts med beklagan. Det har varit viktigt för henne att få sin skrivelse
framförd, om än påfrestande. Anmälaren återkommer sedan inte varför ärendet
avslutas.
V1410-04887-62
Brister i vård och utredning
En kvinna har synpunkter på ett besök på en akutmottagning samt på vården när
hon låg inlagd på sjukhusets ortopedklinik. Läkaren på akuten bemötte henne
mycket otrevligt vid en undersökning. När hon sedan lades in på avdelningen fick
hon inget näringsdropp och ingen vätska trots kräkningar och gick ner 10 kilo under
vistelsen på sjukhuset. Man ignorerade kvinnans magproblem och gjorde ingen
närmare undersökning av dessa. Senare har det visat sig att kvinnan hade utvecklat
en sjukdom. Kvinnan fick också ett läkemedel som hon slutat med och som därmed
inte var aktuellt.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från läkare vid ortopedkliniken, som skriver att det
är olyckligt att patienten erfarit ett bemötande som upplevts som negativt på
akutmottagningen, men att undersökningen är adekvat gjord. Även på
vårdavdelningen skriver man att patienten omhändertagits enligt klinikens riktlinjer.
Anmälaren har därefter inkommit med ett genmäle, där hon konstaterar att man
inte gjort någon notering om läkemedlet i journalen och vidhåller att bemötandet
och vården varit under all kritik. Ett kompletterande yttrande har inkommit från
läkaren, som framför att det är tråkigt att patienten är så missnöjd med vården och
beklagar att man inte lyckats leva upp till hennes förväntningar. Läkaren skriver
dock att man haft de bästa intentionerna med undersökningen på akuten och att
den vård hon fått varit adekvat. Anmälaren har därefter meddelat att hon inte är
nöjd med svaret och har inkommit med skriftliga synpunkter som förmedlas till
sjukhuset. Anmälaren har för avsikt att anmäla fallet till Inspektionen för vård och
omsorg. Ärendet avslutas.
V1410-05278-42
Missad information om medicinering, komplikationer
En kvinna med hjärtsvikt, njursvikt och lungsjukdom samt tidigare stroke vårdades
och medicinerades av ASIH. Eter utsättning av blodförtunnande medicin missades
återinsättning, kvinnan fick en propp i ljumsken. Akut operation krävdes och hon
sjukhusvårdades en vecka. Senare uppkom kraftig blödning orsakad av infektion.
Ytterligare operationer krävdes. Hon sjukhusvårdades i flera månader. Kvinnan
önskar en förklaring till händelsen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och medicinskt ansvarig läkare
som konstaterar att behandlingsansvarig läkare missade att kontakta kvinnan för
ordination av medicinering. Då kvinnan inte hörde av läkaren följde hon tidigare
ordination vilket i detta fall var olyckligt då medicinen var utsatt. Chefläkaren har
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inkommit med komplettering i ärendet då kvinnan avlidit. Händelsen är anmäld till
Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Ärendet avslutas.
V1410-05304-58
Nekad ambulanstransport
En pappa framför synpunkter på att de nekats åka med ambulans trots att sonen
var sjuk. Föräldrarna blev hänvisade till att kontakta barnavårdcentralen senare
under dagen. Då sonen blev okontaktbar några timmar senare ringde pappan åter
ambulans. Efter undersökningar på sjukhuset visade det sig att sonen var allvarligt
sjuk och blev akut opererad.
Åtgärd: Svar har inkommit från ambulansöverläkare som beklagar att
ambulanssjukvården kan ha bidragit till en fördröjning av diagnos och behandling
för patienten. Av yttrandet framgår att vid undersökning av barnet finner
ambulanspersonalen normal andning, puls och vakenhetsgrad. Efter samtal med
föräldrarna enades man om att de skulle åka till vårdcentralen några timmar senare
för kontroll. Ställningstagandet grundade sig på att undersökningen av barnet visat
normala fynd samt att det fanns två syskon i hemmet som behövde föräldrarna på
plats. Ambulansöverläkaren informerar att en intern utredning kommer att göras av
händelsen i hopp om att hitta en rutin för att förhindra att något liknande inträffar i
framtiden. Fallet kommer även att tas upp i internutbildning för personalen.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och framfört att han
önskar ta del av resultatet av utredningen. Vårdgivaren har inkommit med kopia av
händelseanalysen som gjorts med anledning av ärendet. Anmälaren kontaktade
förvaltningen med synpunkter efter att ha tagit del av analysen. Han påpekade att
det på två ställen i analysen är skrivet att föräldrarna väljer att stanna hemma,
vilket är ett felaktigt påstående. Föräldrarna gjorde endast som ambulanspersonalen
sade och han stödjer sig även på den anmälan han gjort till patientnämndens
förvaltning där klagomålet just är att de nekats ambulanstransport. Anmälaren
synpunkter vidarebefordras till vårdgivaren och ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1411-05396-44
Ersättningskrav, bristande läkemedelshantering
Intyg för kännedom till nämnden. En kvinna som får sin medicin delad manuellt i
dosett från en vårdcentral ringer då dosetten blivit feldelad. Den felaktiga
medicineringen upptäcktes vid rutinprovtagningen för uppföljning inför dosering,
kvinnan fördes akut till sjukhus och fick behandlas drygt tre veckor för sina
biverkningar. Hon använder numera rullator då benen inte bär. Hon har svårt att
ekonomiskt bära kostnaderna för den merkostnad sjukhusvistelsen inneburit.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Intyget var för kännedom till nämnden.
Patientförsäkringen hade också fått anmälan och startat utredning. Anmälaren har
därefter inte återkommit och ärendet avslutas.
V1411-05436-42
Bristfällig medicinsk behandling samt språkproblem
En mor har synpunkter på den medicinska behandlingen hennes son fått av en
läkare vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Sonen vill byta läkare i och med
att kommunikationen inte fungerar på grund av bland annat språksvårigheter.
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Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen och behandlingsansvarig läkare som
beklagar missnöjet kring läkemedelsbehandlingen. Den vårdplan som upprättades
var korrekt och de biverkningar mannen fått kunde inte förutses men beklagas.
Mannen har ibland inte följt ordination och tagit vissa mediciner vid fel tidpunkt på
dagen. Ett vårdplaneringsmöte har ägt rum. Anmälaren har tagit del av svaren och
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1411-05570-59
Synpunkter på samverkan och organisation
En anhörig ifrågasätter rutiner och villkor för att remitteras till den smärtlindrande
behandling som maken ordinerats från annan verksamhet. Hon framför också
synpunkter på uppföljning, och informationsöverföring mellan inblandade
vårdenheter. Hon tror inte att fördröjningen påverkade tidpunkten för dödsfallet,
dock uteblev smärtlindringen. Hon fann det sammantaget häpnadsväckande att inte
bättre uppföljning eller samordning fanns, inom och mellan de enheter patienten
hänvisades till. Sjukdomen var allvarlig och svåra besked lämnades utan stöd i vare
sig vårdkontakter eller på det personliga planet. Kvinnan uppfattar att de drabbades
av geografisk diskriminering.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från tf sektionschefen som beklagar att familjen
upplevt geografisk diskriminering. Därefter redogörs för vilka tre mottagningar som
ingår i den onkologiska kliniken och den aktuella specialiteten, samt hur de är
organiserade utifrån bostadsort. Man beklagar fördröjningen som orsakades av att
remissen sändes direkt till behandlande enhet i stället för till den aktuella
bedömningsenheten, och man ser gärna att remitterande enhet sprider kunskapen
om remissgången. Sammanfattningsvis är sektionschefen ledsen över den
diskriminering familjen upplevt, och tacksam över anmälarens synpunkter som
möjliggör förbättring av rutiner för patienternas bästa. Anmälaren önskar
klargörande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) eftersom yttrandena
mellan remitterande enhet och denna enhet skiljer sig åt. HSF förtydligar
förutsättningarna för cancervård och att inga avtal innebär geografisk indelning.
Man bedömer att det rör misstag i remisshantering. Vid uppföljning av vårdgivares
avtal kommer man att begära redovisning av vad som hänt och hur man förebygger
liknande händelser. Man beklagar hanteringen och tackar för synpunkterna.
Anmälaren inkommer med ett genmäle och önskar kompletterande yttrande rörande
ett antal punkter utifrån HSF:s svar. I kompletterande yttrande beskriver HSF en ny
organisation för berörd cancervård. Den ska ge tydlighet gällande ansvar i
vårdkedjan inom en verksamhet, remisser ska inte behöva skickas som tidigare.
Man förtydligar att innevarande organisation innebar att geografisk tillhörighet hade
betydelse för vilken mottagning man kallades till för bedömning inför behandling.
Fördröjningen var dock ett misstag, vilket är beklagligt men ändå ett undantag. Det
klargörs att den mottagning man hänvisades till ingår i onkologiska kliniken och har
det formella ansvaret för anmälarens bostadsort. Man menar att vården orsakat
fördröjningen då remissflödet brustit, även om remissen ska hanteras via annan
mottagning ska samverkan överbrygga detta steg. Varför inte undantag gjordes är
en enskild bedömning av ansvariga. Slutligen bekräftas att det övergripande
ansvaret har mottagningen man hänvisades till. Anmälaren önskar utifrån detta ett
kompletterande yttrande i detta ärende. I detta förklaras att dåvarande rutiner
innebar att remisser vidarebefordrades till den mottagning anmälaren ifrågasatt
varför de behövde passera, samt att hanteringen därmed varit korrekt. Anmälaren
framför per telefon att hon har förstått att det var rätt väg de tvingades gå. Vägen
via annan mottagning var dock onödigt lång och smärtsam för boende på deras
bostadsort. Det dröjde 17 dagar från besöket då remissen för bedömning av akut
palliativ vård skrevs till dess att tid erhölls. Slutligen framför hon att hon är positiv
till att denna omväg tagits bort. Anmälaren är sammataget tacksam för stödet från
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förvaltningen och de svar hon fått, det har hjälp henne att förstå och rätat ut ett
antal frågetecken. Ärendet avslutas.
V1411-05573-49
Blev smittad av bakterie på avdelning
Anmälaren ställde frågan varför hon vid ett särskilt vårdtillfälle blev utskriven till
bostaden. Hon ansåg att hon var i behov av fortsatt vård.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd underläkarchef framgick det att
anmälaren vid detta vårdtillfälle inte blev utskriven till bostaden utan till geriatriken.
Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1411-05626-44
Bristande bemötande
En dotter skriver för sin far. Mannen, som är äldre och har minnessvårigheter,
besökte en specialistklinik och fick ett bristande bemötande. Mannen kunde på
grund av sjukdom inte följa instruktionerna för att genomföra undersökningen,
läkarens tålamod brast och patienten och hans hustru föstes ut ur rummet.
Åtgärd: Yttrande gavs av undersökande läkare, medverkande personal samt
verksamhetschef. Situationen vid besöket beskrevs av medverkande personal.
Mannens funktionsnedsättningar hade försvårat undersökningen och trots försök att
förbättra förutsättningarna kunde man inte få den medverkan som krävdes för ett
gott resultat. Hustrun hade valt att avbryta försöken. Anmälaren inkom efter lång
tid inte med det genmäle som hade aviserats och ärendet avslutas härmed.
V1411-05775-44
Felaktig diagnos, felaktig information
En kvinna hade friskförklarats efter en genomgången cancerbehandling. Då hon
senare fick ont i ett ben gjordes som kontroll en helkroppsröntgen. Kvinnan blev
uppringd av en läkare med beskedet att röntgen hade visat på en spridd cancer.
Senare uppföljning visade att detta var en felaktig bedömning av röntgenläkaren.
Åtgärd: Yttranden gavs av ansvarig läkare samt sektionschef vid röntgen. Läkaren
gav en ingående redovisning av sin kontakt med patienten, genomförda
undersökningar och bedömningar. Läkaren hade en annorlunda bild av händelsen
men beklagade och sade att hon kunde ha framfört budskapet på ett annat sätt.
Flera röntgenläkare hade varit med i bedömningen av bilderna som de misstänkte
visade elakartade förändringar och en spridning av sjukdomen. Ytterligare
undersökningar hade tagit tillbaka den diagnosen och läkargruppen hade nu gått
igenom händelserna för att undvika en upprepning. Läkaren klargjorde händelserna
ytterligare efter ett genmäle från anmälaren och en sektionschef redogjorde för hur
röntgenundersökningarna följdes upp med dubbelkontroller och punktioner.
Anmälaren accepterade yttrandena och avslutar ärendet vid nämnden.
V1412-05843-28
Bristande information om tandbehandling
En kvinna fick en tandkrona utförd på en tand, trots att hon tidigare själv önskat att
tandroten skulle tas bort. Kvinnan känner sig besviken på att hon inte fick någon
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tydlig information kring vad som skulle utföras i hennes mun. Hon hade själv valt
implantat istället för att spara en dålig tandrot.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har kommit fram
till att patienten samtyckt till behandling och att tanden behölls för estetikens skull.
De beklagar även att de inte lyckats förmedla informationen om
implantatbehandling. En remiss är skickad till specialistkliniken där behandlande
tandläkare kommer att informera om vilken behandling som kan anses vara den
bästa utifrån patientens önskemål. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas.
V1412-05960-57
Komplikationer efter höftoperation
En kvinna framför att hon försämrats efter ryggoperation. I kontakt med neurolog
fick hon information om att en nervskada orsakade de problem hon sökte för. Vid
kontakt med opererande läkare får hon besked om att operationen förlöpt väl med
gott resultat. Kvinnan är villrådig rörande de olika beskeden och ber om råd för att
komma till rätt behandling samt vilka möjligheter att anmäla som finns. Hon uppger
att läkare i primärvården skickat remiss för second opinion.
Åtgärd: Yttrande inkom från läkare på ortopedkliniken. En neurofysiologisk
utredning visade en nervskada på båda benen, men det är mycket osäkert om det
är operationen som orsakade denna skada, det kan också vara andra orsaker, t ex
diskbråck, diabetes eller åldersförändringar. Anmälaren är mycket besviken över
svaret då hon inser att en förnyad operation inte kan åtgärda besvären. Ärendet
avslutas.
V1412-05969-34
Utebliven behandling
En anhörig till en tonårspojke har synpunkter på att sonen inte får den vård han har
behov av. Sonen har en neuropsykiatrisk diagnos och har blivit en "hemmasittare".
Anhörig har tidigare begärt av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt
habiliteringen att sonen ska få en terapeutisk kontakt. Habiliteringen bollar tillbaka
till BUP och psykolog anser att sonen ska ha ett annat boende vilket modern nekar
till. Modern anser att psykologen missuppfattar hela situationen. Moderns begärde
ut journal och upptäckte att vårdgivaren stämplat fel ankomstdatum.
Åtgärd: I yttranden skriver enhetschef att det finns flera skäl till att sonen inte har
erbjudits samtalsterapi bl.a. då att han har haft svårigheter med kommunikation,
inte visat intresse eller motivation för en psykoterapeutisk kontakt och inte heller
kommit till mottagningen på bokade tider. Sonen har rätt till farmakologisk
behandling eller föräldrastöd/utbildning vilket han och hans föräldrar erbjudits.
Därefter har han rätt till habiliteringsinsatser och stöd från kommun/stadsdel.
Mottagningen har under vårens sett över rutinerna för en säkrare hantering av
posthanteringen. Anmälaren har tagit del av yttrandena och framfört skriftliga
kommentarer till vårdgivaren.
V1412-06038-52
Patientavgift
En mamma till en pojke har synpunkter på vårdens krav på patientavgift. Hon hade
fått remiss till en privat utövare men utgick ifrån att landstinget skulle gå in och
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täcka kostnaderna. Nu har kvinna fått betala räkningarna ur egen ficka och hon
önskar en förklaring till detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen för vårdcentralen och från
den privata aktören. Det framkommer att den privata aktören inte har något avtal
med landstinget och därför kan vården inte ges enligt landstingstaxan. Kvinnan är
besviken men är införstådd med att förvaltningen inte kan göra något ytterligare i
sak. Ärendet avslutas.
V1501-00046-28
Ofullständig tandbehandling
En kvinna som alltid velat ha tandställning blir nekad detta av sin tandläkare. Hon
måste själv betala för att få tandställning och undrar om det är rätt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen vidhåller att
rutinerna följts och förnekar inte heller att urvalsortodontisten, i sitt remissvar,
skrivit att patienten bör få tandreglering. Patienten får då en tandregleringscheck
som ligger helt utanför allmäntandvårdens kontroll. Varför det därefter inte fungerat
med tandregleringscheck kan inte klinikchefen svara på då patienten slutat på
mottagningen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter avslutas ärendet.
V1501-00060-44
Fallskada på sjukhus
En man faller i samband med ett mindre ingrepp på ett akutsjukhus och får en
lårbensfraktur. Med anledning av det planerade ingreppet gavs lugnande medicin
vilket kan ha påverkat balansen.
Åtgärd: Yttrande gavs av vårdenhetschef, sektionschef samt verksamhetschef.
Patienten hade bedömts ha hög fallrisk vid inläggningen men föll trots vidtagna
åtgärder. Händelsen hade utretts i verksamhetens avvikelsesystem och man hade
funnit att en vårdskada hade inträffat. Man misstänkte att den inledande lugnande
medicineringen givit stor påverkan. Undersökningen av händelsen har gjort att man
nu ser över rutinerna för kriterierna att ge lugnande medel före
pacemakeroperationer. 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.
V1501-00072-44
Obducerades utan att anhöriga informerades
En man har synpunkter på att hans bror, som avled på ett sjukhus, obducerades
utan att någon anhörig informerades. Brodern hade under sin levnad uttryckt att
han inte ville bli obducerad.
Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare. Av yttrandet framkommer att man sökt
anhöriga då frågan om obduktion för att fastställa dödsorsak skulle ställas.
Anhörigas svar var att man inte önskade obduktion. På grund av det plötsliga och
oväntade dödsfallet utan känd dödsorsak fanns dock stöd i obduktionslagen för att
obducera patienten. Då man sökte anhöriga för att meddela beslutet om obduktion
enligt obduktionslagen gick anhöriga inte att nå. Anhörig hade synpunkter på
yttrandet. Förvaltningen initierade samtal med ansvarig läkare. Läkaren hade ett
samtal med brodern efter att brodern tagit del av journal samt obduktionsprotokoll.
Förvaltningen bedömer att fortsatt skriftväxling sannolikt inte skulle tillföra ärendet
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något nytt i sak. Kopia på förvaltningens anteckningar skickas till anmälaren.
Ärendet avslutas.
V1501-00074-44
För tidigt utskriven från geriatrisk vård
En kvinna skriver med fullmakt för sin far. Kvinnan har synpunkter på att hennes
far skrevs ut från en geriatrisk klinik, trots att han var i mycket dåligt skick. Kort
därefter var mannen tvungen att åter uppsöka akuten och fick på nytt skrivas in på
kliniken.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef, specialistläkare samt chefsjuksköterska.
Man beklagade att patienten insjuknat i samband med hemskrivningen men anger
att det under tiden fram till hemfärden inte funnits tecken på en kommande
infektion. Hemresan var noga planerad med hemtjänsten angående tid vilket sedan
inte fungerat. Sjuksköterska ringde i samband med avfärden men då hade inte
hemtjänst svarat. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte hört av
sig. Ärendet avslutas.
V1501-00075-44
Missnöjd med pappans hemsjukvård
En kvinna skriver med fullmakt för sin far. Kvinnan har synpunkter på att den vård
pappan har fått via sin hemsjukvård har visat stora brister i vård och omvårdnad
samt tillgänglighet och kontinuitet.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt ansvarig läkare. Dessa anger att
det periodvis har funnits organisatoriska problem i verksamheten till följd av stor
personalomsättning vilket medfört brister i överrapportering och dålig kontinuitet för
patienterna. Verksamheten hade nu skapat rutin för att vårdplan skulle finnas för
patienter inskrivna i hemsjukvården. Det fanns ett samarbete med hemtjänsten som
var delegerad att ge läkemedel. Verksamheten hade ansvar för att en aktuell
läkemedelslista finns hos patienten. Man svarar på specifika frågor från anmälaren
angående patientens sjukvårdsbehov att detta inte kunnat följas upp på ett
tillfredställande sätt på grund av bland annat bristande rutiner. Anmälaren återkom
inte inom angiven tid och ärendet avslutas därmed.
V1501-00103-42
Ovänligt bemötande, nekas byta läkare
En man har synpunkter på bemötandet från en läkare vid en psykiatrisk mottagning.
Bland annat känner han sig bestraffad när han ifrågasatt sin läkemedelsbehandling.
När han bett om att få byta läkare har han nekats detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar att
mannen vårdats enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård på grund av psykotiska
symtom vilket krävt dygnetrunt vård. Med anledning av mannens sjukdom är det
förståeligt att han motsätter sig medicineringen. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och därefter framfört att han inte är nöjd med svaret och önskar ärendet
avslutat.
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V1501-00244-34
Behandling
En man har synpunkter på en läkare som han haft kontakt med vid en psykiatrisk
mottagning. Läkaren frågade om denne kunde lämna ett blodprov för att kontrollera
alkoholintag, vilket han gjorde. Läkaren anmälde mannen till Transportstyrelsen
vilket medförde att körkortet blev indraget. En annan psykiater vittnade därefter
under ed till förmån för anmälaren i rätten och uppgav att 1 % av befolkningen har
höga värden på provet vilket inte behöver bevisa alkoholproblem.
Åtgärd: I ett yttrande framkommer att mannen och läkaren hade olika tolkningar av
provets värde. Läkaren tog därför kontakt med en beroendeforskare som menade
att det inte finns några felkällor för provet förutom två när det gällde gravida
kvinnor och en mutation. Ett annat värde på ett prov talade emot att mannen skulle
ha denna ovanliga mutation. Anmälaren avvisade förslaget att kontakta
beroendevården och efter sex månaders motivation, för att försöka få denne att
minska alkoholintag, skickade läkaren en anmälan till Transportstyrelsen. I
ytterligare ett annat yttrande önskade chefsöverläkare förtydliga att anmälaren
erbjöds kontakt med andra vårdaktörer då han utryckte sitt missnöje med klinikens
agerande. Anmälaren har tagit del av yttranden och kommer själv att göra en
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg då han anser att läkaren gjort fel i sin
tjänsteutövning. Ärendet avslutas i samförstånd.
V1501-00251-44
Svårt att nå vårdcentralen på telefon
En man är missnöjd med möjlighet att nå vårdcentralen och hemsjukvården på
telefon, dessa händelser har inträffat under längre tid. Mannen har svårt att få
kontakt med vårdcentralen, de ringer inte tillbaka enligt löfte och ibland blir det
endast felsignaler.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denna gav en beskrivning av
mottagningens telefonisystem och de övriga rutiner som hade förändrats och nu
användes i samband med patientkontakt för läkarbesök. Förändringarna hade
tillkommit i samband med det kontinuerliga arbetet att utveckla mottagningens sätt
att arbeta. Anmälaren hade tagit del av yttrandet och valde att inte återkomma.
Ärendet avslutades därmed.
V1501-00268-44
Bristande bemötande
En man med svår yrsel uppsökte akuten. Man genomförde undersökningar, mannen
röntgades och vården bedömde att mannen skulle skickas hem för fortsatt vård
genom vårdcentralen. Mannen hade fortfarande svår yrsel och bor ensam. Mannen
kände sig mycket utsatt och upplevde ett mycket dåligt bemötande från läkaren
som hade hand om honom.
Åtgärd: Yttrande gavs av tillförordnad verksamhetschef. Denna konstaterade att
anmälaren hade en grundsjukdom som gav yrsel och även stod under kontroll för en
tumörsjukdom i hjärnan. Man gjorde en röntgenundersökning av hjärnan för att
säkerställa att inte ett tidigare fall orsakat skada. Verksamhetschefen ansåg att de
två undersökande läkarna gjort en korrekt bedömning att anmälaren inte behövde
sjukhusvård och därför skulle sändas hem. Verksamhetschefen beklagade
anmälarens känsla av underlägsenhet i situationen och hade diskuterat med de två
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läkarna om att tänka över empati och ödmjukhet i sin kommunikation med patienter
fortsättningsvis. Anmälaren har inte återkommit och ärendet avslutas.
V1501-00411-42
Ovänligt bemötande, nekades mediciner
En kvinna bemöttes ovänlig av läkaren på vårdcentralen i samband med
receptförnyelse av smärtstillande medicin. Läkaren nekade henne mediciner och
menade att hon var missbrukare.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen, behandlingsansvarig och
medicinskt ansvarig läkare som beklagar upplevelsen av dåligt bemötande. Alla
läkare måste följa Socialstyrelsens riktlinjer vid utskrivning av
beroendeframkallande läkemedel för att undvika beroende. Noterat är också att
anmälaren sökt flera läkare i samma fråga samt behandlats vid beroendeklinik för
att få hjälp att minska medicinering med aktuellt preparat till lägsta möjliga dos.
Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1501-00475-34
Kompletterande utredning/nekas läkemedel
En man med en neuropsykiatrisk diagnos måste göra en kompletterande utredning
och upplever väntan som lång. Han anser att en diagnos som fastställdes när han
vistades på ett LVU hem borde räcka för att läkaren ska påbörja medicinering. Nu
kommer han att få vänta i flera månader. Vid läkarbesöket nekades han att få bli
sjukskriven.
Åtgärd: I ett yttraden från överläkare skriver denne att mannen vid ett nybesök
berättade att han rökte hasch och att det eskalerat den senaste tiden. Han kräver
sjukskrivning samt att han skulle få påbörja medicinering mot ADHD. I och med att
mannen hade en aggressiv framtoning och det fanns ett pågående missbruk
nekades han medicinering. Läkaren bedömde att endast diagnosen ADHD i sig inte
föranledde en sjukskrivning och anmälaren uppvisade inga andra tecken på svår
psykisk sjuklighet. Mannen var inte nöjd med att läkaren hade kallat honom
aggressiv. Handläggare föreslog kontakt med beroendemottagning, men mannen vill
inte avbryta sitt missbruk. Ärendet avslutas.
V1502-00539-34
Bollas mellan mottagningar/valfrihet
En kvinna har bollats mellan olika mottagningar utan att man tagit hänsyn till
hennes åsikt. Vid ett chefsmöte bestämdes, över kvinnans huvud, att hon skulle
tillhöra en av de mottagningar som hon inte vill gå till. Hon förknippar bland annat
den mottagningen med en vårdvistelse inom heldygnsvården som varit traumatisk.
Hon har heller inget förtroende för läkaren och har bett om att få byta. Helst vill hon
gå till en mottagning som hon gått till i många år och som finns nära boendet men
de vill numera inte ta emot henne.
Åtgärd: I ett yttrande från chefsöverläkare skriver denne att man på kliniken
övervägt vilken mottagning som är bäst skickad att hjälpa patienten. En diagnos har
nu fastställts och därför bör de bästa vårdinsatserna ges på den
specialistmottagning som hon nu har kontakt med. Då anmälaren tidigare agerat på
olika sätt mot personal på den mottagning hon vill tillbaka till har det inte bedömts
lämpligt att hon ska tillbaka dit. De saknar också spetskompetens för behandling av
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den sjukdom som patienten lider av. Kvinnan har dock efter önskemål fått en ny
läkare. Anmälaren har tagit del av yttrandet och accepterat att hon måste vara kvar
på mottagningen. Hon tycker att den nya läkaren är bra. Ärendet avslutas.
V1502-00549-34
Begäran om journalkopia
En kvinna har synpunkter på att det har varit svårigheter att få ut begärd
journalkopia från psykiatrisk verksamhet. Hon har även synpunkter på att
vårdgivaren hela tiden ändrar hennes besökstider utan att kommunicera med
henne.
Åtgärd: I ett yttrande från teamchef skriver denna att kvinnan fått och kommer
även i fortsättningen få kopior av sina journaler allt eftersom det kommer in nya
anteckningar. Mottagning har inte möjlighet att ge ut journaler som avser andra
vårdgivare vilket medför att kopia av hela journalen inte kan ges ut. Teamchef på
mottagningen har inte behörighet att ändra andra vårdgivares anteckningar.
Kvinnan har däremot möjlighet att, varje vecka vid återbesök på mottagningen, ta
upp felaktigheter i journalen med sin kontaktperson. Kvinnan har tagit del av
yttrandet och är missnöjd med att vårdgivaren skickat begärd journalkopia
orekommenderat. Ärendet avslutas.
V1502-00572-62
Insjuknade under undersökning
En kvinna framför att hennes man drabbats av en stroke under en
kranskärlsröntgen. Kvinnan anser att vården gjorde fel och orsakade mannens
stroke.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef vid berörd klinik, som redogör
för patientens svåra hjärtsjukdom och skriver att mannen insjuknade med symptom
på hjärtinfarkt innan ingreppet påbörjades. En hjärtinfarkt verifierades sedan genom
en röntgenundersökning, men man poängterar att denna inte hade med
kranskärlsundersökningen att göra. Anmälaren har därefter inkommit med en
skrivelse där hon undrar varför hennes make inte kallades till en undersökning av
hjärtat tidigare. Verksamhetschefen har svarat att man inte hann kalla patienten
innan han kom in till sjukhuset på grund av försämring i sin sjukdom. Anmälaren
har därefter framfört kritik mot att maken inte kallades snabbare, vilket framförs till
kliniken. Ärendet avslutas.
V1502-00617-34
Utebliven behandling
En anhörig till ungdom sökte hjälp för denne vid en barn- och ungdomspsykiatrisk
mottagning. Enligt anhörig nekade man att ta emot denne.
Åtgärd: I ett begärt yttrande skriver enhetschef att då barn- och
ungdomspsykiatrins öppenvård tar emot en vårdbegäran görs alltid en bedömning
av vilken vårdnivå som är relevant med anledning av den information som kommer
fram. En rekommendation till förälder från akutmottagningen innebär inte alltid
besök inom öppenvården. I bedömningen av sonen framkom inga symtom som
föranledde behov av barnpsykiatrisk specialistvård. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och framfört skriftliga kommentarer till vårdgivaren. Ärendet avslutas
därmed.

Sida 16

Patientnämnden 2016-02-02, Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01—2015-12-31

V1502-00618-34
Delaktighet med närstående saknas
Moder till en son har synpunkter på att hon inte blev delaktig i ett beslut som togs i
samband med att sonen kom till en barnpsykiatrisk akutmottagning. Anmälaren
upplevde att man bestämde över hennes huvud och att hon fick finna sig i det.
Åtgärd: I ett svar från verksamhetschef skriver denne att vid ett akutbesök måste
personal så fort som möjligt göra sin bedömning, handlägga och föreslå lösningar på
uppkomna problem och svårigheter. Vid detta tillfälle sökte fadern akut för sin
äldste son och eftersom modern inte gick att nå startades handläggningen utan
moderns medverkan initialt. Då föräldrarna därefter var oeniga om föreslagen
behandling skickades en orosanmälan till socialtjänsten. Vårdgivaren beklagar att
modern upplevde vanmakt och kände sig tvingad att följa den föreslagna
planeringen som var ett sätt att strukturerar hur föräldrarna under ett par dagar
skulle hantera sina barn i den uppkomna situationen. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och framfört skriftliga kommentarer till vårdgivaren. Ärendet avslutas.
V1502-00638-34
Önskar utredning
En ung man har synpunkter på att man förhalar en neuropsykiatrisk utredning vid
en psykiatrisk mottagning. Förslag på utredning efter tidigare utredning från annan
psykiatrisk mottagning samt remiss från vårdcentralen har inte lett till att läkare
tagit upp och diskuterat frågan. Mannen har mått psykiskt dåligt sedan tonåren.
Åtgärd: I begärt yttrande från överläkare vid psykiatrisk mottagning framkommer
det att mannen inte får någon utredning då läkaren uppger att en screening som
gjordes förra året inte gav stöd för behov av utredning. Läkaren föreslår en annan
lösning och har bokat ett möte med försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
Läkaren har förståelse för att mannen känner sig besviken på primärvård och
psykiatri under de fem år som han inte mått bra och varit föremål för utredning
behandlingar och samtalsstöd. Efterhand tycks hans hälsa dock sakta förbättras.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och är besviken över att han inte bedöms ha
behov av en neuropsykiatrisk utredning och att han bara får tillfälliga lösningar på
ett permanent problem. Ärendet avslutas i samförstånd.
V1502-00686-57
Bristande utredning ledde till fel diagnos
En kvinna åkte akut till sjukhus men utreddes inte utan fick åka hem efter några
timmar. Kvinnans eget förslag på diagnos avvisades, men visade sig senare rätt.
Kvinnan blev opererad och blev av med sina besvär.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beklagade att kvinnan upplevt
bristande kommunikation avseende den kraftiga smärta hon hade och den troliga
diagnos hon angav och som sedan visade sig vara korrekt. Han beskrev
handläggningen på akuten och att kvinnans symtom till en början inte var helt
lättolkade. Att så små njurstenar orsakar så kraftiga problem är ytterligt sällsynt.
Kvinnan är inte helt nöjd med yttrandet, men ärendet avslutas i överenskommelse.
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V1502-00734-64
Fick ej adekvat vård efter diagnos
En man fick, enligt journalen som han begärde ut från sjukhuset i år,
behandlingsbehövande urologisk diagnos år 2006, men ingen behandling sattes in.
Idag har mannen endast 14% funktionalitet på njuren.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen hänvisar till den behandlande läkaren som uttrycker att man
planerat att ringa till patienten för att informera om resultatet av undersökningen av
njuren men att detta, av okänd anledning, olyckligtvis inte blev av. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttranden, begärt att handlingarna skickas vidare till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), detta trots att han informerats om IVOs
begränsning i tid, då han anser att det föreligger särskilda omständigheter i ärendet.
Ärendet avslutas.
V1502-00739-44
Bristande samverkan
En dotter skriver med fullmakt för sin mamma. Mamman har flera grava diagnoser
och samarbetet med primärvården fungerar inte tillfredställande. Byte av läkare har
haft negativa konsekvenser för kontinuiteten i vården. En av kvinnans specialister
på akutsjukhuset har fått ta ansvaret för kvinnans vård. Brev från dottern till
verksamhetschefen på vårdcentralen har inte besvarats.
Åtgärd: Yttrande lämnades av verksamhetschef. Verksamhetschefen bifogade i
yttrandet en kopia på ett brev till patienten där denne ombads skriva en fullmakt för
dottern ställd direkt och enbart till vårdcentralen. Patienten återkom inte med svar
till vårdcentralen. Av yttrandet framkom att vårdcentralen inte hanterade
patientärenden utan sådan fullmakt på grund av sekretessen. Då anmälaren efter
att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet.
V1502-00880-44
Bristande bemötande
En man ringer och har inte blivit bemött på ett bra sätt på sin vårdcentral. Mannen
hade fått sin läkartid per post några veckor tidigare men fick höra då han kom till
vårdcentralen att ett akutfall kommit emellan som doktorn måste ta. Mannen hörde
läkaren samtala med sin patient inne på rummet och kunde inte tolka det som ett
akutbesök. Mannen upplevde det som nonchalant att hans tid inte respekterades.
Mannen hade inte heller fått den uppföljning av hans hjärtbesvär som
rekommenderats av specialist flera år tidigare och drabbades för ett halvår sedan av
en hjärtinfarkt. Vårdcentralen följer inte heller upp att han har många diabetiker i
släkten vilket ökar risken att han själv drabbas.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt ansvarig läkare. Patienten hade
kommit på sin bokade tid och hade i receptionen fått reda på att läkaren var
försenad på grund av akutpatient. Anmälaren hade erbjudits att boka om sin tid
men valt att lämna mottagningen. Patienten hade inte gått på den planerade
blodprovstagningen innan läkarbesöket. Med anledning av det inträffade hade
rutiner ändrats så att bakjouren frikopplats från besök vid dagens slut för att
förhindra att händelsen skulle upprepas. Anmälaren valde att inte återkomma och
ärendet avslutas därmed.
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V1502-00908-42
Synpunkter på samverkan vid cancervård
Anhörig till cancersjuk kvinna framför synpunkter på organisationen och samverkan
mellan olika kliniker på ett akutsjukhus. Kvinnan vårdades vid en kvinnoklinik efter
operation därefter krävdes vård från onkologisk, urologisk och kärlkirurgisk enhet.
Anmälaren upplevde att dialogen mellan ansvariga inte fungerade då hon
hänvisades till olika ansvariga, vem var ansvarig undrar hon. Kvinnan hade önskat
att samtliga inblandade i hennes vård ingått i ett vårdteam. Högspecialiserad vård
måste bygga på samverkan. Vid ett tillfälle fick kvinnan vänta på akuten ett dygn
innan vård kunde ges på avdelning.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen vid onkologiska kliniken. En
medicinsk förklaring ges till handläggningen vid de olika verksamheter kvinnan
vårdades vid samt att vård i livets slut gavs från ASIH. Anmälaren har tagit del av
svaret och önskar ärendet avslutat.
V1502-00929-64
Fick inte önskad medicinering
En man fick inte den önskade medicineringen utan hänvisas så småningom till
annan verksamhet.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande i två omgånger från
verksamheten i vilket den medicinskt ansvarige läkaren i sitt första yttrande skrev
att patienten var välkommen till mottagningen och att han kunde få sin begärda
medicin, så länge han följde mottagningens föreskrifter för detta. Under tiden som
följde har anmälaren fått vård inom såväl öppna- som slutna vården på
verksamheten, och i samband med detta hänvisats till annan psykiatrisk klinik där
man även tar emot patienter med våldsamt och aggressivt beteende. Anmälaren
ansåg i sitt genmäle att denna hänvisning var helt fel, och han önskade fortsätta sin
kontakt på den tidigare mottagningen. I ett andra yttrande talade medicinskt
ansvarige läkaren om att patienten var välkommen tillbaka när han bedömts kunna
klara av en kontakt med allmänpsykiatrin. Anmälaran har, efter att ha tagit del av
det sista yttrandet, uttryckt att han är mycket missnöjd med yttrandet och att han
inte vill gå till den andra kliniken. Förvaltningen har talat om för anmälaren att vi
inte kan göra mera i ärendet. Ärendet avslutas.
V1502-00953-59
Kronisk smärta efter operation
En kvinna genomgick en operation i samband med en stroke. Efter operationen har
hon drabbats av ett kroniskt smärttillstånd.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från kliniken som beskriver riskförebyggande
åtgärder samt att ingen notering om att smärta uppstått efter operationen finns. Till
exempel gick anmälaren med rullator och i trappa utan smärta. De finner det
osannolikt att operationsläget orsakat patientens besvär. I yttrande från
neurokirurgiska kliniken beskrivs att behandlingen genomfördes komplikationsfritt,
men smärtor har efter operationen uppstått i vänster sätesregion. Även de anger att
riskförebyggande åtgärder varit omfattande under operationen men eftersom
smärtan uppstått efteråt är det rimligt att misstänka att muskeln av oklara skäl varit
utsatt för tryck, även om tryck i samband med insjuknandet inte kan uteslutas. De
har svårt att se vad som skulle kunna förbättras i deras rutiner för att undvika
liknande skador. Ärendet har dock lämnats till verksamhetschefen för
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ställningstagande till om lex Mariaanmälan ska göras, enligt anmälarens önskemål.
Anmälaren inkommer med genmäle där hon önskar en översyn av rutiner vid
operation och dokumentation av patienternas smärta. Kliniken svarar att de inte har
något ytterligare att tillägga i ärendet. Från neurokirurgiska kliniken förtydligas
svaret rörande smärtdokumentation och att anmälarens besvär och tillfrisknande
efter hjärnblödningen som överskuggade den smärtproblematik som senare visade
sig. De anför att liknande besvär inte förekommit vid denna typ av behandling,
vilket inte är förväntat med tanke på de riskförebyggande åtgärderna med polstring,
tempurmadrass och sådant som rutinerna innebär. Sammanfattningsvis har de svårt
att förklarar orsaken till att smärtan uppstått. Man kan inte utesluta att anmälaren
legat olämpligt under behandlingen eller på vårdavdelningen, eller att hon fallit och
skadat sig när hon svimmade vid insjuknandet och att det visat sig vara mer
problematiskt än man kunnat ana under vårdtiden. De förklarar återigen varför en
rutinändring inte skulle kunna förhindra att något liknande sker igen. Man förstår
helt enkelt inte varför patienten drabbats av de nämnda smärtorna. Slutligen
beklagar man anmälarens negativa upplevelse och även om man inte funnit
lösningar eller riktigt bra svar vill man framhålla att situationen har diskuterats med
alla berörda kliniker. Det är en absolut målsättning att minimera smärta för alla
klinikens patienter. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Hon framför inget
ytterligare, därmed avslutas ärendet.
V1502-00962-57
Bristfällig behandling hos psykolog
En kvinna gick regelbundet hos psykolog på samtalsbehandling under en period,
men kvinnan menade att psykologen inte alls hjälpte henne utan behandlingen har
varit bortkastad. Psykologen kom försent till inbokade tider och vid några tillfällen
kom kvinnan för behandling, men psykologen var sjuk. Kvinnan ifrågasätter
psykologens kompetens och utbildning och önskade byta till annan psykolog vilket
inte varit möjligt.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetschef som också kontaktat anmälaren för samtal.
Enhetschefen förklarade att anmälaren varit remitterad till mottagningen för en
specifik behandling och att patientansvarig psykolog innehade just den
kompetensen. Därför var det inte möjligt att erbjuda byte till annan psykolog. Hon
beklagade att anmälaren känt sig illa bemött och menade att det inte är acceptabelt
att komma försent till inbokade tider. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte inkommit med något genmäle som hon avsåg utgår förvaltningen från
att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1502-00978-49
Brister i omvårdnad och anhörigstöd
Anmälaren har fullmakt av sin man att företräda honom. Hon skriver att mannen
efter självmordsförsök blev inskriven vid sjukhus. Där upplevde han brister i
omvårdnaden. Han fick inte hjälp med toalettbesök trots att han var ostadig och
nära att falla. Hustrun beskriver bristande stöd till närstående.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd vårdenhetschef och berörd överläkare
beskrevs förutsättningarna för vården vid den så kallade observationssalen, där
personalen har bättre uppsikt över patienterna. I och med att detta ärende blev
känt diskuterade personalen förhållningsättet gentemot patienter som försökt ta sitt
liv och gentemot deras anhöriga. I diskussionen berördes frågan hur personalen
kunde utveckla sitt stöd till anhöriga. Enheten har nu upprättat ett informationsblad
till patienter och anhöriga. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
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V1502-01012-52
Bristande information
En kvinna hamnade på sjukhus på grund av kräkningar och svåra buksmärtor. Det
visade sig att kvinnan hade en inflammerad galla och en blodförgiftning. Kvinnan
klagar på att den informationen hon fick skiftade från dag till dag och från läkare till
läkare vilket skapade otrygghet hos henne. Hon anser dessutom att läkare som
skötte utskrivningssamtal var dåligt påläst och flera dagar av hennes sjuhusvistelse
har man tappat bort i avslutsrapporten. Det står fel datum och flera andra
felaktigheter. Kvinnan anser att utskrivningsmeddelande hade kunnat leda till
allvarliga konsekvenser då bland annat läkemedelsordinationerna var helt felaktiga.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från tillförordnad sektionschef. I denna ges en
redogörelse för anmälarens tid på sjukhus. Vidare uppger man att man nu rättat till
utskrivningsmeddelandet. Anmälaren är inte nöjd med svaret men avstår från vidare
handläggning vid förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1502-01049-42
Läkemedelsbiverkan, fel i journalen
En kvinna med känd läkemedelsallergi sövdes i samband med operation. Vid
personalbyte ändrades läkemedelsordinationen av pågående narkosjour gällande val
av narkos och kvinnan fick den medicin hon inte tålde. Läkaren lyssnade inte till
henne. Vid uppvaknandet mådde hon dåligt.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetsansvarig samt ansvarig
narkossköterska. En medicinsk förklaring ges till handläggningen. Ansvarig
narkosläkare valde narkosmedel som anpassades till kvinnans kända allvarliga
multipla läkemedels allergier. Inget avvikande hos patienten noterades före, under
eller efter operationen. Kvinnan erbjuds ett möte med ansvariga för genomgång av
händelsen. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1502-01075-42
Brister i vårdplan, medicinering
En kvinna sjukhusvårdades vid en reumatologklinik på grund av buksmärtor och
illamående på grund av felmedicinering. Under vårdtiden hade hon svårt att försörja
sig och fick näringsdryck. Efter en månad skrevs hon hem och brister uppkom
gällande mat -och medicinintag. Anhöriga fann kvinnan medtagen i bostaden.
Anmälaren framför kritik på bristen av vårdplanering inför hemgång.
Åtgärd: I svaret från verksamhetschefen och chefsjuksköterskan som konstaterar
att efter en månads sjukhusvistelse borde vårdplanering ha gjorts. Åtgärder har
vidtagits på kliniken. Vårdplanering skall genomföras med möten med anhöriga,
biståndsbedömare och läkare och sköterska. Säkerställa att omsorg och
medicinering fungerar i hemmet, vid behov skicka med mediciner. Förbättra
journalföringen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att han är
nöjd med att verksamheten vidtagit förbättringsåtgärder. Ärendet avslutas.
V1502-01076-42
Utebliven medicinsk effekt, journalfrågor
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En cancersjuk man opererades och eftervårdas vid en thoraxkirurgisk klinik på ett
akutsjukhus. De mediciner han fick gav inte effekt och han undrar om läkarna
provade sig fram med olika mediciner. Mannen önskade få samtliga journaler
hemsänt via e-post men kliniken har sagt nej.
Åtgärd: Svar inkommit från sektionschefen som beklagar att mannen upplevt att
han fått olika besked om medicineringen. Han behandlades med olika mediciner på
grund av kraftiga biverkningar. En medicinsk förklaring till handläggningen ges.
Verksamheten beklagar att möjligheten för kliniken att ge patienter digitala
journalkopior ännu inte finns. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
inkommit med skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1503-01156-44
Skada efter behandling
En man uppsökte akuten och fick hjälp med kompressionsstrumpor på grund av
bensvullnad. Strumporna var för små och orsakade sår på benen som krävde
omläggning. Mannen kände sig även illa bemött av läkaren.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Patienten hade fått
kompressionsstrumpor utprovade i samband med inläggning på sjukhus. Dessa
hade varit anpassade efter benens mått vid utprovningstillfället då vattendrivande
medicinering fungerat. Större svullnad återkom då medicineringen inte hade
fullföljts med ökade besvär som följd och vid det tillfället hade ett sår noterats.
Angående bemötandet hade verksamhetschefen inte kunnat få belägg för att brister
funnits. Anmälaren har inte återkommit på lång tid efter att ha tagit del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1503-01196-44
Nekad vård
En kvinna beskriver hur hennes mor blivit hemskickad ensam i taxi från en
akutmottagning. Taxichauffören hade fått hjälpa henne in i lägenheten. Dagen efter
var mamman ännu sämre och dottern ordnade med ambulans till sjukhus igen.
Mamman hade fått en propp i hjärnan och är nu halvsidigt förlamad. Mamman hade
även blivit av med en summa pengar under vårdtiden.
Åtgärd: Yttrande gavs av chefläkare, verksamhetschef, patientsäkerhetsläkare samt
AT-läkare. Patienten hade magproblem som åtgärdades på akutmottagningen och
ville själv snabbt hem igen. Man avvaktade dock ett tag innan hemfärd. Under tiden
på akutmottagningen visade patienten inga tecken på begynnande stroke. På
medicinkliniken kände man inte till förlusten av pengarna och då en längre tid
förflutit har man svårt att spåra vad som hänt och ingen ersättning kan ges. 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.
V1503-01212-44
Fått hjälpmedel som inte passar
En kvinna har synpunkter på en arbetsterapeut på en mottagning för rehabilitering,
som inte sett till att kvinnan fått hjälpmedel som anpassats efter henne. Bland
annat har kvinnan fått en rullstol som inte varit rätt inställd, en dyna för 5 000
kronor som inte passar i rullstolen och en arbetsstol som hon inte kan använda.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denna gav en ingående beskrivning
över utprovningar, uppföljningar, omarbetningar och byten av de hjälpmedel
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anmälaren hade haft behov av. Flera olika yrkesfunktioner hade varit inblandade i
utprovningarna för att nå optimalt resultat. Ett nytt besök för korrigeringar av
anmälarens hjälpmedel planerades. Anmälaren hade flera synpunkter på yttrandet
och tog själv kontakt med verksamhetschefen. Anmälaren bytte därefter rehabgrupp och avslutar nu sitt ärende vid förvaltningen.
V1503-01246-34
Kommunikation
En kvinna gör en operation och har synpunkter på hur kommunikationen sedan
fungerade med mottagningen. Ortopeden uppgav att han skulle sluta men att hon
skulle få träffa en annan ortoped för uppföljning. När hon sedan kontaktade
mottagningen var den som svarade i telefon nedlåtande mot ortopeden och sa att
han har sina idéer och hänvisade kvinnan till primärvården. Hon fick senare ändå en
besökstid för uppföljning av operation till en annan ortoped.
Åtgärd: I ett yttrande från vårdchef och enhetschef beklagas det tråkiga
uppträdandet vid telefonkontakten i samband med tidsbokning. Orsaken kan vara
att behandlande läkare inte arbetade kvar och tidsbokningen borde ha skett redan
vid operationstillfället. En avvikelse kring detta har upprättas av enhetschef.
Anmälaren är nöjd med att avvikelse upprättats och hoppas att patienter som
kontaktar tidsbokning får ett bättre bemötande framöver. Ärendet avslutas.
V1503-01262-34
Remitteras ej för vidare vård
En multisjuk kvinna upplever att ingen tar ansvar för hennes sjukdomstillstånd.
Kvinnan beskriver att hon hänvisas från husläkaren till sjukhuset och tvärt om utan
vidare utredning. Hon anser att specialismottagningen vid ett akutsjukhus stödjer
sig på prover som togs för flera år sedan. Anmälaren önskar få hjälp med att få en
operation för sin struma. En dotter till kvinnan har också skrivit och haft synpunkter
på att företrädare för akutsjukhuset målat upp en bild av att modern är fullt frisk
men krävt en rad undersökningar.
Åtgärd: I yttranden från verksamhetschef och överläkare vid akutsjukhus skriver
dessa att anmälaren haft en mångårig kontakt med en specialistmottagning på
akutsjukhuset och utretts utan påvisbar sjukdom. I ett svar på dotters genmäle ber
överläkare om ursäkt för att de uttryckt sig olämpligt men tillägger att man inte
hittat något fel som kan förklara moderns illabefinnande. Läkaren anser t.ex. att en
husläkare borde kunna titta på symtombilden från ett bredare perspektiv. Modern
har fått en ny kontakt vid en annan specialistmottagning men uttrycker kritik mot
att hon inte fått någon hjälp utan bara blir bollad runt till olika vårdgivare och blir
sedd som hypokondriker. Ärendet avslutas.
V1503-01264-62
Bristande uppföljning efter behandling
En kvinna som behandlats för bröstcancer fick efter behandlingen beskedet att hon
var en högriskpatient och skulle kallas på regelbundna uppföljningsbesök. Ett halvår
efter behandlingen skulle ett läkarbesök ske och efter ett år skulle en
mammografiundersökning göras. Mer än ett halvår senare hade någon kallelse
fortfarande inte kommit. När kvinnan tog upp detta vid ett annat besök fick hon
bevittna en otrevlig dialog bland personalen, om vems ansvar detta var och om hon
över huvud taget skulle kallas på återbesök. När kvinnan äntligen fick sitt
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läkarbesök konstaterades att hon fått biverkningar efter sin strålbehandling och att
hon omedelbart skulle sluta med ett läkemedel. Man skulle höra av sig från
sjukhuset efter sex veckor för att höra om det blivit bättre, men efter nio veckor
hade kvinnan fortfarande inte fått någon återkoppling. På grund av bristerna har
kvinnan bytt till en annan vårdgivare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschefen vid berörd klinik, som redogör
för den behandling patienten fått och beklagar att hon inte fått den uppföljning och
återkoppling som utlovats. Man skriver att uppföljningen blivit fördröjd på grund av
att man håller på att utveckla förbättrade rutiner för uppföljningen av sina patienter.
Anmälaren har därefter inkommit med ett genmäle, där hon framför att den
behandling som beskrivs i yttrandet är den hon skulle ha fått och inte den hon har
fått. Hon skriver att rutinerna på kliniken inte fungerar och konstaterar att
problemen fortsatt, då kontakten med kliniken angående överlämning till den nya
vårdgivaren inte fungerat. Sektionschefen har därefter svarat att man djupt
beklagar att återbesöks- och uppföljningsrutinerna inte fungerat och att man nu
arbetar med att förbättra sina rutiner. Anmälaren har därefter framfört att hon är
nöjd med att kliniken medger att rutinerna inte fungerat och att hon hoppas att det
kommer att fungera för kommande patienter. Ärendet avslutas.
V1503-01276-42
Fel diagnos, felförskrivet läkemedel
En kvinna med astma sökte akut vård på vårdcentralen. Läkaren bedömde att
kvinnan hade obstruktiv lungsjukdom och förskrev därefter recept på läkemedel
utanför förmånen. Läkaren var stressad och nekade henne hostmedicin och
antibiotika trots förhöjda infektionsvärden i blodprov.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar att kvinnan upplevt sig felbemött och förbisedd. Den medicinska
bedömning jourhavande läkare gjorde baserades på symtom och tidigare
spirometriundersökning. Medicineringen rekommenderades enligt gällande praxis
och dessvärre kan förskrivande läkare inte påverka högkostnadsskyddet.
Verksamheten tar tacksamt emot synpunkter från patienter för att kunna förbättra
rutiner och erbjuda bättre vård. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas.
V1503-01352-57
Metastaser i hjärnan missades vid undersökning
En kvinna opererades för bröstcancer och kort tid efteråt fick hon problem med
handen vilket husläkaren uppmärksammade. Han remitterade kvinna tillbaks till
cancerläkaren som valde att avvakta. Senare visade det sig att kvinnan hade
metastaser i hjärnan och hon avled. Hennes dotter är ledsen över väntetiden som
gjorde att hennes mammas hjärntumör inte uppmärksammades.
Åtgärd: Yttranden inkom efter flera påminnelser från överläkare vid onkologisk
mottagning. Hon menade att information hela tiden har gått till husläkare, de
beklagade att anhöriga önskat direktinformation. Kvinnans lidande i slutskedet av
livet hade möjligtvis kunnat lindras med snabbare diagnos och behandling, men
detta är tveksamt då cancern var spridd till stora delar av kroppen. 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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V1503-01356-34
Nekas vård
En man har synpunkter på att han mot sin vilja avskrivits från att få behandling vid
en psykiatrisk mottagning. Han blev detta efter att ha lämnat återbud till en
besökstid. Han har också synpunkter på att avbokning måste lämnas 24 timmar
innan ett bokat möte.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från överläkare vid psykiatrisk mottagning skriver
denna att mannen avslutade sin medicinering och hade tidigare uttryckt önskemål
om att få ny behandlare och en stödjande samtalskontakt hade inletts var tredje
vecka. Mannen önskade en förlängd samtalstid som beviljades men som han senare
avbokade. Han kunde få en ny tid en månad senare men tackade nej till tiden då
det var för långt fram i tiden. Behandlaren uppfattad det som att han inte ville ha
mer kontakt med mottagningen varför kontakten formellt avslutades. På grund av
mannens svårigheter kan lätt missförstånd uppstå vilket uppenbart inträffade vid
detta tillfälle. Läkaren beklagar det abrupta avslutet. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och anser att läkaren utelämnat viktigt information som inte kommit med i
yttrandet. Han kommer dock snart att få träffa en ny läkare. Anmälaren hade för
avsikt att återkomma med skriftliga synpunkter men har inte hörts av. Ärendet
avslutas därmed.
V1503-01358-34
Synpunkter på provtagning
En man framför synpunkter på tillförlitligheten i det provsvar han fått. Han går på
en beroendemottagning och har fått besked om att han är positiv för ett preparat
som han aldrig tagit.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från sektionschef, överläkare samt chefsjuksköterska
vid beroendeenhet framkommer det att vid positiva resultat vid screening, som kan
vara falskt positiva, beställs en verifikation från farmakologiskt lab. som är en mera
specifik och dyrbar analys. Vissa droger kan inte analyseras genom blod. En kontakt
har tagits med en farmakolog för att utröna om anmälarens läkemedel kunde ge ett
falskt positivt resultat, vilket inte var fallet. Yttrandet har skickats till anmälarens
uppgivna adress men kom i retur till förvaltningen. Handläggare har försökt nå
mannen via folkbokföring och telefon, men utan resultat. Ärendet avslutas.
V1503-01359-44
Bristande omvårdnad
En son skriver för sin far som upplever stora brister i kontinuiteten av den
hemsjukvård som han är berättigad till. Problemet är påtalat flera gånger men ingen
förändring sker.
Åtgärd: Telefonsamtal med patienten. Denne ansåg inte att en anmälan skulle
genomföras och att han kunde återkomma senare. Någon ny kontakt gavs inte och
ärendet avslutas i befintligt skick.
V1503-01374-28
Borrhuvud åkte ner i svalget
En man fick ett borrhuvud ner i svalget då det lossnade från borrfästet. Genom en
röntgenundersökning fann man att borrhuvudet hade hamnat i magsäcken. Mannen
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fick ta ledigt från arbetet för att kontrollera detta och han är rädd för att ha fått
vidare skador i mage/tarm. Händelsen har åsamkat honom stor oro.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef för mottagningen. Att en borr
lossnar händer inte särskilt ofta men dessvärre förekommer det i sällsynta fall.
Oftast fångas borren upp av sugen eller kan spottas ut. Om det inte lyckas den
vägen är deras rutin att alltid remittera patienten till sjukvården för röntgen av buk
och lungor. Detta görs för att med säkerhet kunna utesluta att borren har hamnat i
lungorna, vilket då behöver åtgärdas kirurgiskt. I detta fall visade
röntgenundersökningen att det kunde konstateras att borren hamnat i magsäcken,
vilket ofta medför att borren kommer ut den naturliga vägen. Händelsen har
rapporterats i deras avvikelsesystem helt enligt gällande rutiner. Detta system
bidrar till att uppmärksamma eventuella brister och är en viktig del i deras
förbättringsarbete. Klinikchefen har stor förståelse för oron detta har medfört men
hoppas nu att patienten mår bättre. Patienten är välkommen att höra av sig till
klinikchefen om det finns obesvarade frågor. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1503-01383-34
Bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet från en läkare vid en psykiatrisk
jourmottagning. Kvinnan mådde psykiskt dåligt och istället för att skada sig själv
sökte hon hjälp, vilket var ett stort steg när hon vanligtvis inte agerar så. Hon
ringde först och fick tala med en person som uppmanade henne att komma in.
Läkaren som träffa henne sa efter 5-10 minuter med ett nedlåtande tonfall att hon
skulle gå till Arbetsförmedlingen istället för att bara sitta hemma. Kvinnan anser att
det är en kränkande kommentar till en person som sökte hjälp för psykiskt
illabefinnande. Hon gick därefter hem och tog en överdos tabletter.
Åtgärd: I ett svar från läkaren skriver denne att man på en jourmottagning inte har
möjlighet till ekonomisk hjälp samt socialproblematisk lösning. Kvinnan blev mycket
upprörd över yttrandet och ansåg att det var bemötandet och hur besöket
genomfördes som var problemet. Hon anser även att läkaren inte varit
sanningsenlig i svaret. Ett kompletterande yttrande begärdes och verksamhetschef
lämnade ett yttrande då läkaren slutat sin anställning på kliniken. Denne skriver att
det är svårt att i efterhand få ytterligare kompletterande uppgifter kring besöket
men den beskrivning som anmälaren lämnat ger inte någon positiv bild av hur hon
blivit bemött. Då den bild av det inträffade inte kan bestridas beklagar
verksamhetschefen läkarens bemötande och att anmälaren inte erbjudits den hjälp
som hon efterfrågat. Anmälaren har tagit del av yttrandet och inte återkommit till
förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1503-01410-34
Nekas terapeutisk behandling
En kvinna har synpunkter på att en läkare vid en psykiatrisk mottagning sagt till
henne att eftersom hon är en valfrihetspatient kan hon inte få samma vårdutbud
som de som bor i "upptagningsområdet". Kvinnan är kritisk till att den psykiatriska
vården anser att hennes besvär är orsakade av hennes genetiska arv och att det
inte finns något mer att göra annat än medicinering. Hon anser att det bemötande
försätter henne i en existentiell kris.
Åtgärd: I ett yttrande från överläkare skriver denne att han inte har förvägrat
kvinnan en behandlingskontakt med hänvisning till geografisk bosättning eftersom
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det inte är korrekt. Syftet med en specialistbedömning är att den ska utgöra
underlag för att rekommendera eller inte rekommendera behandlingar. Kvinnan
erbjöds hjälp med medicinering men då hon inte var nöjd med detta utfärdade
läkaren en remiss för kontakt med annan psykiatrisk mottagning. Kvinnan har tagit
del av yttrandet och framfört att hennes uppfattning om vad läkaren sa står fast.
Hon är också besviken över att vårdgivaren "bara" kan erbjuda medicinering.
Ärendet avslutas.
V1503-01421-55
Felaktigheter i journal
En kvinna som begärt ut sina journaler framför att det finns felaktigheter i
journalerna och önskar få hjälp med kontakterna inom vården. Anmälaren framför
också att hon önskar få svar på vissa delar i hennes vård som hon har frågetecken
kring.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig överläkare
framförs att kontakt kommer att tas med anmälaren för att tillsammans med en
läkare läsa journalen och också få sin egen uppfattning i frågan inskriven i
journalen. Vidare framförs förklaringar till frågor som hon haft i samband med
hennes vård. Efter att yttrandena skickats till anmälaren har hon inte hörts av inom
angiven tid. Ärendet avslutas.
V1503-01459-34
Otillräcklig behandling och utredning
En man har synpunkter på sin behandling vid en psykiatrisk mottagning, att han
inte har fått någon neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantin, att han fått fel
läkemedel som orsakat viktuppgång, att han inte fått någon diagnos och inte heller
någon vårdplan. Enligt mannen har vårdgivaren efter fem år kommit fram till att
han troligen har en funktionsnedsättning men trots det ges inte adekvat stöd och
vård. Han tror att det har med hudfärgen att göra.
Åtgärd: Mannen bodde utomlands och fick information om att kontakta enheten för
individuella vårdärenden vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen då det gällde vård
utomlands. Han hade därefter för avsikt att skicka en kompletterande skrivelse som
var underskriven till förvaltningen men då han inte återkommit och över sex
månader gått sedan den första kontakten, avslutas ärendet.
V1503-01474-44
Bristande behandling
En kvinna skriver angående en smärtsam behandling. Kvinnan skulle tappas på urin
via urinkateter och upplevde behandling ovarsam och smärtfylld och utan empati
från sjuksköterskan. Sjuksköterskan följde inte heller upp det som inträffade under
behandlingen innan hon gick ut från patienten.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef, ansvarig sjuksköterska och assisterande
undersköterska. Katetriseringen genomfördes enligt gängse rutin, först i samband
med att katetern drogs ut ropade kvinnan till. Avdelningen hade tidigare haft
genomgång av katetersättning och -dragning. Man beklagade kvinnans upplevelse.
Anmälaren har efter att ha tagit del av yttrandet inte hört av sig inom angiven tid
och ärendet avslutas därmed.
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V1503-01499-42
Nekades mediciner
En man har under flera år medicinerats mot oro av husläkaren. Plötsligen nekas han
denna medicinering och har mått dåligt på grund av utsättningssymtom. Mannen
önskar en förklaring.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar
handläggningen. Då mannen uteblivit från läkarbesök samt inte svarat på telefon för
uppföljning av medicineringen nekas han fortsatt förskrivning. Medicinering med
antidepressiv medicin måste följas upp regelbundet för utvärdering, viket tyvärr inte
varit möjligt. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av till
förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1503-01500-34
Nekas utredning inom vårdgarantin
En förälder har synpunkter på att son inte får en neuropsykiatrisk utredning inom
vårdgarantin. Skolan skickade en remiss till en barn- och ungdomspsykiatrisk
mottagning under september/oktober förra året. Mottagningen skyller på
resursbrist.
Åtgärd: I ett yttrande från verksamhetschef, enhetschef samt leg psykolog skriver
dessa att vid en behandlingskonferens bestämdes att först förstå familjens samspel
och problematik innan man påbörjade en utredning. Informationen kring detta
beslut har varit administrativt och föräldrarna har uppenbarligen inte känt att
vårdgivaren kunnat svara på deras fråga eller hjälpa dem. Mottagningen bör
självklart göra om och göra rätt och arbeta vidare med föräldrar och sonen i att
förankra de delar av vårdplanen som verkat oförståeliga. Föräldrarna har fått
information om möjligheten att söka vård vid annan mottagning om inte förtroendet
finns kvar. Fadern hade för avsikt att ge skriftliga kommentarer till yttrandet men
har därefter inte återkommit till förvaltningen, ärendet avslutas.
V1503-01508-64
Inlagd man fick vänta fyra dagar innan läkarsamtal
En man fick vänta fyra dagar efter inskrivning i psykiatrisk slutenvård innan han fick
träffa läkaren. Först då kunde han få farmakologisk behandling. Hans kontaktperson
på avdelningen försökte under vårdtiden pressa fram ett beslut från patienten om
elbehandling (ECT).
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den ansvarige överläkaren talar om att alltid finns en specialistläkare som är
medicinskt ansvarig för patienterna, men att han idag inte har möjlighet att se vem
som var bakjour den i ärendet aktuella helgen för tre år sedan. Att kontaktpersonen
ska ha pressat patienten att gå med på ECT kan inte ansvarig överläkare ta ställning
till då han inte var närvarande vid det samtalet. Anmälaren har i genmäle önskat
förtydligande på flera punkter, samt uttryckt besvikelse över att man inte talat med
den skötaren som pressat honom till ECT. I kompletterande yttrande gav
chefsöverläkaren svar på flera frågor och framhöll att man inte på ett mer detaljerat
sätt kan besvara anmälarens frågeställningar. Anmälaren har, efter att ha tagit del
av det kompletterande yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid varför förvaltningen
nu avslutar ärendet.
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V1503-01541-44
Nekad journal
En man skriver med synpunkter kring sin journal. Han har begärt och fått vissa
delar av journalen men delar saknas. Han har även sett felaktigheter i
journalanteckningarna.
Åtgärd: Yttrande gavs av cheföverläkare samt sektionschef. Yttrandet visade att
mottagningen hade stor personalomsättning generellt, man hade få fasta läkare och
många hyrläkare på korta pass. Sjuksköterskor och sekreterare fanns i starkt
reducerad grad och var svåra att ersätta. Mottagningens hade till följd av
ovanstående brister i sina rutiner men detta skulle åtgärdas genom en översyn av
mottagningens inre organisation. Mottagningen har mycket hög belastning.
Anmälaren hade fått de saknade delarna av sin journal och valde efter att ha tagit
del av yttrandet att avsluta sitt ärende vid nämnden.
V1503-01543-42
Ovänligt bemötande
En kvinna bemöttes ovänligt av ögonläkaren vid en ögonklinik. Kvinnan skulle
undersökas i samband med förnyelse av körkort men läkaren avslutade olika
mediciner, bland annat insulin. Läkaren ställde frågor om körkortets olika
beteckningar.
Åtgärd: Anmälaren har skrivit till chefläkarorganisationen och ärendet har därav
varit ett bevakningsärende vid förvaltningen. Anmälaren har inte återkommit inom
överenskommen tid varför förvaltningen uppfattar att kvinnan fått svar på sina
frågor och avslutar ärendet.
V1503-01551-49
Synnedsättning efter operation
Anmälaren genomgick operationer. Det uppstod komplikationer och han kom att lida
av kraftig synnedsättning som tycks vara bestående.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen, löf. Anmälaren beslutar
sig för att vända sig till patientförsäkringen, löf. Ärendet avslutas.
V1503-01638-59
Hänvisad mellan mottagningar utan att få hjälp
Anmälaren framför synpunkter på att ha blivit hänvisad från den ena personen och
instansen till den andra. Hon ifrågasätter också varför det dröjde länge innan en
remiss skickades. Anmälaren har inte fått hjälp får sina besvär.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. Han beskriver oklarheter
om rehabiliteringen skulle ske med tolk och att behovet av tolk har förändrats under
förloppet. Vidare att verksamheten var ny och att rutinen rörande patienter med
tolkbehov ej fanns på plats, vilket den gör nu. Ärendet föll mellan stolarna mellan
denna och en annan möjlig mottagning. Det orsakade flera hänvisningar emellan
dessa. Slutligen accepterades anmälaren för bedömning, vilket dock innebär relativt
lång väntetid. Slutligen framför han att det är olyckligt att det dragit ut på tiden,
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men han hoppas att anmälaren ska få en bra bedömning när hon blir kallad.
Anmälaren har tagit del av yttrandena och inkommit med önskemål om
förtydliganden av delar i processen. Dessa har besvarats med att man inte har
något ytterligare att anföra i ärendet. Slutligen inkommer anmälaren med några
synpunkter rörande de efterfrågade förtydligandena. Anmälaren har inte återkommit
trots upprepade försök att få kontakt, varför ärendet avslutas med att synpunkterna
skickas med avslutningsvis.
V1503-01673-42
Nekad medicinering, ovänligt bemötande
En man opererades för ärrbråck på en kirurgisk klinik på ett akutsjukhus och
hamnade i dispyt med en sköterska då han fått vänta på smärtlindrande läkemedel.
Mannen nekades rätt dos och självmedicinerade därför med egen medtagen
medicin. När han ringde på klockan kom ingen personal varför han började ropa på
hjälp. Senare kom sköterskan in på salen och menade att han uppfört sig illa.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, verksamhetschefen och
chefsjuksköterskan. Lång väntan på smärtlindring och lidande beklagas och
förklaras av oväntade händelser på avdelningen och prioriteringar och därav
fördröjd medicingivning. Det framgår att personalen och anmälaren har olika
uppfattningar om och att ord står mot ord. Händelsen kommer att följas upp på
arbetsplatsträff och i ledningsgruppen. Anmälaren har tagit del av svaret men
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1503-01704-42
Nekas läkemedel för ett helt år
En man med diabetes och högt blodtryck har alltid fått ett potensläkemedel
förskrivet för ett helt år av husläkaren. I samband med läkarbyte förskrevs
medicinen i mindre förpackning, ingen förklaring gavs till orsaken. Han upplever att
den nya läkaren, som är kvinna och har en annan etnisk bakgrund än svensk, har
svårt att samtala om hans potensproblematik. Läkaren bär huvudduk vilket han
upplever är distanserande. Läkaren har aldrig utvärderat medicineringen.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig som förklarar att då han fått
medicinen förskriven från annan mottagning begränsades förskrivningen. Dessutom
var blodtycket inte under kontroll. Efter justering med blodtryckssänkande medicin
normaliserades värdet och fler uttag förskrevs. Mannen erbjuds samtal för
genomgång av händelsen. Anmälaren har tagit del av svaret och framfört att han
inte är nöjd. Ärendet avslutas.
V1503-01732-52
Vårdskada
En kvinna låg på sjukhus på grund av lunginflammation och skulle genomgå en
undersökning. I samband med denna fick hon en infart för intravenösa läkemedel.
Kvinnan misstänker nu att den infarten skapade nervskador då hon inte längre har
någon rörlighet i ena fingret på aktuell sida.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschef och berörd sköterska. Man
beklagar det inträffade och att anmälaren upplevt obehag och fått komplikationer.
Dessutom beklagar man att fel patient fått infarten. Fallet kommer att användas för
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undervisning av personalen för att framhålla vikten att kontrollera patientens
identitet. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
V1503-01733-52
Fel diagnos
En ung man gick till en vårdcentral på grund av blemmor i ansiktet. Han blev
undersökt av en distriktsköterska som inte visste vad det var. Innan besöket blev
han lovad att om hon inte visste så skulle en läkare titta på blemmorna men någon
läkare kom aldrig. Han skickades hem med råd om att smörja in sig med en speciell
salva. Mannen blev dock inte bättre utan han fick uppsöka vårdcentralen på nytt. Då
konstaterade en läkare att han led av svinkoppar och antibiotika förskrevs. Mamman
är kritisk till att sonen blev lovad vid första besöket att en läkare skulle titta på
honom om distriktsköterskan inte visste vad det rörde sig om.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen och berörd
distriktsköterska. Av dessa framgår att gällande rutiner har följts och mannen har
fått vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Distriktsköterskan bedömde inte
blemmorna som svinkoppor och därför tillkallades inte någon läkare. Hon hade
dessutom även uppmanat mannen att återkomma om besvären kvarstod.
Anmälaren har inte hörts av inom angiven svarstid. Ärendet avslutas.
V1503-01754-34
Fel diagnos
En kvinna har synpunkter på att en dotter fått fel diagnos av en psykolog vid en
barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) för några år sedan. Modern
ifrågasätter diagnosen då dottern var så ung. Hon anser att diagnosen inte stämmer
och önskar att den tas bort och önskar även säkerställa att journalen är spärrad.
Åtgärd: I ett yttrande från verksamhetschef vid en barn- och ungdomspsykiatrisk
klinik skriver denna att utredningen skett utifrån beprövat arbetsätt och enligt
gängse standard. Utifrån journalen och föräldrarnas reaktion kan man dock
misstänka att det saknats en tydlig information till förädlarna om vad en utredning
innebär och framför allt vad en diagnos kan få för konsekvenser. BUP kommer
varken kalla eller driva att en omutredning ska ske. Förädlarna har informerats om
kontakt med Inspektionen för vård och omsorg om de önskar en destruering av
journalen. Utifrån detta ärende kommer verksamhetsområdet att starta ett arbete
med en tydligare information till föräldrar inför en utredning. Då anmälaren därefter
inte hörts av, avslutas ärendet.
V1503-01755-34
Valfrihet
En kvinna har mot sin vilja blivit remitterad till en psykiatrisk klinik som hon inte vill
gå till. Hennes gode man undrar om inte valfriheten gäller.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från chefsöverläkare skriver denne att kvinnan tidigare
haft kontakt med en psykiatrisk mottagning på kliniken men på grund av att den
gode mannen, som är läkare, hade förslag på förändringar när det gällde
medicinering samt flera återbudsanmälningar från patienten respektive utfående av
nya tider ansåg sig behandlande läkare inte kunna ta ansvar för patientens
behandling utan remitterade henne till en mer närliggande mottagning. För att söka
reda upp situationen kallades patienten till en basutredning men den har skjutits
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fram p.g.a. olika sjukdomstillstånd hos patienten. God man har därefter via e-post
framfört synpunkter på att vårdgivaren återigen remitterat tillbaka kvinnan till den
psykiatriska mottagning som finns i hennes närområde. Eftersom god man, trots
uppmaning, inte återkommit till förvaltningen, avslutas ärendet.
V1503-01776-42
Läkemedelsförskrivning gav beroende, bemötande
En kvinna med nervskador i nacke och armar har under flera år förskrivits ett stort
antal läkemedel av sju olika mediciner av husläkaren. Dessa har skapat ett
beroende och hon har avgiftats på beroendeklinik.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att hon förskrivits
läkemedel inom terapeutiska doser men att kvinnan överskridit ordinationen. En
vårdplan utarbetades med psykiatrisk specialistläkare och patienten. Målet var att
vårdcentralen skulle ansvara för läkemedelsdelning, vilket inte fungerade då
kvinnan inte fullföljde det som överenskommits. Patienten har uteblivit från besök
och lämnat återbud varför hon avslutades från beroendeenheten. Kvinnan är
informerad om att ytterliga läkemedel inte kommer att förskrivas då det
uppenbarligen sker en överkonsumtion. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter hörts av och framfört att hon inte är nöjd. Ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1503-01779-52
Journalföring
En man anser att det finns felaktigheter i hans journal som han vill att de ska tas
bort.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare. Av yttrandet framgår att läkaren
har tagit bort den felaktiga noteringen och han beklagar det inträffade. Ärendet
avslutas.
V1504-01819-52
Tillgänglighet
En mamma som önskade en förlängning av sin sons recept för hostmedicin. Hon får
veta av ansvarig läkare att han inte skulle skriva ut något recept om inte mamman
och barnet kom till mottagningen. Mamman tycker att det var ett inskränkt synsätt
från läkaren då barnet fått medicinen i flera års tid. Dessutom fanns det ingen
möjlighet att få en snabb besökstid hos läkaren.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen. Av detta framkommer att
önskad medicin inte har skrivits ut tidigare av någon läkare på aktuell vårdcentral.
Därför ville man se barnet innan man ordinerade hostmedicinen. Pappan som
tidigare varit i kontakt med vårdcentralen fick senare under aktuell dag veta att
man skulle vända sig till närakuten då det inte fanns några akuttider kvar.
Verksamhetschefen och berörd läkare har gått igenom händelseförloppet och
kommit fram till att föräldrar ska få en bokad tid till en läkare samma dag som de
ringer till mottagningen och det visar sig att barnet inte haft ett begärt läkemedel
tidigare. Information har gått ut till all personal. Man beklagar det inträffade men
tackar för mammans synpunkter och hoppas att familjen ska känna sig trygga i
kontakten med vårdcentralen. Mamman har inte hörts av inom angiven svarstid.
Ärendet avslutas.
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V1504-01883-59
Synpunkter i samband med fertilitetsutredning
Ett par framför synpunkter på utredningsförlopp och förfarande vid mottagningen.
De anser att de fått motsägelsefull information om sina möjligheter att beviljas
behandling. Paret ifrågasätter också att spärrade journaler lästs och framför att
bemötandet brustit i vissa delar.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionschefen som förklarar att man kan ta del
av uppgifter via sammanhållen journalföring då det finns en given anledning till
detta, som till exempel remissbedömning. Han beskriver att information om
behandlingsalternativ och utredning utifrån landstingets grundkrav och regler finns
att ta del av på klinikens hemsida. I utredningen beaktas psykosociala aspekter för
vilka ett PM bifogas yttrandet. I detta framgår bland annat behov av att ta del av
journaler rörande andra vårdkontakter. Man framför förståelse för svårigheter att
fullt ut förstå komplexiteten som ligger till grund för villkoren rörande utredning och
erbjuder därför paret att ta kontakt för att boka möte med sektionschefen.
Avslutningsvis anges att tidigare beslut att inte erbjuda behandling kvarstår.
Anmälaren återkommer med genmäle där paret bland annat önskar svar på vissa
frågor innan ett möte kan vara aktuellt. Därutöver att deras uppfattning om
motsägelsefull information och journalhanteringen kvarstår. Verksamheten hänvisar
till sitt förra yttrande som svar på detta. Anmälaren återkommer per telefon och
meddelar att de fått information från annan verksamhet som innebär att
journalhanteringen från klinikens sida varit riktigt. De är besvikna över att inte ha
fått en ursäkt eller ens förklaring till den uppstådda situationen med olika
uppfattningar rörande besked. Avslutningsvis önskar de uppmärksamma berörda på
dessa synpunkter. De berättar också att de nu fått barn utan assistans, och önskar
att detta framförs i ärendet. Ärendet avslutas.
V1504-01885-58
Brister i bemötande
En kvinna framför att hon inte blivit lyssnad till och trodd när hon sökt vård på en
akutmottagning på ett sjukhus. Hon sökte vård på grund av svåra smärtor men fick
inte adekvat hjälp förrän vid andra besöket på sjukhuset.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen för akutkliniken och från
behandlande överläkare på ortopediska kliniken. Av yttrandet från
verksamhetschefen framgår att antalet patienter och typen av sjukdomsfall
bestämmer hur snabbt patienten får sitt vårdbehov bedömt och hur lång vistelsen
på akutmottagningen blir. Hon beklagar att patienten känt sig illa bemött av
personalen på mottagningen. Alla patienter som söker vård ska tas om hand på
adekvat sätt ur medicinsk synpunkt och ska naturligtvis bemötas med full respekt.
Synpunkterna kommer att följas upp på arbetsplatsträff, i ledningsgrupp samt på
samverkansmöte. Av yttrandet från behandlande överläkare framgår att patienten
inte framfört klagomål mot henne som läkare och inte heller på kliniken. Däremot
har patienten, av läkare på annan klinik, fått besked att hon drabbats av en
vårdskada och att hon har funderingar kring detta. Behandlande överläkare har, i
telefonkontakt med anmälaren, förklarat hur vårdskador hanteras i sjukvården och
uppmanat anmälaren att fråga aktuell läkare hur han resonerat kring detta.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, hörts av och framfört att hon är
nöjd med svaren. Hon har haft förnyad kontakt med läkare och sjukgymnast och det
är oklart om ytterligare åtgärder ska vidtas men anmälaren är nöjd så långt.
Ärendet avslutas hos förvaltningen enligt överenskommelse med anmälaren.
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V1504-01904-52
Sekretessbrott
En man anser att en läkare olovligen har läst hans journal som fanns på ett annat
sjukhus.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från biträdande verksamhetschef. Av detta framgår
att berörd läkare dokumenterat i patientens journal att samtycke finns att läsa hans
journal hos en annan vårdgivare. Enligt lag kan patienten ge sitt samtycke
skriftligen eller muntligen. Möjligtvis kan läkare och anmälare ha missuppfattat
varandra. Chefsläkaren och sjukhusjuristen har informerats om anmälarens
synpunkter. Anmälaren är inte nöjd och anser att sjukhuset ska erbjuda sina
patienter skriftliga blanketter där man godkänner att läkare får läsa journaler på
andra sjukhus. Ärendet avslutas.
V1504-01943-42
Nekad medicinering, fel diagnos
En kvinna har sedan flera år vårdats vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och
medicinerat med flera olika mediciner mot ADHD och ADD. Vid det senaste
läkarbesöket förskrev inte läkaren ett av preparaten med hänvisning till att hon inte
har en neuropsykiatrisk diagnos och att hon övermedicinerade. Kvinnan insjuknade
på grund av utebliven medicinering och mobila teamet hjälpte henne till en
akutmottagning.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren och sektionschefen. Kvinnan har
genomgått neuropsykiatrisk utredning och denna visade att hon inte hade
neuropsykiatrisk diagnos men medicinerades trots allt mot detta. Dessutom med
alltför höga doser. Nedtrappning påbörjades och därefter avslutades all
medicinering. Kvinnan har erbjudits fortsatt vård vid beroendevården. Anmälaren
har tagit del av svaret och därefter hörts av. Ärendet avslutas.
V1504-01944-42
Allergisk reaktion, felmedicinerad
En kvinna förskrevs medicin mot andningsbesvär av husläkaren och insjuknade med
allergisk chock. Hon sjukhusvårdades men vid hemgång förskrevs hon samma
medicin hon reagerade mot. Nu insjuknade hon med andningsupphåll och vårdades
på intensiven.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, verksamhetschefen och
patientsäkerhetsansvarig läkare. En medicinsk förklaring ges till handläggningen på
akutmottagningen. Då ingen varningstriangel fanns i journalen kunde läkaren inte
dra slutsatsen och sambandet mellan tidigare medicinering från vårdcentralen och
aktuella symtom. Vid uppföljning hos husläkaren uppdagades sambandet och
varning noterades i journalen. Senare har kvinnan behandlats vid lungmottagningen
på sjukhuset och sammanlagt är 10 läkemedel varningsmärkta i journalen.
Anmälaren har tagit del av svaren och därefter framfört att hon önskar ärendet
avslutat vid förvaltningen.
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V1504-01947-44
Bristande journalföring
En man skriver till förvaltningen då delar av hans medicinering föll bort i journalen
och han fick under lång tid inte den medicin han skulle ha haft.
Åtgärd: Yttrande gavs av vårdcoach samt överläkare på endokrinkliniken som
ansvarade för patientens vård på den njurmedicinska kliniken vid det aktuella
tillfället. Ansvaret på kliniken är delat mellan njurmedicinska- och
endokrinologkliniken. Av yttrandet framkom att det är två medicineringssystem som
kolliderar för patienten i samband med hans frekventa inläggningar på sjukhus.
Hemma får patienten APO-dospåsar, på sjukhuset delas medicinen manuellt till
patienterna. In- och utsättning av läkemedel i olika system gav hög risk för
felaktigheter. Yttrandet hade gåtts igenom av utredarna med patienten som
framförde att han var tillfreds med deras redovisning. Efter telefonsamtal med
anmälaren avslutas ärendet vid nämnden.
V1504-01950-52
Bruten sekretess
En kvinna har synpunkter på att en arbetsgivare som kontaktade en vårdgivare fick
ut information om kvinnans besök samt vilken undersökning hon genomgått. Hon
känner sig mycket kränkt över detta och undrar om det inte är sekretessbrott.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen som beklagar det
inträffade. Samtlig personal har fått information om vilka regler som gäller vid
utlämnande av journaluppgifter. Personalen som var inblandad i händelsen jobbar
inte längre kvar vid mottagningen. Anmälaren har inte återkommit inom angiven
svarstid. Ärendet avslutas.
V1504-01988-42
Komplikationer av läkemedelsbehandlingen
En man vårdades vid neurolog, infektion- och lungklinik på ett akutsjukhus. Mannen
har under lång tid medicinerats mot lungsjukdom som är känt för att ge
biverkningar i skelettet samt ge viktuppgång. Vid medicinering mot TBC fick
mannen biverkningar med leverpåverkan. Anhörig menar att ansvariga för
läkemedelsbehandlingen inte uppmärksammat och förebyggt risken för
biverkningar.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetsansvarig vid samtliga kliniker där en
medicinsk förklaring ges till handläggningen av mannens flera svåra sjukdomar.
Mannen har fått kända biverkningar och dosjustering har gjorts under vårdtiden.
Medicineringen har varit nödvändig. Enligt vårdplanen skall husläkaren framöver
vara den som håller samman vården då flera läkare vid flera kliniker är inblandade.
Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1504-02009-44
Bristande journalföring
En dotter kontaktar angående sin avlidna mor. Mamman hade förts till akutsjukhus
från sitt särskilda boende med tydliga tecken på bristande hjälp med basal hygien
förutom mammans medicinska status. Dottern kunde inte finna i journalen att detta
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hade antecknats, vilket hon finner anmärkningsvärt. Dottern undrar varför inte
sådana iakttagelser förs in i journalen rutinmässigt.
Åtgärd: Yttrande gavs av vårdenhetschef. Denna klargjorde att inskrivande
sjuksköterska fört in dotterns åsikt att mamman var vanvårdad på sjukhemmet som
mamman kom från. Sjuksköterskan hade inte fört in någon egen observation om
eventuell vanvård. Vårdenhetschefen framförde även att undersköterskorna inte gör
anteckningar i journalsystemet, detta enligt sjukhusets riktlinjer. Anmälaren var inte
ense med yttrandet och valde att skriva en egen slutkommentar att tillföra
förvaltningens slutskrivelse till vården. Ärendet avslutas därmed.
V1504-02101-49
Bristande undersökning
Anmälaren hade haft långvariga problem med ryggen och hade opererats för dessa
besvär. Men hon hade inte blivit bättre. Ny operation genomfördes. Men läkaren lät
inte genomföra ny röntgenundersökning strax innan operationen. Anmälaren
menade att om hon hade genomgått ny röntgenundersökning hade läkaren kunnat
konstatera att det fanns ytterligare defekt på ryggraden. Anmälaren var efter
operationen inte smärtfri och ordinerades medicinering mot denna smärta.
Medicineringen hade dock inte avsedd verkan, den gav negativa upplevelser, enligt
anmälaren.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd överläkare framgick att anmälaren
genomgick undersökning med röntgen nio månader innan operationen planerades
och att det vid kliniken inte utförs nya sådana undersökningar rutinmässigt om
senaste undersökningen är mindre än ett år gammal. Eftersom anmälaren efter
operationen inte var smärtfri, bedömde läkaren att anmälaren skulle remitteras till
smärtläkare vid samma vårdgivare. Remitterande läkare bedömde att ytterligare
kirurgiska ingrepp inte var aktuella. Av inhämtat yttrande framgick även att läkare
hos vårdgivaren diskuterat omställning av medicinering. Anmälaren tog del av
yttrandet. Hon ansåg att hon inte fått svar på sina frågor. Ärendet avslutas.
V1504-02116-52
Nekad behandling
En kvinna som har en dotter som föddes med ämnesomsättningsproblem är tvungen
att gå med sitt barn var tredje månad för att lämna blodprov. När mor och dotter
var på vårdcentralen vid senaste tillfälle ville personalen på vårdcentralen inte
hjälpa till då barnet grät.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen som beklagar det
inträffade. Hon har tagit till sig mammans synpunkter och hoppas att familjen vill
fortsätta att komma till mottagningen. Mamman är nöjd med svaret. Ärendet
avslutas.
V1504-02119-34
Nekas besökstid
En kvinna blir inte emottagen på en psykiatrisk mottagning. De kräver remiss och
att de får information om tidigare medicinska och psykologiska bedömningar.
Kvinnan önskar en second opinion och önskar inte lämna ut bedömningar som gjorts
från tidigare vårdtillfällen.
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Åtgärd: I ett yttrande från enhetschef och medicinskt ansvarig överläkare beklagas
den långa handläggningstiden som beror på alltför hög arbetsbelastning. De anser
att för att kvinnan ska få en så kallad second opinion krävs full tillgänglighet till
tidigare vårdinsatser varför önskemål om detta kvarstår. I ett brev till vårdgivaren
och via telefonkontakt med enhetschef hänvisar förvaltningen till att valfrihet råder
och att det är önskvärt att vårdgivaren så snart som möjligt beslutar om anmälaren
kan tas emot. Enhetschef svarar att kvinnan kommer att kallas och erbjudas en snar
tid. Kvinna fick en tid och en psykologkontakt men är inte nöjd med att personal ska
sluta då en omorganisation ska genomföras. Ärendet avslutas.
V1504-02165-42
Läkemedelsbiverkan, önskar utredning
En man vårdades vid en neurologklink på ett akutsjukhus för kronisk
spänningshuvudvärk. Han fick svåra biverkningar av medicineringen och önskar en
förklaring till vård och behandling han fått på kliniken under många år.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionsöverläkaren. En medicinsk redogörelse ges
över mannens olika sjukdomar och somatiska utredningar som gjorts genom åren.
Den medicinering mannen fått mot huvudvärken kan inte kopplas samman med de
olika symtom mannen beskriver. Fortsatt vård, medicinering och utredning har
hänvisats till mannens husläkare. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
hörts av. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1504-02169-44
Synpunkter på bemötande och undersökning
En kvinna med hjärt- och lungsjukdom som drabbats av influensa sökte
läkarmottagningen på akuttid. Det första besked som gavs var att hon inte kunde få
hjälp på grund av sin ålder. Läkaren undersökte henne sedan på ett sätt som
uppfattades nonchalant och flyktigt. Bedömningen var att allt var "normalt".
Kvinnan behövde senare ambulanstransport från hemmet och vårdades
inneliggande för en hjärtinfarkt. Anmälaren framför att övrig vård vid mottagningen
fungerat mycket bra.
Åtgärd: Yttrande gavs av vikarierande verksamhetschef samt medicinskt ansvarig
läkare. Yttrandet redogjorde för patientens tillstånd vid besöket och då fanns inga
tecken på den akuta sjukdom som senare under dagen drabbade patienten. Den
ansvarige läkaren kände inte igen den bild av bemötandet som gavs i anmälan och
beklagade upplevelsen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte
återkommit, ärendet avslutas därmed.
V1504-02181-42
Injektion orsakade smärta, infektion
En man gavs injektion i klinkan av en sköterskestudent på vårdcentralen. Studenten
tappade ampullen på golvet och läkemedlet rann ut på golvet men studenten
plockade upp ampullen och gav det läkemedel som fanns kvar i ampullen.
Injektionen gjorde ont, mannen skrek till. Efteråt insjuknade han med feber och
sjukdomskänsla. Flera undersökningar har inte klargjort orsaken till symtomen,
eventuellt har nålspetsen träffat höftbenet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som uppdaterat rutiner i
ledningssystemet. En patient skall alltid informeras om att student närvarar och
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ingen medicinsk åtgärd skall utföras utan dennes medgivande. Handläggning skall
dokumenteras i journalen. All medicin i form av tablett eller injektionsvätska som
kommit i kontakt med golv eller annan odesinfekterad yta skall kasseras. Anmälaren
har tagit del av svaret och därefter framfört att anmälan kommer att göras till
patientförsäkringen Löf. Ärendet avslutas.
V1504-02249-42
Fel läkemedel, otydlig information
En kvinna vårdades på kirurgisk vårdavdelning på grund av akut tarmblödning. Vid
hemgång hämtade hon mediciner på apoteket och noterade att hon förskrivit
blodförtunnande medicin att spola infart med. Kvinnan har ingen infart, den togs
bort vid hemgång. Brister med remiss för uppföljande undersökning av tarmen
uppmärksammads när hon ringde mottagningen, som aldrig fått remissen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionschefen som bekräftar att fel läkemedel
förskrevs och som väl var uppmärksammade kvinnan misstaget. Verksamheten har
tydliga riktlinjer att läkemedelslistan skall stämmas av med patienten vid varje
vårdtillfälle. Ansvarig läkare har informerats om händelsen. Remiss skickades till
husläkaren för fortsatt handläggning och kvinnan fick skriftlig information om detta.
Anmälaren har tagit del av svaret och framfört att hon är nöjd med svaret. Ärendet
avslutas.
V1504-02271-42
Felmedicinerad, ovänligt bemötande
En kvinna med ångest behövde receptförnyelse och en vikarierande läkare bedömde
att ett medicinbyte skulle göras. Kvinnan framförde oro för utsättningssymtom vid
ett abrupt byte men läkaren menade att det inte skulle kunna uppstå. Kvinnan grät
efter besöket. Hon blev därefter mycket sjuk och återvände till vårdcentralen och
behandlingsansvarig återinsatte tidigare medicinering och hon sjukskrevs en vecka.
Dessutom pillrade läkaren på sina naglar, tog emot privatsamtal och skrev under en
annan patients läkarintyg under besöket.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar handläggningen
och bemötandet. Berörd läkare har slutat i verksamheten. Att ändra i
medicineringen hos patient som inte är känd för läkaren är vanskligt.
Behandlingsansvarig läkare återinsatte medicineringen. Anmälaren erbjuds möte
med verksamheten för genomgång av händelsen. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1504-02288-64
Bristande vård omhändertagande & dokumentation
En kvinna framför att hon skickades hem i dåligt skick utan nödvändig information
samt att hon tilldrog sig skador efter att ha fallit när hon lämnades ensam vid
toalettbesök. En central venkateter(CVK) fick sitta kvar i onödan och orsakade
infektion. Kvinnan efterlyser också dokumentation och uppföljning av samtal med
kurator som också utlovade hjälp att framföra synpunkter och att anmäla.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket överläkaren förklarar händelserna och beklagar lidandet som patienten utsatts
för i samband med höftfrakturen och infektionen som orsakades av CVK. Fallet vid
toalettbesöket har utretts i verksamhetens avvikelsesystem och man ser över
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toalettsitsarna på avdelningen. Det fanns, enligt överläkaren, goda medicinska skäl
att låta CVK sitta kvar så länge som den gjorde. Kuratorn är inte längre i tjänst
varför man inte kan undersöka närmare, men det finns sex anteckningar i journalen
efter samtal med kurator. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, uttalat
att hon inte håller med om sjuksköterskans beskrivning av händelsen men att
överläkarens yttrande är klart och koncist. Ärendet avslutas.
V1504-02298-52
Vårdgaranti
En kvinna har synpunkter på att hon inte får en neuropsykiatrisk utredning inom
vårdgarantin. Hon har via telefon fått information om att det är långa väntetider.
Hon har även synpunkter på det datum de uppger sig ha tagit emot remissen då en
remiss skickats mycket tidigare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsläkaren och berörd läkare. Man ber om
ursäkt för att det dröjde två månader från det att beslut togs om remiss tills den
utfärdades. Kvinnans väntetid räknas dock från beslutsdatumet. Sjukvården har
börjat ett sammarbete med en annan vårdgivare och förhoppningsvis ska väntetiden
bli kortare än väntat. Anmälaren har inte hörts av inom angiven svarstid. Ärendet
avslutas.
V1504-02300-64
Synpunkter på sjukhus
En man har flera synpunkter på ett sjukhus, bland annat rörande att han blivit
hemskickad från akutmottagningen utan att få hjälp, att han inte fått någon
diagnos, samt att det varit problem med remisser och att väntetiden är lång för att
få ett besök.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den medicinskt ansvarige läkaren informerade att patienten varit på besök
2012 och att det inte inkommit några remisser från husläkaren varken före eller
efter denna tid. Vid besöket 2012 gjordes ordentliga undersökningar och man fann
inte skäl till insatser på akutmottagningen utan hänvisade patienten till husläkaren.
Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, uttryckt att flera delar i
yttrandet inte stämmer. Han har önskemål om fortsatt behandling. Han
informerades om att förvaltningen inte kan gå in och påverka den pågående
behandlingen. Ärendet avslutas med detta från förvaltningens sida.
V1504-02312-64
Plötslig och oplanerad ändring i behandlingen.
En man har ordinerats en låg dos lugnande läkemedel under många år. Plötsligt,
efter byte av läkare, sattes medicinen ut och beskedet var att sådan medicin kunde
man inte skriva ut. Anmälaren oroar sig nu för hur han ska klara sitt dagliga liv,
varför han kontaktat den lokala enhetschefen som dock inte hört av sig.
Åtgärd: Förvaltningen har hjälpt anmälaren att fylla i anmälningsblanketten, då han
inte själv kan skriva. Den ifyllda blanketten skickades sen till anmälaren för
granskning och underskrift. Eftersom ingen underskriven handling har inkommit till
förvaltningen efter två månader avslutas nu ärendet utan utredning.
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V1504-02317-42
Fel läkemedel, biverkningar, inte lyssnad till
En kvinna med hosta sökte vård på vårdcentralen och förskrevs hostmedicin. Hon
upplyste läkaren om att hon opererat bort gallblåsan men läkaren menade att denna
medicin skulle fungera. Samma dag insjuknade hon med ett gallstensanfall och
ambulans förde henne till en akutmottagning. Vid ett annat läkarbesök förskrevs
hon smärtstillande medicin och även den gången upplyste hon läkaren om att hon
opererat gallan men förskrevs läkemedel som gav anfall som krävde sjukhusvård.
Hon undrar varför det inte är journalfört vilka mediciner hon inte kan medicinera
med vid gallbesvär.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som tackar för synpunkterna
och ger en medicinsk förklaring till handläggningen. Något fel har egentligen inte
gjorts då uppkommen biverkan är svår att veta om innan behandling ges. I detta
fall kunde misstanke finnas. Kvinnans överkänslighet är nu noterad i
journalsystemet och enligt ny rutin läggs även misstänkt överkänslighet som ett
varningstecken i journalens läkemedelsmodul. Information och diskussion har förts i
hela personalgruppen. Då patienter nämner läkemedelsbiverkan till någon i
personalen skall detta journalföras och behandlingsansvarig läkare skallskriftligen
informeras. Anmälaren är välkommen att kontakta enhetschefen vid ytterligare
frågor. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1504-02319-44
Bristande information
En kvinna skriver till förvaltningen efter att ha nekats en planerad behandling.
Kvinnan var planerad för en speciell röntgenundersökning men då hon kom på sitt
besök fanns inte kompetent personal på plats och undersökningen fick ställas in.
Kvinnan hade utlägg för en längre taxiresa på grund av en tidig tid på morgonen
med osäkra kommunikationer.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denna beskrev att det vid
röntgentillfället fattades behörig personal och att det inte fanns möjlighet att
omplanera med befintlig personal då undersökningen var planerad tidigt på
morgonen. Patienten var lovad ersättning för sina utlägg. Anmälaren accepterade
yttrandet och ärendet vid nämnden avslutades.
V1505-02377-42
Informationsbrist vid medicinering
En kvinna med urkalkat skelett vårdades vid osteoporosmottagningen på ett
akutsjukhus. Hon provade läkemedel i tablettform men mådde illa av dessa och
avslutade medicineringen. Av en väninna fick hon veta att det var möjligt att få
behandling i injektionsform, vilket kvinnan efterfrågade och behandling påbörjades.
Hon anser att hon inte fick den informationen inledningsvis i behandlingen.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig överläkare vid
osteoporosmottagningen. En medicinsk förklaring ges till val av medicinering med
tablett. Efter utredning vid annan klinik bedömdes patienten vara kandidat till
behandling med annan medicin och då med injektioner som ges halvårsvis.
Verksamheten anser att kvinnan informerats om vården och fått rätt medicin i rätt
tid. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att hon
önskar ärendet avslutat.
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V1505-02387-57
Strokedrabbad föll i duschen
En man opererades för stroke och vistades efter det på rehabiliteringsavdelning på
akutsjukhuset. Vid duschning lämnades mannen utan tillsyn och föll baklänges.
Hans sambo menar att symtom har tillkommit som hon tror kan ha med fallet att
göra. Hon tycker inte att personalen varit noggranna med att reda ut om mannen
fått ytterligare skador.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef, chefssjuksköterska och två av de
sjuksköterskor som vårdade anmälaren på avdelningen. De beskrev händelser då
anmälaren på eget initiativ ställt sig upp utan att invänta personalens hjälp, men att
han då nekade till att ha gjort sig illa eller fått skador. Händelsen finns
dokumenterad i journalen, men inte noterad i avvikelsehanteringssystemet vilket
omedelbart ska åtgärdas. De symtom som mannens sambo hänvisar till fanns
noterade i journalen då mannen kom till avdelningen. Anmälaren önskar avsluta
ärendet med synpunkter som bifogas slutskrivelsen till vården.
V1505-02388-57
Komplikationer efter öronoperation
En kvinna genomgick en mindre öronoperation, men fick oerhört ont efteråt. Hon
kontaktade mottagningen på akutsjukhuset för att fråga om starkare smärtstillande,
men fick till svar att det nog inte behövdes. När kompresserna togs bort blev
läkaren chockad av det stora såret och det är nu ett fult ärr. Kvinnan är mycket
besviken över resultatet.
Åtgärd: Yttrande inkom efter flera påminnelser från enhetschef och specialistläkare
som anger att såret som anmälaren hänvisar till troligtvis uppstått pga ett hett
instrument eller en het lampa, det är således en skada som orsakades vid
öronoperationen. Anmälaren har nu fått en förnyad besökstid för bedömning och
ställningstagande till behandling av ärrbildningen. Då anmälaren efter att ha tagit
del av kompletterande yttranden inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1505-02403-44
Får inte remiss
En kvinna förvägras remiss till fotvård från den geriatriska kliniken trots att hon
anser att hon har medicinskt behov av sådan vård och tidigare fått remiss skriven.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt överläkare. Överläkaren hade
initialt nekat anmälaren remiss för medicinsk fotvård då patienten inte uppfyllde
landstingets kriterier för sådan vård. Något missförstånd tycks ha förelegat och
överläkaren skrev senare remiss till fotvårdsspecialist som tidigare gjort hembesök
hos 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.
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V1505-02411-42
Medicinering gav biverkningar
En man medicinerades vid en psykiatrisk klinik och insjuknade i svåra biverkningar
med proppar i lungorna som krävde vård på intensiven. Vid ett annat vårdtillfälle
påbörjades medicinering med liknande preparat som han tidigare fått biverkningar
av. Mannen ifrågasätter valet av preparat.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ledningsansvarig läkare som förklarar
valet av medicin. På grund av psykotiskt tillstånd gavs denna medicin för att
stabilisera tillståndet. Trots vetskapen om tidigare biverkan valdes detta preparat då
mannen tidigare svarat bra på behandlingen. Mannen informerades och accepterade
också denna behandling. Dialogen mellan läkare och patient har inte fungerat i detta
fall vilket beklagas. Händelsen har bidragit till enhetens fortsatta arbete med att
förbättra vården för patienterna. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas.
V1505-02442-34
Ej lyssnad till
En ung kvinna har synpunkter på bemötandet från en läkare när hon besökte denne
vid en psykiatrisk mottagning. Han var nonchalant och lyssnade inte när hon
beskrev sin ångest och hade synpunkter på det läkemedel som hon blivit insatt på.
När hon bad om att få träffa en annan läkare blev han arg och bad kvinnan lämna
rummet och söka hjälp någon annanstans.
Åtgärd: Kvinnan får hjälp av förvaltningen att skriva till vårdgivaren. Skrivelsen
skickades för underskrift till anmälare som därefter inte återkom till förvaltningen.
Ärendet avslutas då anmälaren inte hörts av sedan maj-15.
V1505-02472-52
Bristande bemötande och diskriminering
En pappa sökte vård för sitt barn som haft feber i över en veckas tid. När han kom
till akutmottagningen fanns det ingen annan i väntrummet. Pappan frågade om
någon skulle titta på hans barn snart som var svagt efter fleras dagars feber. Men
det kom ingen som tittade till barnet. Kort därefter kom en kvinna med barn som
blev genast omhändertagna. Återigen frågade mannen om det snart var hans barns
tur men pappan möttes av en ovillig och oförstående manlig sköterska. Efter tre
timmars väntan i ett tomt väntrum gick mannen från barnakuten och kände sig
diskriminerad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschefen för barnakutkliniken. Man
beklagar att pappan har uppfattat det som att han och hans barn blivit
diskriminerad. Barn har dock blivit bedömd utifrån sjukdomshistorik och aktuell
status och sjukvårdens ställningstagande har varit rent medicinska. Pappan har inte
hörts av inom utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
V1505-02483-52
Bristande information
En kvinna sökte sig till en gynakut på grund av blödningar och magsmärtor. Hon var
då gravid. Hon fick lämna prov och lovades återkoppling av en läkare. Men någon
läkare ringde aldrig. Kvinnan ringde tillbaka till sjukhuset och fick då veta att allt var
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i sin ordning och att läkaren skulle höra av sig om något var galet. Några veckor
senare var kvinnan på en annan mottagning och där fick hon veta att hon fått
missfall.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats frånläkarchefen. I svaret redogörs för åtgärderna
som kvinnan fått samt att det från första början rörde sig om ett missfall. Vården
beklagar djupt missförståndet. Anmälaren har inte hörts av inom angiven svarstid.
Ärendet avslutas.
V1505-02484-44
Bristande bemötande
En dotter kontaktar angående bemötandet från sjuksköterskan på den avdelning på
ett akutsjukhus där hennes nu avlidna pappa vårdades i livets slutskede. Personal
visade bristande professionalitet och hade bristande kännedom om patienterna.
Åtgärd: Yttrande gavs av vårdenhetschef samt verksamhetschef. Båda beklagade
dotterns negativa erfarenheter av sjuksköterskans agerande. Den aktuella
sjuksköterkan var inhyrd och skulle inte hyras in igen. Hennes arbetsgivare hade
fått ta del av dotterns skrivelse. Synpunkterna på att vissa av avdelningens
sjuksköterskor hade bristande baskunskaper förklarades med att flera var
nyanställda och inte hade den önskade yrkeserfarenheten, sjukhuset arbetar dock
med att förbättra inskolningen för nyanställda. Den anmälda händelsen skulle tas
upp på avdelningens arbetsplatsträff. Sjukhuset arbetade kontinuerligt med
kvalitetshöjande förbättringar som bland annat bestod i bemötandefrågor,
etikforum, avvikelsehantering och rutinutveckling. Dottern tyckte att hon uppnått
det hon önskade med sin skrivelse och var nöjd med att den aktuella sjuksköterskan
inte skulle arbeta på sjukhuset mer. Hon avslutade därmed sitt ärende.
V1505-02500-52
Brister i remisshantering med mera
En kvinna har synpunkter på att det upprepade gånger brister i remisshanteringen
på en klinik. Det är även svårt att komma i kontakt med ansvarig läkare eller chef
trots löfte om att ansvarig ska höra av sig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från en överläkare och till förordnad
verksamhetschef. Man vitsorda att funnits brister i remissutfärdande vilket i sin tur
medfört onödigt lång väntan och stor belastning för anmälaren som sedan tidigare
haft långvariga besvär. Man kan inte förklara den bristande
informationsöverföringen inom kliniken. Anmälaren har inte hörts av inom angiven
svarstid. Ärendet avslutas.
V1505-02508-64
Blev illa bemött och utsattes för risker
En kvinna blev illa bemött under inläggningen på den psykiatriska enheten. Det var
oklar behandlingsplanering och personalen inklusive läkarna gav olika information
till henne gällande frågan om inläggning eller ej. Vården förhindrade inte att kvinnan
försökte ta sitt liv. I sin anmälan beskrev kvinnan tre för henne obehagliga
situationer som uppstått på enheten, där personal på enheten fällt uppenbart
olämpliga kommentarer.
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Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket medicinskt ansvarige läkaren, utifrån genomgång av patientens journal och
samtal med berörda, svarar på patientens beskrivningar och framhåller att det vore
önskvärt med en bättre kontinuitet kring patienten som bedöms instabil. Efter att ha
tagit del av yttrandet önskade anmälaren få ett tydligare svar på sina
frågeställningar, och medicinska chefen har i kompletterande yttrande förtydligat att
i stort sett all behandling ska ske i öppenvård och att slutenvård ska utgöra en
parantes i behandlingen. Medicinska chefen beklagar patientens upplevelser, särskilt
om de kommentarer patienten beskriver verkligen förekommit. Han bjuder ín till
personligt samtal om patienten önskar fortsatt dialog i frågan. Anmälaren har, efter
att ha fått ta del av senaste yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid och
förvaltningen avslutar ärendet.
V1505-02525-42
Blödning efter operation, fel antibiotika
En man med cancer i urinblåsan opererade bort blåsan vid en urologklinik på ett
akutsjukhus. Under operation skars ett blodkärl av och stor blödning uppkom som
orsakade skada på en njure. Flera operationer har krävts för att rädda njuren. Efter
operationen gavs fel antibiotika och sköterskan på avdelningen missade att ge vissa
mediciner under vårdtiden.
Åtgärd: Svar har kommit från överläkaren vid urologkliniken som ger en medicinsk
förklaring till handläggningen kring operationen då en liten blödning uppkom.
Blödningen åtgärdades omedelbart och påverkade inte vårdförloppet. Det är tyvärr
inte helt ovanligt att patienter får förändring med ärrbildning i urinledaren efter att
urinblåsan avlägsnats. Detta är åtgärdat och kommer följas upp på sedvanligt vis.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att han inte är nöjd med
svaret och har därför efterfrågat möte på kliniken. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1505-02545-42
Brister med medicinering vid rehabilitering
En kvinna behandlades på en neurologklinik på ett akutsjukhus. Hon skulle
behandlas med injektioner för spasticitet i ena kroppshalvan efter stroke och
remitterades till specialist. Oklarheter uppkom då hon nekades denna medicinering
och hänvisades till ytterligare ett sjukhus.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen vid neurologkliniken som förklarar
att kvinnan nekades medicinering och behandling vid specialistkliniken då andra
patientgrupper prioriterades. Detta är mycket olyckligt. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inkommit med skrivelse där det framkommer att hon fått
behandling och medicinering vid neurologkliniken samt remiss för rehabilitering i
dagvården. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1505-02548-52
Hänvisades felaktigt till egenvård
En kvinna har synpunkter på att vårdcentralen vid flera tillfällen nekat henne vård.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen. Avsvaret framkommer att
mamman haft kontakt med vårdcentralen vid flera tillfällen dels genom läkarbesök
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och genom telefonsamtal. Vid senaste telefonkontakten fick kvinnan rådet att
avvakta. Verksamhetschefen beklagar om anmälaren upplevt att man nekat henne
vård. Kvinnan är välkommen att höra av sig till verksamhetschefen om hon har fler
frågor. Anmälaren har inte hörts av efter att hon tagit emot vårdens svar. Ärendet
avslutas.
V1505-02558-44
Önskar journalkopia
En kvinna har synpunkter på att hon inte får ut journal från en specialistläkare som
hon haft kontakt med under många år. Denne svarar varken på telefon eller brev.
Hon har försökt att få fram via hälso- och sjukvårdsförvaltningen om läkaren har
slutat men de har ingen information.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig läkare. Läkaren meddelade att patientens
journaler nu hade skickats över. Orsak till läkarens frånvaro angavs inte. Läkare
skrev att hans verksamhet gick under den nationella taxan och att hans patienter
därför rekommenderats att också ha en av landstingets husläkare som kontakt. Det
uppdraget ingår inte i den nationella taxan då resurser inte fanns för detta.
Anmälaren var nöjd med att ha fått sina journaler och avstod att ge genmäle.
Ärendet avslutas.
V1505-02593-49
Missade cancer
Anmälaren genomgick undersökningar vid gynekologisk mottagning. Läkaren kunde
inte notera någon diagnos som föranledde behandling. Senare visade det sig att
kvinnan led av cancer i det organ som blivit undersökt. Operation genomfördes och
behandling med cellgifter påbörjades. Anmälaren är kritisk till att läkaren missade
att diagnostisera cancern.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd medicinskt ansvarig läkare framgick att
anmälaren genomgick ultraljudundersökningar, att mottagningen tre månader efter
dessa undersökningar genom ny undersökning kunde konstatera att anmälaren led
av cancersjukdom. Anmälaren tog del av yttrandet och valde att låta Inspektionen
för vård och omsorg utreda ärendet vidare. Ärendet avslutas.
V1505-02638-49
Ej beviljad sjukresa
Anmälaren blev inte beviljad sjukresa, trots att det på kallelsen står att han i
samband med behandlingen skulle undvika bilkörning.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd läkare framgick att läkaren efter
genomgång av anmälarens status och journaler bedömde att det inte fanns
medicinska skäl för sjukresor. Anmälaren tog del av yttrandet och framförde att han
ansåg det anmärkningsvärt att han beviljades sjukresa vid ett av sjukhusbesöken
men inte vid ett annat, trots att förutsättningarna var desamma vid båda besöken,
det vill säga att han vid båda tillfällena var undersökt med hjälp av vätska i ögonen
som under en stund försämrar synförmågan. Ärendet avslutas.
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V1505-02646-42
Kö för att få cancermedicin
En man med cancer i buken medicineras med cellgiftsbehandling var fjortonde dag
på en onkologisk klinik. Den senaste behandlingen blev inställd på grund av
personalbrist och mannen ställdes i kö. Mannen undrar om det är värdigt att ha ett
kösystem för palliativ vård.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar väntetiden för
cellgiftsbehandling. Orsaken har varit brist på sjuksköterskor och undersköterskor
på kliniken. Nyrekrytering av personal och annonsering efter timvikarier ledde till att
situationen förbättrades radikalt. Verksamheten har för närvarande inga väntetider
för patienter som måste få akut behandling, för övriga patienter är väntetiden några
veckor. Akuta behandlingar prioriteras. Anmälaren har tagit del av svaren och
därefter inkommit med skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till
vården. Anmälaren har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1505-02649-59
Synpunkter rörande undersökning
En kvinna besökte mottagningen för undersökning på grund av besvär och inget
anmärkningsvärt noterades. Dock fortsatte och tilltog besvären och kvinnan
återkom därför efter sex månader. Undersökningen ledde då till en cancerdiagnos.
Kvinnan undrar om inte en mer omfattande undersökning skulle ha skett vid det
första besöket. Hon hoppas att hennes synpunkter kan bidra till ökad kunskap om
denna relativt ovanliga cancerform.
Åtgärd: Yttranden har inkommit från chefläkaren. På grund av berörd läkares
frånvaro utgår hans svar och bedömning från journalanteckningar jämte
konsultation av en områdesspecialist. Han beklagar det som drabbat anmälaren och
framför att det är svårt att i efterhand fastslå när misstanke om cancer borde ha
föranlett utredning. Han för ett resonemang om vad som hade kunnat göras
annorlunda och konstaterar att det inte med säkerhet går att avgöra varken om det
rör sig om försumlighet att inte starta en utredning samt heller inte avfärda
detsamma. Anmälaren inkommer med genmäle och önskar kompletterande
yttrande över det som hon uppfattar som att tecken som borde utretts funnits vid
undersökningstillfället. I kompletterande yttrande rekapituleras resonemanget med
tillägg rörande svårigheten att säkert uttala sig utan att få detaljer rörande
informationsutbytet och bedömningen som skedde vid läkarbesöket. Även denna
gång konsulteras en specialist och den sammantagna bedömningen är att
anteckningarna inte talar för att man borde gjort på annat sätt. Anmälaren är inte
nöjd med detta och inkommer med genmäle. I samråd med chefläkaren och
anmälaren överenskommes om ett möte dem emellan. I telefon framför anmälaren
att det kändes bra att träffa chefläkaren som hon uppfattade tog till sig
informationen och hon hoppas fortsatt att hennes synpunkter kan bidra som
underlag för att ta fram information om cancerformen för spridning. Hon inkommer
också med skriftliga sammanfattande synpunkter som bifogas avslutningsvis. I
överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet därmed.
V1505-02663-58
Brister i bemötande, delad vårdsal
En kvinna framför att hon blivit otrevligt och nedlåtande bemött vid besök på
akutmottagningen på ett sjukhus. Hon framför även att hon skulle fått dela vårdsal

Sida 46

Patientnämnden 2016-02-02, Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01—2015-12-31

med tre män, vilket hon inte accepterade utan skrev ut sig själv från avdelningen.
Anmälaren ifrågasätter vart sjukvården är på väg.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på medicinkliniken och från
behandlande läkare och ledningsläkare på akutmottagningen. Av yttrandet från
verksamhetschefen framgår att för att använda sjukhusets övervakningsutrustning
till de patienter som har nytta av det kan det vara svårt att helt undvika att
patienter med olika kön behöver vårdas i samma rum. Han beklagar att patienten
upplevt att man försökt få henne att gå med på detta mot hennes vilja. Enligt
sjukhusets policy ska berörda patienter informeras och tillfrågas, och om en patient
inte vill dela sal med patient av motsatt kön ska detta respekteras och alternativ
erbjudas. I det aktuella fallet var inläggningsindikationen relativt svag och ett
alternativ var att istället förlänga observationstiden på akutmottagningen. Under
observationstiden gjordes ytterligare provtagningar och undersökningar vilka inte
indikerade någon skada och patienten kunde gå hem. Han beklagar att man inte
lyckats förklara handläggningen på ett bra sätt vid besöket. Av yttrandet från
behandlande läkare framgår patientens tillstånd och de bedömningar som gjordes.
Då patienten inte önskade dela vårdsal med patienter av annat kön gjordes försök
att hitta en adekvat vårdplats på annan enhet, då man inte lyckades med detta
önskade patienten åka hem. I det skedet erbjöds patienten ytterligare provtagning,
undersökning och observation. Då prover och undersökning visade normala resultat
kunde patienten gå hem. Av yttrandet från ledningsläkaren framgår att den
medicinska indikationen för inläggning var svag och att hon konsulterades av
behandlande läkare i ärendet. Det bedömdes inte att det fanns någon medicinsk risk
med att låta patienten gå hem. Hon beklagar att patienten känt sig felbehandlad och
illa bemött. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och framfört
att hon önskade inkomma med synpunkter. Då inga synpunkter inkommit inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1505-02666-57
Missad diagnos hos husläkaren
En kvinna sökte på vårdcentralen för sina andningsbesvär. Hon fick göra en
spirometri och fick direkt diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Efter
detta har det visat sig att hon inte hade KOL utan cancer med metastaser i
lungorna, vilket var anledningen till att hon senare avled. Dottern är missnöjd med
att man inte utredde ordentligt och därför missade diagnosen.
Åtgärd: Flera yttranden inkom från verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och
patientansvarig läkare. De medgav att ärendet inte blivit korrekt handlagt ur
medicinskt hänseende, alltför mycket ansvar har legat på patienten. En
lungundersökning initierades, men den borde ha kompletterats med en
röntgenundersökning, då hade cancerdiagnosen uppmärksammats i ett tidigare
skede. De avser att överväga en lex Maria-anmälan. Anmälaren är inte nöjd med
svaren, hon kommer själv att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om inte
verksamhetschefen gör det. Ärendet avslutas på förvaltningen i överenskommelse
med anmälaren.
V1505-02678-42
Nekad läkartid, utan mediciner
En kvinna kontaktade vårdcentralen för förnyelse av smärtstillande och
sömnmedicin. Sköterskan framförde att kvinnan måste boka tid till läkaren för
förnyelse och kvinnan fick läkartid två veckor senare. Ett recept skulle dock finnas
på apoteket men efter tre besök på apoteket fanns fortfarande inget recept. Kvinnan
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sökte akut vård på vårdcentalen men nekades ett besök. Hon återvände efter ett
par dagar och framförde en annan åkomma för att få en läkartid. Hon berättade vad
som inträffat under de veckor som gått och hur ont hon hade.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1505-02712-34
Diagnos och behandling
En mamma till tonåring har synpunkter på att dotter fått vänta alltför länge på att få
en diagnos. Vid den första barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen tyckte
psykolog att utredning kunde vänta och hänvisade till att hon var i tonåren. Modern
bytte mottagning men det tog länge innan en neuropsykiatrisk utredning kunde
genomföras. Nu saknas vårdplan och modern undrar när man ska gå vidare med
behandling.
Åtgärd: I ett yttrande från enhetschef vid den första barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen (BUP) som dotter besökte svarar denne att det under den första
vårdkontakten framkom att det från början fanns en tydlig frågeställning om
eventuell autismspektrumstörning men att det under påföljande bedömningssamtal
svängde mot en annan problematik. Enhetschefen anser att det faktiskt borde ha
gjorts en grundligare bedömning under den första vårdkontakten och att
specialistläkare skulle ha konsulterats. Han beklagar detta och ska tillsammans med
mottagningens ledningsgrupp se över rutiner för att säkra vårdkvalité och
patientsäkerhet. I yttrande från enhetschef vid BUP- mottagning som anhörig bytte
till svarar denna att då mottagningen inte kunde utreda inom vårdgarantin
remitterades dotter till extern enhet och hon fick en autismdiagnos. Några månader
senare var många insatser påbörjade men modern tackade nej till kognitivt stöd vid
en specialistmottagning. Enhetschef skriver att olika insatser kan dra ut på tiden då
dottern "börjat om" på ny mottagning samt även bytt behandlare mitt i pågående
kontakt. Anmälaren har därefter skrivit ett brev till båda enhetscheferna där den
ena får beröm för att denne har erkänt att det funnits brister medan den andre får
kritik för att hon bemött anhörigs synpunkter på ett oförståeligt sätt. Båda får dock
både ris och ros. Ärendet avslutas i samförstånd.
V1505-02742-34
Ekonomi
En kvinna besökte en psykosmottagning för att få en injektion. Eftersom sprutorna
nästan var slut påminde hon sjuksköterskan om att beställa nya sprutor. Kvinnan
frågade om detta kunde göras så snart som möjligt eftersom högkostnadskortet för
läkemedel höll på att gå ut. Sjuksköterskan lovade att ombesörja beställningen
snarast. Hon glömde dock bort beställningen, bad om ursäkt vid nästa besök och
ansåg att det spelade väl ingen roll då kvinnan ändå lite senare måste betala för nya
sprutor. Glömskan kostade 2,200 kronor, pengar som kvinnan hade planerat att
använda under julen. Hon litar inte längre på sjuksköterskan och önskar byta till en
annan.
Åtgärd: I ett svar från enhetschef och sjusköterska vid en psykiatrisk enhet
beklagar man det inträffade men uppger att mottagningen inte har några uppgifter
angående giltighetstid för högkostnadskort avseende läkemedel. Dessutom fanns
det injektioner kvar som skulle räcka en tid framöver. Kvinnans önskan om att byta
kontaktsjuksköterska beviljas. Anmälaren hade synpunkter på yttrandet och uppgav
att om sjuksköterskan varit mer engagerad skulle denna via journal få fram
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information. Kvinnan kan inte själv hålla reda på hur många sprutor som finns kvar
och anser att det borde finnas en rutin som möjliggör kontroll. Ärendet avslutas i
samförstånd.
V1505-02782-57
Föll på sjukhuset och bröt både arm och ben
En man kontaktar förvaltningen för sin hustrus räkning. Hon vistades på en
avdelning på akutsjukhuset. Hon larmade då hon behövde gå på toaletten, men då
ingen i personalen kom gick hon upp själv. Det resulterade i att hon föll och bröt
både arm och ben. Mannen är upprörd eftersom det nu väntas en mycket lång och
svår rehabilitering.
Åtgärd: Yttrande inkom från vårdenhetschef som menade att anmälarens
vinterkräksjuka gjorde att personalen hade särskilda rutiner för skyddsutrustning
vilket försenade deras hjälp. Kvinnan hann gå ur sängen och föll olyckligt på väg till
toaletten. De menade att framtagna rutiner följts. Anmälaren har i genmäle framfört
att fallet blev särskilt olyckligt då sängen var i höjt läge och inga skyddsräcken var
uppdragna. Genmälet bifogas vården i slutskrivelsen och anmälaren avser att söka
ekonomisk ersättning från patientförsäkringen Löf. Ärendet avslutas.
V1505-02844-64
Felinformerad och komplikationer efter operation
En man informerades inte om behandlingsalternativen inför en operation på
sjukhuset, och man gav efter operationen felaktig information om vilket ingrepp
man gjort.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen beskriver hur behandlingen gått till. Hon beklagar att
patienten anser sig ha fått för lite information men framhåller att det av aktuella
journalhandlingar framgår att patienten fått vederbörlig information. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, skrivit ett genmäle men per telefon önskat att
förvaltningen skickar alla handlingar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för
vidare handläggning. Förvaltningen skickar handlingarna till IVO och avslutar
ärendet.
V1505-02878-55
Otrevligt bemötande av läkare
En man som hade en tid bokad hos en läkare klockan 16.20 fick vänta till klockan
17.00 innan han fick träffa läkaren. När mannen påpekade detta för läkaren blev
han mycket otrevligt bemött. Dessa resulterade i att mannen lämnade
mottagningen utan läkarbesöket.
Åtgärd: I yttrande från berörd läkare förklaras han upplevelse av händelsen och
beklagar det inträffade men anser inte att något fel har begåtts från hans sida.
Anmälaren har fått ta del av förklaringar i två yttranden och har inte hörts av efter
detta. Ärendet avslutas.
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V1505-03080-34
Fall vid mobilisering
En kvinna hade opererats för en ortopedisk åkomma och vårdades på en avdelning
vid ett akutsjukhus efter operationen. I samband med mobilisering ramlade hon och
skadades allvarligt och är nu rullstolsbunden.
Åtgärd: I ett begärt yttrande har chefsjuksköterska vid ett akutsjukhus svarat.
Kvinna opererades för höftplastik och mobiliserades på sedvanligt sätt de första
dagarna efter operation. Vid ett tillfälle försökte hon vända sig i sängen och ramlade
då ned på golvet. Läkare kom och undersökte kvinnan men denne kunde inte
konstatera någon skada och dagen efter gjordes också en röntgen som inte
påvisade att något. Kvinnan var därefter uppe med gåbord innan överföring till
geriatriken. Sjuksköterskan beklagar incidenten samt att kvinnan fått bekymmer
men anser att problemet tillkommit efter vårdtiden på avdelningen. Då anmälaren
därefter inte avhörts, avslutas ärendet.
V1506-02886-42
Brister i medicinering och personlig omvårdnad
En man med autism och utvecklingsstörning vårdades vid en psykiatrisk
vårdavdelning på ett sjukhus efter ett självmordsförsök. Mannen vårdades för svåra
läkemedelsbiverkningar i form av inkontinens och behövde hjälp med personlig
hygien. Detta sköttes inte av vårdpersonalen och anhöriga fann mannen liggandes i
urin och avföring flera gånger. Den medicin han fick gavs inte enligt ordination
varför han försämrades under vårdtiden.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkare och chefsjuksköterska som beklagar
uppleveslen. Enskilda samtal med berörd personal samt personalmöten har ägt rum
för att samtliga skall få ta del av kritiken och dra lärdom. Anhöriga erbjuds möte för
genomgång av händelsen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit
med skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården för kännedom.
Anmälaren tackar nej till mötet och önskar fortsatt handläggning vid Inspektionen
för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1506-02889-42
Problem med recept vid utlandvistelse
En man vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för panikångest. I
samband med utlandsvistelse förskrevs mediciner för sex månader. Av okänd
anledning försvann 100 tabletter, en hel förpackning. När medicinerna började ta
slut kontaktade han mottagningen och efterfrågade fler men inget recept förskrevs.
Mannen återvände hem till Sverige för att reda ut situationen men han nekades
fortsatt medicinering.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar att ett
recept är förskrivet för hela den tidsperiod mannen vistades utomlands. Av
medicinska skäl har ytterligare mediciner inte förskrivits enligt mannens önskan.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter hörts av och framfört att han inte
är nöjd med svaret. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
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V1506-02909-44
Bristande utredning av kotfrakturer
En man hade svår smärta i ryggen, när han uppsökte en ortopedisk mottagning
konstaterades att han hade frakturer på två kotor och smärtstillande behandling
påbörjades. Mannen uttryckte oro för cancer som inte hörsammades och orsaken till
kotfrakturerna utreddes inte. Mannen upplevde att hans besvär inte togs på allvar
och sökte en tid senare hjälp hos en annan vårdgivare. En tid senare fann man att
han led av skelettcancer.
Åtgärd: Yttrande gavs av ST-läkare samt verksamhetschef, tillika behandlande
läkare. Båda gav ingående beskrivning av bedömning och behandling av patienten.
En önskvärd magnetröntgen kunde inte genomföras på grund av patientens
pacemaker och man beslöt att avvakta med en skiktröntgen på grund av den
relativt höga stråldosen. Verksamhetschefen skriver att hon i liknande fall i
framtiden snarast skall rådgöra med aktuell röntgenavdelning för lämplig planering i
det individuella fallet. Anmälaren har fortfarande ett vinglande gångmönster efter
den genomförda operationen. Anmälaren hade skrivit ett genmäle utan önskan om
svar att tillföra förvaltningens slutskrivelse. Ärendet avslutas.
V1506-02921-30
Otrevligt bemötande, felaktig avgift
En man remitterades till en specialistmottagning, han uteblev från bokade besök och
krävs på besöksavgift om 1 000 kr. Mannen kontaktade mottagningen och hade
frågor om avgiften men bemöttes på ett otrevligt sätt av personalen. Han menar på
att han endast ska betala 350 kr i uteblivande avgift som anges i kallelsen.
Åtgärd: I yttrande från vården framgår att man som patient måste betala en
uteblivande avgift om man inte ringer återbud senast 24 timmar före besök. Efter
kontakt med vårdgivaren instämmer denna i att patienten endast ska betala 350 kr i
uteblivande avgift. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1506-02957-44
Bristande bemötande och information
En kvinna framförde synpunkter på bristande bemötande och dålig information om
undersökningar och provtagning i samband med mammografi och ett efterföljande
läkarbesök. Läkaren tog vävnadsprover från en misstänkt förändring i bröstet utan
att informera om vad han gjorde.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef och ansvarig läkare. Båda redogjorde för
de rutiner kliniken har och som hade följts. Patientens direkta fråga hade besvarats
av ansvarig läkare, också enligt de rutiner som tillämpas, och läkaren erbjöd i
yttrandet ett uppföljande samtal för att diskutera igenom situationen som uppstått.
Anmälaren valde att avstå samtalet och gav i stället en skriftlig kommentar att
tillfoga slutskrivelsen till vården. Överenskom även att i slutskrivelsen understryka
den negativa känsla som kvarstår efter undersökningen. Ärendet avslutas.
V1506-02991-34
Komplikationer efter vävnadsprov
En man och dennes anhörig har synpunkter på att vårdgivare lämnat motstridiga
uppgifter om resultatet i en cancertest och om efterföljande undersökning var
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nödvändig eller ej. Mannen fick svåra komplikationer, som var kända, efter
undersökningen. En specialistläkare vid ett sjukhus ansåg att undersökningen inte
var nödvändig då mannens blodvärden var bra.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från den specialistläkare som gjorde undersökningen
skriver denna att mannen deltagit i en studie där man bedömer risken för att få
prostatacancer. En forskningsgrupp hade bedömt att anmälaren hade förhöjd risk
för cancer och han uppmanades att ta kontakt med specialist för att ta ett
vävnadsprov. I studien ingår att provtagande specialist inte ska känna till de
aktuella blodprovssvaren. Mannen informerades både muntligt och skriftligt om
riskerna för undersökningen och han hänvisas till forskningsgruppen för att ta del av
blodprovssvar då värdena var normala. Yttrandet har delgivits anmälaren och
dennes anhörig som inte är nöjda med svaret. Ärendet avslutas vid förvaltningen,
men överförts till Inspektionen för vård och omsorg för handläggning.
V1506-03020-42
Nekad medicinering, saknar vårdplan
En man med neuropsykiatrisk diagnos vårdas och medicineras vid en psykiatrisk
klinik. I samband med läkarbyte halverades läkemedelsdosen och mannen mådde
dåligt. Efter en tid föll han tillbaka till tidigare alkoholmissbruk. Vårdplan har saknats
och mannen förstår inte medicineringen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
vid beroendekliniken. En utförlig medicinsk förklaring ges till
läkemedelsbehandlingen mannen fått samt att vårdplan har funnits gällande
läkemedelsdos. Hänsyn har tagits till patientsäkerhet, vetenskap och beprövad
erfarenhet. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter framfört önskan om
fortsatt handläggning vid Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1506-03026-55
Frågor om organisationen inom sjukresor
En kvinna har frågor angående sjukresesystemets organisation rörande turordning
vid körningar till olika adresser. Kvinnan framför att det är rörigt då man ofta inte
åker först till den adressen som är närmast vilket innebär att hon har fått åka långa
sträckor helt i onödan, vilket inte kan anses vara kostnadseffektivt.
Åtgärd: I de två yttranden som förvaltningen inhämtat framförs bland annat att
föraren ska hämta och lämna efter vad som är geografiskt bäst. Vid samplanerade
resor ska resenärerna lämnas i den ordning som adresserna står på köruppdraget
eller så att resan blir så kort som möjligt. Om detta inte fungerar så har föraren
agerat felaktigt. Anmälaren ombeds kontakta kundservice vid färdtjänst och
sjukresor om detta inträffar igen. Anmälaren har inte hörts av efter att hon tagit del
yttrandena. Ärendet avslutas.
V1506-03050-57
Personal sände journal till arbetsgivare
En kvinna har synpunkter på att personal på en allmänpsykiatrisk mottagning har
sänt journaldokumentation till arbetsgivare utan att informera henne.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetschef på den psykiatriska mottagningen som inte
kunnat besvara samtliga anmälarens frågor då personal slutat sin anställning.
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Anmälarens frågor bemöttes och enhetschefen förnekade att någon information
lämnat mottagningen utan anmälarens samtycke. 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.
V1506-03065-59
Felaktig behandling och bristfällig kommunikation
En kvinna som genomgick en gynekologisk operation utskrevs av en läkare trots att
hon kände sig mycket svag. Hon behövde åka tillbaka till sjukhuset ett flertal gånger
på grund av blödningar från sprucket sår. Kvinnan anser att opererande läkare som
hon träffade vid ett av de tillfällena visade ointresse för komplikationerna och
saknade medkänsla. Hon fick senare träffa en annan läkare som hon uppfattade var
omsorgsfull och professionell.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. Hon beklagar att anmälaren
drabbades av en komplikation och att anmälaren inte blev omhändertagen på
sjukhuset mer än akut, för att sedan få besök av hemsjukvården. Hon förklarar att
den komplikation som befanns bedömdes omhändertagen via vårdcentralen och om
de hade ansett att den skulle följas upp ytterligare skulle de ha remitterat
anmälaren till sjukhuset. Hon är tacksam för att anmälaren bokade en tid hos en
läkare för samtal om missnöje med operationen och bemötandet. Slutligen beskriver
hon att synpunkter som dessa är viktigt för henne att ta del av, hon samlar dem och
redogör för dem på läkarmöten. Hon jobbar mycket med frågorna om bemötande
och respekt för patienten. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Därefter
återkommer hon inte i ärendet varför det avslutas.
V1506-03068-42
Ovänligt bemötande, patientjournal
En man har synpunkter på en sjuksköterskas bemötande vid en hjärtavdelning vid
ett akutsjukhus. När det uppstod missuppfattning gällande mannens medicinering
konstaterade sjuksköterskan att han var psykisk sjuk. Mannen har endast haft
kontakt med en kurator och undrar om sjuksköterskan har gjort intrång i hans
journaluppgifter. Sjuksköterskan betedde sig så illa så att äldre patienter i rummet
grät och var rädda för sköterskan.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, patientsäkerhetscontroller,
chefsjuksköterskan och patientläkaren vid kliniken. En beklagan framförs över
händelsen och bemötandet. Ett samtal har ägt rum med vederbörande sköterska
och händelsen kommer följas upp av ansvarig chef. Anmälaren har tagit del av
svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1506-03079-59
Synpunkter på läkares åtgärder
En kvinna har synpunkter på att en läkare vidtog åtgärder på grund av att hon
lämnat mottagningen trots att hon hade talat med sjuksköterska om att gå hem.
Anmälaren ifrågasätter också varför läkaren inte tog del av journalinnehåll som
hade betydelse för situationen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionschefen för verksamhetsområde
intermedicin Han framför att utifrån bakgrunden att anmälaren enligt egen utsago
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intagit alkohol och tabletter då hon känt sig deprimerad, bedömer att ansvarig
läkare handlagt ärendet korrekt. I fall som detta är verksamheten skyldig att tillse
att psykiatrisk bedömning sker före hemgång. I det fall patienten avviker tillkommer
skyldigheten att begära polishandräckning och föra patienten till sjukvårdsinrättning
där sådan bedömning kan ske. Yttrande har också inkommit från
verksamhetschefen vid akutvårdsenheten. Hon förklarar att berörd sjuksköterska
minns att anmälaren sagt att hon skulle gå hem varpå sjuksköterskan tar bort den
nål anmälaren hade på handen/armen. Verksamhetschefen konstaterar att
kommunikationen mellan läkare och sjuksköterska brustit då den senare inte kände
till att anmälaren haft tankar på att ta sitt liv. Anmälaren har tagit del av yttrandena
och inkommer med skriftliga synpunkter som bland annat rör skadeståndskrav samt
synpunkter på vilka bedömningar som gjordes och på vilka grunder. Hon är inte
intresserad av kompletterande yttrande utan avser att vända sig till
patientförsäkringen. Hon önskar dock att hennes skrivelse framförs avslutningsvis.
Ärendet avslutas därmed.
V1506-03087-42
Ovänligt bemötande vid medicindelning
En kvinna vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning och upplevde sig ovänligt
bemött av sköterskan i samband med medicindelning. Vid ett tillfälle fick hon inte
sin medicin, den saknades på medicinbrickan och sköterskan hämtade den på
expeditionen. Kvinnan upplevde sig ifrågasatt och ovänligt bemött och önskar en
förklaring till händelsen. Hennes handväska var inlåst i ett skåp på expeditionen,
detta var hon inte informerad om.
Åtgärd: Svar och en beklagan har inkommit från chefsöverläkare och enhetschefen.
Ansvarig sköterska förklarar händelsen med att samtliga läkemedelsdosetter inte
var framme samtidigt och beklagar att informationen om detta inte var tydligt.
Avdelningen kommer att arbeta med praktiska förbättringar gällande patienters
tillhörigheter som skall tas omhand. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
hörts av och ärendet avslutas enligt överenskommelse.

V1506-03107-34
Behandling uteblev
En kvinna besökte en läkare på ett akutsjukhus 2012 för att få behandling för en
tumör. Läkaren uppgav att det inte fanns några problem med att behandla henne
och han skulle återkomma med ytterligare information efter några dagar. Läkaren
återkom aldrig trots att kvinnan, vid flera tillfällen, sökte honom via mottagningens
sjuksköterskor. Hon gav till slut upp och sökte vård i utlandet.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från specialistläkare skriver denne att anmälaren vid
besöket fick information om sjukdomen och att kirurgi inte kan förbättra synen. Hon
accepterade att en förfrågan gick till Tyskland där man hade störst erfarenhet av
den behandling som kvinnan var i behov av. Denna förfrågan överfördes till hälsooch sjukvårdsförvaltningen och vårdgivaren har inte fått besked om att något avslag
givits. Anmälaren remitterades därefter, enligt gällande rutiner, till ett ögonsjukhus.
Akutsjukhusets ansvar var att bistå med specialistbedömning och hjälp med
förfrågan till Tyskland för specialiserad strålbehandling. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
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V1506-03126-62
Feldiagnosticerad - polyp var tumör
En kvinna sökte vård för bland annat nästäppa och fick beskedet av en läkare på en
specialistklinik att hon hade en polyp i näsan. En operation genomfördes för att ta
bort polypen. Operationen blev mycket smärtsam och man lyckades inte ta bort
polypen. Efter att kvinnan sedan remitterats till en annan mottagning och fått en
röntgen upptäcktes att kvinnan inte hade någon polyp, utan att det var en tumör
som hade växt sig mycket stor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid kliniken, som redogör
för den undersökning och behandling patienten genomgått. Han beklagar den
smärta och det obehag som fördröjningen av korrekt diagnos orsakat. För att
förhindra att detta upprepas kommer i fortsättningen alla patienter med atypisk
nästäppa att initialt i utredningen få genomgå en datortomografi av näsans bihålor.
Anmälaren har efter att hon tagit del av yttrandet inkommit med skriftliga
synpunkter, där hon bland annat framför att hon tycker att det är anmärkningsvärt
att man inte sett skillnad på en mycket stor tumör och svullnad i näsan/svalget. Hon
framför också att hon fortfarande har besvär på grund av den försenade diagnosen.
Synpunkterna framförs till mottagningen. Ärendet avslutas.
V1506-03140-62
Togs inte omhand av ambulanspersonal
En kvinna som föll och började blöda kraftigt vid ett evenemang fick hjälp av en
anhörig att ta sig till en ambulans som stod uppställd i närheten. Kvinnan fick ingen
hjälp av ambulanspersonalen och nekades att få något att rengöra såren med och
material för såromläggning. En polis som hjälpte kvinnan frågade
ambulanspersonalen om de kunde tillkalla en annan ambulans, men fick nej.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verkställande direktör och verksamhetschef för
ambulansföretaget, som skriver att ambulansen var särskilt inhyrd och bekostad av
arrangören till det idrottsevenemang som just då pågick och inte ska användas till
publik eller allmänhet. Dock, skriver verksamhetschefen, ska ambulanspersonalen
vara behjälpliga med att larma SOS Alarm och att förbinda sår eller lämna
sjukvårdmaterial för att stoppa blödning i väntan på att en annan ambulans kommer
på plats. Man beklagar att kvinnan inte fått den hjälp hon borde ha fått och skriver
att personal som tjänstgör på evenemangsambulanser kommer att informeras om
att de måste bistå patienter på bästa möjliga sätt om det inträffar ett sjukdomsfall
eller en olycka utanför evenemanget/deras uppdrag. En redogörelse kring det
inträffade har också inkommit från sjuksköterskan som bemannade ambulansen.
Anmälaren har därefter meddelat att hon är nöjd med den information som nu ska
gå ut till personalen, men att hon inte håller med om den redogörelse
sjuksköterskan lämnat. Anmälarens skriftliga synpunkter skickas till
ambulansföretaget. Ärendet avslutas.
V1506-03145-49
Utebliven behandling
För ett antal år sedan noterade anmälaren en prick på kinden. Han tog kontakt med
sjukhuset. Läkaren bedömde att det inte förelåg behov av behandling. Senare i
kontakten med annan läkare kostaterades behov av behandling på grund av
cancersjukdom. Den fördröjda behandlingen orsakade kostnader för anmälaren.
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Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd sektionschef framgick det att anmälaren
vid diagnostillfället behandlades med cellgifter för sin sjukdom som spridit sig,
huvudsakligen till buken. Sjukdomen behandlades enligt internationella och
nationella riktlinjer. Ett par år senare konstaterades ett återfall på kinden. Detta
återfall har varit föremål för medicinska bedömningar för ställningstaganden till
fortsatt behandling. Det faktum att anmälaren vid perioder vistades utomlands
försvårade kommunikationen, enligt yttrandet. Anmälaren tog del av yttrandet.
Enligt anmälaren visade läkaren inget större intresse över pricken på kinden.
Läkaren ska enligt anmälaren ha sagt att den inte utgjorde någon som helst fara,
att anmälaren kunde resa utomlands. Enligt anmälaren har läkaren inte diskuterat
eventuell behandling utifrån pricken på kinden. Anmälaren menar att
journalanteckningarna är missvisande, om man utgår från yttrandet. Enligt
anmälaren har han vid upprepade tillfällen, även då han varit utomlands, försökt
komma i kontakt med läkaren via telefon, men läkaren har inte hört av sig.
Anmälaren uppgav att ha ska vända sig till patientförsäkringen, löf, för att få
ekonomisk ersättning för utebliven vård. Ärendet avslutas.
V1506-03172-42
Värk efter blodprov, skadad nerv
En kvinna går på regelbundna blodprovskontroller på vårdcentralen och vid ett
besök stack sköterskan fel. Svår smärta med strålning från fingrarna upp till axeln
uppkom. Ett halvår efter händelsen har kvinnan fortfarande ont.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar det som skett och
informerat inblandad laboratoriepersonal om händelsen. Provtagning är ett så kallat
blint förfarande och med anledning av detta kan man inte undvika en påverkan på
ytliga sensibla nerverer. Kvinnan hänvisas till sjukvården för bedömning och
eventuell behandling. Händelsen är rapporterad i avvikelsesystemet som ett
patientklagomål för spårbarhet. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
framfört att händelsen kommer att anmälas till Patientförsäkringen Löf. Ärendet
avslutas.

V1506-03198-62
Synpunkter på bemötande hos SOS Alarm
En kvinna har synpunkter på bemötandet hon fick av en operatör när hon ringde till
SOS Alarm, efter att ha blivit dålig efter en tandoperation. Kvinnan kopplades av
operatören till en tandvårdsakut, men där möttes hon av en telefonsvarare. När
kvinnan åter ringde 112 fick hon tala med samma operatör, som hon upplevde ett
bristande bemötande från. När hon bad om råd hänvisades hon till Vårdguiden på
telefon, dit det inte gick att komma fram.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från gruppchef vid SOS Alarm, som beklagar att
patienten fick fel hjälp och råd för de symptom hon uppvisade. Hon skriver att
operatören borde ha gjord en grundligare intervju som borde ha resulterat i att en
ambulans larmades till patienten. Bemötandet borde också ha varit bättre.
Operatörens närmaste chef har haft samtal med denne och det kommer att ske en
uppföljning för att undvika att liknande händelser inträffar i framtiden. Anmälaren
har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avlutas.
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V1506-03203-62
Kom inte fram till 1177 Vårdguiden
En kvinna ringde till SOS Alarm efter att ha blivit dålig efter en operation och blev
då hänvisad till Vårdguiden på telefon för sjukvårdsrådgivning. När kvinnan ringde
dit gick det inte att komma fram. Ett automatiskt meddelande uppmanade att
återkomma senare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från företaget som driver och bemannar 1177
Vårdguiden, där affärsområdeschefen skriver att man möts av det automatiska
meddelandet om det blivit en tillfällig överbelastning av samtalskön. Detta sker när
betydligt fler än prognosticerat ringer och alla köplatser är upptagna. Så fort det blir
en ledig köpplats släpps samtal in i kön igen. Anmälaren har inte återkommit efter
att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avlutas.
V1506-03222-28
Garanti på tandprotes
En man fick en tandprotes och blev då informerad om att det inte fanns någon
garanti på tandprotesen. Protesen har han nu fått laga vid cirka fem tillfällen till en
kostnad av 3 500 kronor. När han uppsökte en annan tandläkare fick han veta att
garanti borde ha gällt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef för mottagningen. Patienten
har under ett antal år gjort ett flertal temporära proteser som efter en tid gått
sönder. Patienten har blivit föreslagen permanent terapi men inte hört av sig
angående detta. Temporär terapi är ingen långsiktig lösning och bör ersättas av en
permanent så snart det är möjligt. Ingen garanti ges på temporära behandlingar.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att han nu förstår varför garanti
inte gäller. Ärendet avslutas.
V1506-03229-49
Vårdskada
Anmälare fick vårdskada när han opererades. Han blev lagd i fel operationsställning
och vaderna skadades.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd överläkare framgick att anmälaren
genomgick en komplicerad operation med lyckat resultat i operationsområdet.
Vidare framgick att det trots noggrann inpassning i benstöd kan ha uppstått ett
ogynnsamt tryck i benen och att det möjligen kunde vara så att nedtagning av
benen inte skedde i enlighet med planerad tid. Efter kontakt med ortopedkirurg
opererades anmälaren på grund av smärtan i vaderna. Denna andra operation som
snabbt genomfördes efter den första operationen minimerade konsekvenserna av
vårdskadan, enligt yttrandet. Av yttrandet framgick även att anmälaren inte längre
hade kvarstående besvär i benen förutom ärr. Anmälaren tog del av yttrandet och
uppgav att han fortfarande lider av besvär. Anmälaren har anmält händelsen till
Patientförsäkringen, Löf. Ärendet avslutas.
V1506-03244-58
Felaktig bedömning av patientens tillstånd
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En kvinna framför att hon anser att ambulanspersonalen gjort en felaktig
bedömning av allvarlighetsgraden i hennes tillstånd. Kvinnan blödde från underlivet
och fick ambulanstransport till sjukhuset. Väl där försämrades hennes tillstånd
snabbt och akut operation blev nödvändig. Anmälaren anser att
ambulanspersonalen borde lyssnat på henne och gjort en annan bedömning.
Åtgärd: Gemensamt svar har inkommit från verkställande direktör och från
medicinskt ledningsansvarig läkare som beklagar patientens upplevelse att hon inte
blivit tagen på allvar. De har bägge tagit del av anmälan, av ambulansjournalen
samt av ansvarig ambulanssjuksköterskas berättelse. Där framgår att patientens
syresättning, puls och blodtryck var inom normalgränserna men att sjuksköterskan
noterade tunn puls och att patienten var blek. Detta gjorde att bedömningen var
näst högsta prioriteringsnivå vid överrapportering till akutmottagningen. De är
tacksamma över att ha fått tagit del av anmälarens synpunkter då det är viktigt att
se vad som inte blivit bra och lära sig av 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.
V1506-03255-59
Ifrågasätter undersökning och bedömning
Anmälaren skickades hem från mottagningen med uppmaning att söka vårdcentral
vid försämring. Mannen fick dock inte någon tid. Han åkte utomlands och vid mer
omfattande undersökningar än vad som gjorts vid mottagningen konstaterades
bland annat cancersjukdom. Mannen framför att en grundligare undersökning skulle
inneburit tidigare diagnostisering och behandling.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. Hon beskriver akutbesöket
och att utifrån den information som anmälaren lämnade om långvarig hosta,
lungsjukdomen Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och behov av
inhalationsmedicin undersökte man lungfunktioner och hjärta samt eventuell
infektion, inklusive blodprovstagning. Bedömningen var försämrad KOL och mannen
fick läkemedel på plats och via recept. Gällande lungröntgen förklaras att det endast
utförs vid livshotande tillstånd efter midnatt varför mannen uppmanades att vända
sig till vårdcentralen för vidare utredning. Han uppmanades också att ta kontakt
med densamma vid försämring. Remiss skickades och av journalen framgår att
anmälaren avböjt erbjuden tid på grund av resa. Mannen försämras och tar egen
kontakt som resulterar i att utredning planeras efter hans resa. Slutligen förklarar
verksamhetschefen akutmottagningen roll och att hanteringen följt gängse rutin
genom att remittera till vårdcentralen. Hon beklagar att besöket blev en så negativ
upplevelse men tackar för de värdefulla synpunkterna som bidrar till förbättring av
verksamheten. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att vissa saker inte
stämmer, dock avser han att ta kontakt med vårdcentralen och funderar på om han
kan få ett samtal med akutmottagningen. Han inkommer senare med ett genmäle
vilket han per telefon förklarar syftar till att han vill ha ett möte till stånd. Enligt
önskemål från anmälaren lämnas kontaktuppgifter till patientombudsmannen vid
sjukhuset som alternativ till att framföra önskemålet skriftligt. Mannen återkommer
därefter inte till förvaltningen på drygt fyra veckor varför ärendet avslutas.
V1506-03269-42
Brister i medicinering, tillgänglighet
En man med depression och neuropsykiatrisk diagnos medicineras och vårdas vid en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Medicineringen hjälpte inte efter en tid och ett
nytt preparat förskrevs som gav biverkningar. Mannen önskade gå tillbaka till
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tidigare medicinering eller byta till annat preparat. Nu uppkom problem då läkare
inte återkom för utvärdering, varför han gick till mottagningen för att boka tid.
Receptionisten föreslog dossänkning och därefter utsättning efter en vecka. Flera
veckor har gått och läkaren har ännu inte hörts av.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren och sektionschefen som beklagar
handläggningen som inte skötts på rätt sätt. Verksamheten har en pressad situation
med många vakanser, vilket är en förklaring men ingen ursäkt. Anmälaren har tagit
del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1506-03278-28
Garanti på tandbehandling
En man har blivit kontaktad av tandvårdsmottagningen då han har en kvarstående
skuld på 1 495 kronor. Enligt mannen var det en garantiåtgärd som utfördes, men
enligt mottagningen så var det en annan tand som lagades.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef vid mottagningen. Patienten
har under en period lagat ett flertal tänder och för plastlagningar gäller en garanti
på två år. Den tand som ärendet gäller åtgärdades akut och var en tand som
lagades under år 2009, varför ingen garantiåtgärd gällde för den lagningen.
Mottagningen önskar fortfarande betalning för den åtgärd som utförts. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1506-03280-64
Synpunkter på bedömningar och bemötande
En kvinna framför att undersökningar och bedömningar var bristfälliga vid kontakter
med mottagningen. Kvinnan har också synpunkter på att hennes symptom och
beskrivningar nonchalerades och hänfördes till psykisk och annan fysisk hälsa än
den hon sökte för. Besvären fortsatte och kvinnan sökte akutmottagning där
undersökningar bland annat visade på en fraktur och kvinnan väntar nu på
operation.
Åtgärd: Förvaltningen har, via verksamhetschefen, inhämtat yttrande i vilket
specialistläkaren redovisar hur kontakterna mellan henne och patienten gått till.
Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid
varför förvaltningen nu avslutar ärendet.
V1506-03282-42
Utan mediciner, remiss skickades inte
En man med ryggbesvär har medicinerats med starka smärtstillande mediciner som
husläkaren nu inte vill förskriva längre. Remiss skulle skickas till smärtmottagning.
Efter en tid kontaktade mannen smärtmottagningen men ingen remiss fanns. Efter
förnyad kontakt med vårdcentralen skrevs remissen. Mannen står nu utan
smärtlindring och har ännu inte fått komma till specialisten för smärtbehandling.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som tackar mannen för brevet
som kommer att användas i organisationens förbättringsarbete. Mannen har varit på
ett möte med verksamhetschefen för att reda ut vad som hänt och också träffat sin
nya doktor. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att han är nöjd
med svaret och den nya husdoktorn. Ärendet avslutas.
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V1506-03286-42
Informationsbrist innan påbörjad medicinering
En kvinna med spricka i analöppningen behandlades med injektioner på en kirurgisk
specialistklinik. Kvinnan frågade flera gånger om medicinen kunde ges till gravida
eller till kvinnor som planerar att bli gravida. Läkaren menade att det inte var någon
risk. Kvinnan ställde många frågor då hon planerar en graviditet. Tillslut sa läkaren
att, bestäm dig om du vill ha sprutan så kan vi prata efteråt, och hon accepterade
behandlingen. I FASS kunde hon läsa att denna medicin inte skall ges till gravida,
ammande eller till kvinnor i fertil ålder då medicinen innehåller ett nervgift.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig läkare som förklarar att mottagningen
praktiserat denna metod i 10-15 år. I yttrandet hänvisas till andra verksamheter
som behandlar med denna produkt. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
framfört önskan om fortsatt handläggning vid Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1506-03292-34
Vårdgaranti
En anhörig har synpunkter på att en bror inte fått vård vid en psykiatrisk
specialistmottagning inom vårdgarantin. En remiss har skickats för ett år sedan.
Åtgärd: I yttranden från cheföverläkare, enhetschef och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen framgår det att trycket för att få komma till denna
mottagning har varit stort och många patienter har fått vänta i över ett år för att
påbörja behandling. Detta beror på stort remissflöde, oförändrad
bemanningssituation och samtidigt en minskning av antalet nya patienter som tas
emot på mottagningen. Man har valt att prioritera efter behov så de som efter sin
18 års dag helt saknar psykiatrisk kontakt tas emot först. Ytterligare två
specialistmottagningar kommer att öppna inom kort. Chefsöverläkaren beklagar den
uppkomna situationen men önskar lyfta fram att det har funnits möjligheter att söka
vård och behandling vid annan psykiatrisk mottagning/enhet. Enhetschef kommer
att kontakta brodern för att direkt kommunicera kring det inträffade och klarlägga
hur tidsplanen ser ut framöver. Då anhörig därefter inte avhörts, avslutas ärendet.
V1506-03297-34
Bemötande
En förälder har synpunkter på hur vuxen son blivit bemött av läkare. Sonen var
inlagd på ett akutsjukhus för att opereras men vid halv tiotiden kvällen innan
operation, ringer läkaren och ställer in. Den anhörige tror att läkaren fått kalla fötter
då operationen skulle kunna innebära bestående skador på hjärnan. Läkaren har
därefter skrivit i ett läkarintyg att det var sonen som ställde in operationen, vilket
inte stämmer. Nu får han ingen ersättning på grund av denna skrivning. En kurator
lovade att hjälpa till med läkarintyget, men det har gått en månad och denne har
inte hört av sig.
Åtgärd: I ett begärt yttrande skriver specialistläkare att beslut om inställd operation
togs i samråd med dennas chef, sen eftermiddag, dagen innan den tilltänkta
operationen. Läkaren blev hastigt hemkallad och hann inte informera sonen. Tre
månader senare görs en ny magnetröntgen och då tumören växt bedömer man på
en multidisciplinär rond att operera, med de risker för funktionshinder som
operationen medför. I ett sjukintyg skrevs att operationen ställdes in på grund av
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medicinska skäl men det kunde uppfattas som om det var patienten som avböjde
operation. Läkaren uppger att det berodde på språkförbistring då hon inte har
svenska som modersmål. Ett nytt sjukintyg har utfärdats. Anmälaren och sonen har
tagit del av yttrandet och är inte nöjd. De önskar att ärendet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg för fortsatt handläggning.
V1506-03299-28
Ofullständig vård
En man anser att han inte får den vård han är berättigad till inom den
landstingsfinansierade barn- och ungdomstandvården. Han har påtalat besvär med
värk i tänderna och hänvisas till att använda bettskena istället för att få
tandreglering. Bettskenan hjälper inte men han får ingen annan hjälp.
Åtgärd: Yttrande inhämtades av behandlande tandläkare. Tandläkaren har träffat
patienten vid ett tillfälle och skrev då en remiss till specialisttandvården. Enligt
remissvar blev han nekad behandling på grund av ett obetydligt bettfel som inte
krävde specialistbehandling. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas.
V1506-03306-34
Behandling
En man som vårdats inom rättspsykiatrin och dennes anhörig har synpunkter på den
medicinska behandling som ges och indragna permissioner.
Åtgärd: Via telefon och i ett brev till anmälarna har anhörig, som företräder
mannen, informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet samt att
förvaltningen inte kan påverka medicinska beslut. De föreslås kontakta
verksamhetschef, brevledes eller via telefon, om sina synpunkter. Förvaltningen
informerar även om att mannen kan överklaga beslutet om indragna permissioner
till förvaltningsrätten. Ärendet avsluta i samförstånd.
V1506-03311-44
Bristande undersökning
En kvinna skriver då hon anser att hennes utredning dröjde för länge. Hon kom in
på en akutmottagning för kramper och den primära röntgenundersökningen visade
på allvarlig sjukdom. Hon lovades en uppföljande magnetkameraundersökning
dagen efter som skulle vidarebefordras till specialist. Undersökningen dröjde flera
dagar och nytt besök av läkare blev först efter mer än två dygn.
Åtgärd: Yttrande gavs av vice vd, verksamhetschef. Denne hade varit i
telefonkontakt med anmälaren för att reda ut frågeställningarna och klargöra de
prioriteringar som akutavdelningen styrdes av. Man beklagade det förhastade
beskedet om magnetkameraundersökningen som givits innan man varit i kontakt
med röntgenavdelningen. Händelsen skulle komma att vara med i sjukhusets
pågående arbete att förbättra verksamheten. 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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V1506-03344-42
Felförskrivet läkemedel, ekonomisk ersättning
En man har fått fel antal läkemedel förskrivet vid en medicinklinik på ett
akutsjukhus. Trots rätt information räknade läkaren fel. Mannen har nu ett lager av
mediciner hemma som inte ska användas. Han undrar om dessa kan lämnas åter
och om han kan få pengarna tillbaka.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren och patientsäkerhetsläkaren vid
medicinkliniken som instämmer i att ett onödigt antal läkemedel förskrivits och
merkostnaden för mannen beklagas. En förklaring till misstaget bedöms vara
tekniska problem i förskrivarmodulen, detta skall påtalas för IT ansvariga på
kliniken. Mannen kommer ersättas för merkostnaderna. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter hörts av och framfört att han är nöjd med beslutet. Ärendet
avslutas vid förvaltningen.
V1506-03380-42
Inställd operation
En kvinna med cysta på livmodern planerades för operation på en kvinnoklinik på
ett akutsjukhus. Den bedömdes vara farlig och så pass stor så den påverkade
urinfunktionen. Operationen ställdes in ett par dagar innan operationsdatum då
annan bedömning gjordes av operatören.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, verksamhetschefen och ansvarig
patientsäkerhetsläkare. Efter medicinsk utredning vid kliniken framförde kvinnan att
hon önskade fortsatt vård och operation vid ett annat akutsjukhus varför remiss
skickades dit. Av denna anledning ställdes operationen in. Anmälaren har tagit del
av svaret och därefter framfört att hon inte är nöjd med svaret. Ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1506-03416-58
Utebliven undersökning, föräldrar ej lyssnade till
En mamma framför synpunkter på att de inte blivit lyssnade till som föräldrar
gällande sonens tillstånd efter förlossning. Mätningar av syresättningen var svåra att
genomföra och föräldrarna önskade att ett ultraljud av hjärtat skulle genomföras,
det ansågs inte nödvändig. Det visade sig senare att sonen lider av ett hjärtfel.
Anmälaren anser att personalen borde lyssnat till dem som föräldrar samt
informerat bättre gällande sonens mående.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kvinnokliniken, och från
verksamhetschef, överläkare, läkare på barnsjukhuset. Av yttrandet från
verksamhetschefen framgår att hon haft telefonkontakt med anmälaren och
beklagat händelseförloppet. Det hon önskar återkoppla till sina medarbetare, med
anledning av händelsen, är respekt för mamman när hon påtalar något samt att
man måste beakta om man inte hittar det som är normalt omedelbart.
Verksamhetschefen kommer att återföra det hela på arbetsplatsträffar, både i
läkargruppen, bland medarbetare och bland cheferna på kliniken. Av yttrandena från
verksamhetschef, överläkare och läkare på barnsjukhuset framgår
händelseförloppet, de bedömningar och undersökningar som gjordes. Man anser
från sjukhusets sida att den medicinska utredningen och handläggningen har skett i
enlighet med gällande rutiner och rekommendationer, men beklagar föräldrarnas
upplevelse av vårdtiden. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena,
inkommit med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet
avslutas hos förvaltningen.
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V1506-03429-59
Synpunkter på utredning och journalinnehåll
En kvinna beskriver ett längre förlopp med kontaker vid flera olika mottagningar och
inriktningar som hon besökt på grund av fotproblem. Vidare framför kvinnan att en
journalanteckning inte är i överensstämmelse med hennes uppfattning.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från berörd läkare och verksamhetschefen. De har
gått igenom dokumentation i vårdförloppet. Verksamhetschefen beskriver
genomförda undersökningar samt planering av fortsatt kontakt och bedömer att
omhändertagandet, utredningen samt planeringen varit adekvat och omsorgsfull.
Anmälaren återkommer dock inte till mottagningen. Berörd läkare förtydligar
bedömningar och åtgärder i vårdförloppet och även han framför att anmälaren inte
återkom för fortsatt vård enligt planeringen. Anmälaren inkommer med genmäle där
hon framför att hon inte är nöjd med svaret samt att hon önskar kontakt med
verksamhetschefen för samtal. Verksamhetschefen har försökt att uppfylla denna
önskan utan att anmälaren responderat på hennes samtal och meddelanden, vilket
beskrivs i ett kompletterande yttrande. Ärendet avslutas i och med att detta
översänds till anmälaren.
V1506-03442-57
Bristande behandling hos husläkare
En man gick under lång tid hos husläkare för medicinska uppföljningar, men då han
plötsligt blev svårt sjuk upptäcktes en svårartad brist på sköldkörtelhormon.
Mannen avled efter en kortare tids vistelse på akutsjukhus och hans dotter är
mycket arg och besviken över att hans husläkare inte uppmärksammade bristen.
Åtgärd: Verksamhetschef och patientansvarig läkare har inkommit med flera
yttranden. De förklarade att någon uppföljning av provsvar inte kunnat ske då
mannen glömde bort att lämna prover inför två läkarbesök. Påminnelser och
uppföljning varför detta glömdes bort genomfördes inte. En diskussion i
läkargruppen har skett på vårdcentralen för att öka medvetenheten kring
provtagning och uppföljning. Anmälaren önskar avsluta ärendet på förvaltningen då
annan myndighet avser att utreda händelsen.
V1506-03446-62
Ej fått hjälp på vårdcentral
En kvinna har synpunkter på brister vid en vårdcentral och att hon inte blivit
kontaktad och fått någon uppföljning efter att ha tagit bort en kateter. Från
vårdcentralen har man också beställt kateterpåsar till kvinnan utan att hon har
tillfrågats eller velat ha dem och kvinnan har nu fått betala för detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen samt berörd sjuksköterska,
som skriver att det är dokumenterat att patienten ville att kateterpåsar skulle
beställas, att ord därmed står mot ord och att det är svårt att avgöra om det
möjligen skett en missuppfattning. Anmälaren har därefter inkommit med ett
genmäle, då hon inte är nöjd med svaret och inte har fått svar på synpunkterna
kring att hon inte kontaktats för uppföljning. Sjuksköterskan har svarat att hon
ringde patienten för kontroll den överenskomna dagen. Anmälaren har därefter
framfört att denna uppgift inte stämmer, vilket noteras i det avslutande brevet till
vårdcentralen. Ärendet avslutas.
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V1506-03455-58
Brister i omvårdnad, fallskada, inte lyssnad till
En kvinna framför att det brustit i tillsyn och omvårdnad vid hennes vårdtid på en
vårdavdelning på ett sjukhus. Detta har resulterat i en fallskada där kvinnan brutit
revben och fått bäckenskador. Hon anser även att personalen inte lyssnat till henne
och att inte tagit hennes smärtproblematik på allvar.
Åtgärd: Svar har inkommit från biträdande verksamhetschef på kliniken som
beklagar att patienten känner att hon inte blivit tillräckligt bra omhändertagen under
sin vårdtid på kliniken. Av yttrandet framgår att patienten vårdats på kliniken för
svåra smärtor och att hon råkat ut för två fallolyckor under vårdtiden. Dessa olyckor
finns dokumenterade i journalen och patienten har efter detta blivit undersökt av
läkare. Enligt biträdande verksamhetschef är det inte säkerställt att patientens
bäckenskada uppstått på sjukhuset utan att den sannolikt fanns där innan
vårdtiden. Patienten har även fått träffa smärtläkare flera gånger och även blivit
erbjuden kontakt med psykiatriker då långvariga smärtor kan vara en del i en
psykiatrisk problematik. Anmälaren inkom med synpunkter där hon påpekade att
ingen undersökning gjordes efter att hon ramlat, och att hon undrar vad
verksamhetschefen grundar påståendet att hennes bäckenskada fanns innan
sjukhusvistelsen på. I ett kompletterande yttrande framförde biträdande
verksamhetschef att han baserar sin bedömning på två
magnetkameraundersökningar där man både innan och efter sjukhusvistelsen kan
se en vätskeansamling i korsbenet. Detta skulle kunna tala för en typ av fraktur
som inte uppkommer efter fallskada utan från till exempel överbelastning.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet, hörts av och
framfört att hon inte är nöjd. Då ytterligare skriftväxling inte anses tillföra något i
ärendet avslutas ärendet i befintligt skick.
V1506-03456-58
Ej lyssnad till, vägrad undersökning
En kvinna har synpunkter på att barnmorskan och läkaren vid en mödravårdscentral
inte lyssnade på henne då hon framförde att hon hade ont i magen och ryggen.
Kvinnan önskade utredning av sina besvär men fick svar att hennes besvär var
normala vid en graviditet. Det visade sig senare att fostret dött.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och från enhetschef på
mödravårdscentralen. Av yttrandet från verksamhetschefen framgår att hon, efter
att ha tagit del av patientjournalen och samtalat med berörd personal, kommit fram
till att hanteringen i ärendet varit korrekt enligt gällande PM, riktlinjer och praxis.
De tar alltid klagomål på allvar och har gjort en intern händelseanalys där det
framkom vikten av att förankra och kontrollera att den information som ges har
uppfattats på rätt sätt. Detta har förmedlats till alla barnmorskor på enheten.
Verksamhetschefen beklagar det lidande och obehag som patienten upplevt och tar
till sig av synpunkterna och kritiken. Av yttrandet från enhetschefen framgår att
personalen på mottagningen följt gällande basprogram och riktlinjer. Hon beklagar
att anmälaren inte känt sig lyssnad till och upplevt bemötandet som
otillfredsställande. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, hörts av och
påpekat att hon inte fått svar på om man från vårdens sida borde gjort mer än att
följa basprogrammet. Verksamhetschefen och enhetschefen inkom med ett
kompletterande yttrande där de föreslog ett möte med patienten för att gå igenom
journalen, bemöta patientens reflektioner och frågor. Anmälaren har, efter att ha
träffat ansvariga på kliniken, hörts av till förvaltningen. Hon anser inte att hon
kommer längre i ärendet och ärendet avslutas hos förvaltningen.
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V1506-03457-57
Sekretessbrott från vårdpersonal
En kvinna vistades inom slutenvårdspsykiatrin under en period och menar att
personalen bröt mot sekretessen då de sände information till arbetsgivare och andra
vårdgivare utan hennes samtycke.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på slutenvårdsavdelningen. Han hade det
medicinska ansvaret för kvinnan då hon vistades på avdelningen. Anmälan är
formulerad som frågor och dessa har besvarats punkt för punkt. Han menar att det
informationsutbyte som skett har haft patientens bästa för ögonen och har skett
inom ramen för den aktuella vården. 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.
V1506-03459-57
Husläkare sände journaldokumentation utan samtycke
En kvinna framför synpunkter på att hennes husläkare utan samtycke sänt
information från kvinnans journal utan att hon fick möjlighet att samtycka till det.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som inte haft de kontakter som
anmälaren efterfrågat. 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.
V1506-03460-57
Sekretessbrott från kurator i primärvården
En kvinna hade kontakt med kurator i primärvården. Denna sände information från
kvinnans journal utan samtycke till andra vårdgivare och till arbetsgivaren.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och den patientansvarige kuratorn på
vårdcentralen. Kuratorn har inte sänt den information som anmälaren relaterar till.
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.
V1506-03477-64
Dåligt bemötande
En man anser att personalen vid en specialistavdelning vid ett sjukhus har varit
otrevliga, såväl mot honom som mot närstående. Personalen ska ha uttryckt att
patienten mår bättre när inte den närstående finns på plats. Anmälaren ifrågasatte
behandlingen, eftersom han fick stora besvär efter operationen, såväl i form av
infektioner som i form av smärta i benen efter lumbalpunktion.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från
verksamhetschefen i vilket överläkaren gick igenom hur patienten behandlats och
visade förståelse för att man kan bli bitter när det blir såpass svåra komplikationer
efter operation, trots att vården varit bra och doktorer och annan vårdpersonal gjort
sitt bästa för att hjälpa. Specialistläkaren i anestesi beskriver också
behandlingsförloppet och anser att det finns ett klart tidssamband mellan
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bedövningstillfället och utvecklingen av smärta i benen. Man har dock gjort ett stort
antal undersökningar men dessa visar inte tydliga hållpunkter för perifer nervskada.
Flera undersökningar är planerade. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, uttryckt att det finns många frågetecken kring behandlingen och vill
därför att handlingarna i ärendet skickas till Inspektionen för vård och omsorg för
vidare utredning. Ärendet avslutas.
V1506-03479-58
Avbruten behandling, brister i tillgänglighet
En kvinna framför synpunkter på att hon inte får tag på sin behandlare på en
psykiatrisk mottagning. En tid avbokades och sedan dess har hon försökt boka en
ny tid utan att lyckas. Hon står nu utan samtalsbehandling och mår mycket psykiskt
dåligt. Anmälaren har nu fått en tid till sin behandlare som hon avbokat då hon inte
hade möjlighet att komma på det besöket.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på mottagningen som beklagar att
anmälaren känt sig avvisad och inte välkommen till sin behandlare på enheten. Av
yttrandet framgår att enhetschefen har förståelse för att patienten, på grund av
sviktande psykisk hälsa och psykosocial påfrestning, reagerat mycket negativt då
besök blivit inställt på grund av behandlares sjukdom. Av journalen framgår att
behandlaren försökt nå patienten vid ett flertal tillfällen men att hon inte lyckats få
kontakt. Ny besökstid har erbjudits men avbokats av patienten. Enhetschefen
informerar att patientens behandlare kan erbjuda nya tider till patienten om hon så
önskar. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inkommit med
synpunkter där hon påpekade att hon inte haft några missade samtal till sin telefon.
Hon menade även att hon inte längre har förtroende för mottagningen.
Enhetschefen inkom med kompletterande yttrande i ärendet där hon framförde att
hon inte har mer att tillägga i ärendet då det inte framkommit att vårdkontakten
med mottagningen brutits ensidigt av patientens behandlare. Anmälaren har, efter
att ha tagit del av det kompletterande yttrandet, inkommit med synpunkter. Då
ytterligare skriftväxling inte bedöms tillföra något i ärendet, skickas synpunkterna
med avslutsskrivelsen till vården för kännedom. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1506-03481-58
Brister i remisshantering
En man framför att han blivit remitterad från ett sjukhus till ett annat men att han
inte fått någon information om vad som hänt med remissen. Anhöriga till mannen
har varit i kontakt med sjukhuset och fick då besked att ingen remiss skickats från
det första sjukhuset. Mannen har nu fått information att remiss skickats för en
månad sedan och han har fortfarande inte hört något om besökstid.
Åtgärd: Svar har inkommit från biträdande överläkare på neurokirurgiska kliniken
på sjukhuset. Av yttrandet framgår att kliniken mottagit en remiss gällande
anmälaren och att de rekommenderat remitterande läkare att ytterligare
undersökningar genomförs. Remissen avslutades på kliniken efter detta. Efter
ytterligare fyra månader mottog kliniken en andra remiss där samma läkare
önskade en bedömning av den rekommenderade undersökningen som genomförts.
Kliniken bedömde undersökningsfynden och skrev remissvar till remitterande läkare
inom 10 dagar. Patienten var inte aktuell för mottagningsbesök på kliniken.
Biträdande överläkare förstår patientens och anhörigas oro under väntetiden men
anser inte att ärendet föranleder några förändringar i remisshanteringssystemet på
kliniken. Anmälaren inkom med synpunkter där han påtalade att det ju borde vara
klart mellan de olika sjukhusen hur rutinerna är. I detta fallet väntade remitterande
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läkare på svar medan remissinstansen ansåg att remissen var avslutad. Biträdande
verksamhetschef inkom med kompletterande svar där han hänvisade till sitt första
yttrande. Anmälaren har, efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet, inte
hörts av varvid förvaltningen utgår från att han accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1506-03487-34
Fel behandling
En kvinna har synpunkter på den behandling hon fick inom psykiatriska
heldygnsvården. Läkaren lyssnande inte på henne och den behandling som hon fick
var helt obefogad. Kvinnan anser att om läkaren hade förstått vad hon de
föregående månaderna varit med om hade behandlingen varit annorlunda. Hon
saknade någon att samtala med under vårdvistelsen.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från medicinskt ansvarig överläkare skriver denne att
kvinnan, som under en längre tid utsatts för flera stressfaktorer, bedömdes som
psykotisk. Tvångsintagningen prövades i två juridiska instanser. Överläkaren
beklagar kvinnans negativa upplevelser i samband med tvångintagningen och
inbjuder henne att kontakta honom eller avdelningspersonal för att få tid till ett
besök då eventuella frågor kring vården kan diskuteras. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1506-03508-59
Synpunkter på omläggning och bemötande
En kvinna behöver få ett sår omlagt efter operation. Kvinnan får ett
behandlingsmeddelande för att kunna få omläggningen gjord i hemmet. Kvinnan
kontaktar 1177 som tar kontakt med jourhavande sjuksköterska. Efter dröjsmål och
flera kontakter ringer denne upp och ifrågasätter uppdraget bland annat utifrån sin
arbetsbelastning. Slutligen sker dock omläggningen, dock på ett sätt som anmälaren
oroas av då sjuksköterskan saknar material och därför behöver leta efter möjligt
material i hemmet. Detta görs med samma handskar som såret sedan läggs om
med.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. Han beklagar hur
anmälaren upplevde bemötandet och såromläggningen. Han har samtalat med
berörda. Uppdraget fördröjdes då kommunikationen mellan 1177 och
sjuksköterskan inte fungerade optimalt rörande prioriteringar. Vidare anger han att
hygienrutiner är viktigt vid såromläggning och att sjuksköterskan inte anser att hon
brustit i detta. Sjuksköterkan ifrågasatte uppdraget, vilken hon har rätt till. Detta
skulle dock inte ha diskuterats med anmälaren. Med utgångspunkt från ärendet
kommer man att tydliggöra uppdraget och reglerna vid ett personalmöte, för att
förhindra att det sker igen. Slutligen välkomnar han anmälaren att ta kontakt för
andra synpunkter eller frågor. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Därefter har
hon inte återkommit i ärendet varför det avslutas.
V1506-03554-59
Bristande utredning av smärta
En kvinna med cancersjukdom drabbades av smärta och komplikationer under
pågående behandling. Kvinnan vände sig till primärvården för utredning av vad som
orsakade smärtan i knäet. Hon fick besked att det bara var överbelastning utan
närmare undersökning när det sedan visade sig att hon hade tumörer som spritt sig
i skelettet.
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Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen och berörd läkare.
Verksamhetschefen bedömer att läkaren gjort vad han kunnat utifrån den kunskap
han hade i ärendet när han träffade kvinnan. Med svaret i hand kan man självklart
beklaga att inte ytterligare utredning gjordes, men läkarens resonemang vid
undersökningstillfället var rimligt och bedömningen sannolik. Läkaren beskriver ett
antal besök inklusive undersökningar, resultat och bedömningar samt att kvinnan
var i behov av och fick hjälp med smärtlindring. Sammanfattningsvis bedömde han
kvinnan drabbats av en blodutgjutning som en följd av cancersjukdomen vilket är
ett känt fenomen. Han kan inte se att det fanns anledning till ytterligare behandling,
förutom smärtlindring. Svullnaden hade gått ner och gängse behandling är att man
låter kroppen ta hand om blödningen. Han kan i efterhand självkritiskt tycka att
benet borde röntgats för att se om skelettskada fanns, dock föresvävade det honom
inte vid kvinnans besök på mottagningen. Han känner inte till om
röntgenundersökning senare gjordes, eller om fraktur förelåg. Anmälaren har tagit
del av yttrandena. Han tycker yttrandena är ok, då det är relativt tydligt beskrivet
och han kan acceptera det, även om han önskar att de gjort annorlunda. Han
inkommer med ett skriftligt genmäle som han önskar bifogat avslutningsvis. I det
framförs att läkarna är bättre på bedömning av hanteringen av kvinnan än han
själv. Dock hade det sparat mycket smärta för henne och hennes anhöriga om man
funnit orsaken till smärtan i benet. Han förstår fortarande inte skälen till att man
inte undersöker. Han tycker att man borde gå till botten med varför en cancersjuk
patient upplever smärta på andra ställen än den som är under behandling, eftersom
metastaser kan sprida sig. Ärendet avslutas.
V1506-03562-42
Obehandlade sömnproblem, vårdskada
En man vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning på grund av sömnproblem
under många år. Ingen behandling har hjälpt och sömnproblemen har lett till
hjärtförstoring och högt blodtryck. Sömnmedicinen har orsakat biverkningar med
svåra mardrömmar.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren och behandlingsansvarig läkare.
Mannen har under många år haft sömnproblem vilket tagits på största allvar av
samtliga behandlingsansvariga läkare. Han har erbjudits behandling med både
farmakologiska och icke-farmakologiska medel. Trots detta har man inte lyckats fullt
ut med att hjälpa mannen till en god sömn. Sömnstörning är ett ibland
svårbehandlat tillstånd. Det kan inte uteslutas att sömnstörningar med den stress
detta medfört varit en delorsak till förhöjt blodtryck. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter hörts av. Ärendet avslutas.
V1507-03597-59
Konsekvenser och upprepat inställd operation
En kvinna har synpunkter på att en operation ställdes in upprepade gånger. Hon
oroades över konsekvenserna, bland annat på grund av att undersökning visat att
operation behövde göras inom två veckor. Sjukhuset sökte platser på andra sjukhus
utan att lyckas. Kvinnan opererades efter drygt tre veckor. Hon har synpunkter på
att fördröjningen gjorde ingreppet svårare, att rehabiliteringen förlängdes samt
anser det oacceptabelt ur personlig och resursmässig synvinkel. Kvinnan fick till sist
mycket bra vård, men menar att något måste göras åt situationen i vården.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som tackar för anmälan och
ber om ursäkt för den fördröjning som drabbat anmälaren. Han framför att det
sannolikt inneburit längre rehabilitering och ett lite större ingrepp, dock finner han
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prognosen för resultatet som god. Vidare anges att han rekommenderat anmälaren
att kontakta Löf, patientförsäkringen för bedömning av vårdskada. Slutligen
inbjuder han anmälaren att ta kontakt om hon har ytterligare frågor. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och framför att hon även samtalat med verksamhetschefen.
Hon uppskattade samtalet och att hon fick uppriktiga ursäkter och information. Hon
uppfattade att den uppskjutna omoperationen innebar ett både större och mer
komplicerat ingrepp än om hon inte hade behövt vänta, och därmed komplikationer.
Sammantaget kände hon sig lyssnad på och är positiv till att verksamhetschefen
tackat för skrivelsen som möjliggjort för dem att se hela vårdförloppet och
konsekvenserna av det. Hon är positiv till att hennes skrivelse kan användas i
förbättringssyfte inom verksamheten. Ärendet avslutas.
V1507-03609-28
Felbehandlad på tandvårdsklinik
En man anser sig ha blivit felbehandlad på en tandvårdsklinik, dit han sökte sig på
grund av tandvärk. En tandläkare borrade länge i tanden, men avbröt helt plötsligt
behandlingen och meddelade att hon inte hade tid längre, då en annan patient
väntade. Mannen fick gå hem utan att behandlingen slutfördes och hade därefter
svår tandvärk. Ett par dagar senare uppsökte mannen en tandvårdsakut, där han
fick beskedet att han hade en varbildning och fick penicillin. Tanden gick inte att
rädda och fick dras ut. Mannen anser att om han hade fått rätt behandling från
början och även fått penicillin, så hade tanden gått att rädda.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen beklagar att
patienten känner sig felbehandlad och att tillståndet förvärrades, men kan i nuläget
inte se annat än att diagnos och behandling utförts enligt gängse rutiner. Händelsen
är anmäld till landstingets system för avvikelsehantering och patienten har blivit
upplyst om patientförsäkringen löf. Patienten har även kompenserats ekonomiskt då
utförd vård inte debiterats. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har inkommit
med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1507-03624-58
Synpunkter på tvångsvård
En man framför att han har klagomål gällande sin tvångsvård.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1507-03635-62
Illa bemött på gynekologisk mottagning
En kvinna har synpunkter på att hon blivit illa bemött av en läkare och fått felaktiga
råd på en gynekologisk mottagning. Läkaren har varit mycket fokuserad på att
kvinnan ska gå ner i vikt, vilket kvinnan är kritisk till, då hon tidigare lidit av
ätstörningar. Kvinnan har föreslagits ta ett läkemedel som är avsett för en annan
diagnos än den hon själv har, för att gå ner i vikt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från gynekologen, som redogör för patientens
diagnos och skriver att viktnedgång rekommenderas som förstahandsåtgärd samt
att den medicin patienten rekommenderats även kan användas av den patientgrupp
kvinnan tillhör. Hon framför att informationen till patienten och behandlingen hon
föreslagits bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och beklagar att patienten
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har en annan uppfattning. Anmälaren har därefter framfört att gynekologen borde
ha satt sig in i hennes ätstörningsproblematik och skriver att hon fått råd som
strider mot den ätstörningsbehandling hon tidigare genomgått. Synpunkterna
förmedlas till mottagningen. Ärendet avslutas.
V1507-03640-42
Ovänligt bemötande vid medicindelning
En kvinna vårdades på en ortopedklinik på ett akutsjukhus på grund av
ryggsmärtor. I samband med medicindelning stoppade sköterskan in tabletten i
munnen så hårt att hon fick ett sår på läppen. Hon fick ett glas vatten, som hon
tappade på golvet, och blev anklagad för att ha slängt glaset. Sköterskan hjälpte
henne att dricka och skyndade på så att hon kände kräk- och kvävningskänsla.
Åtgärd: Svar har inkommit från patientsäkerhetsansvarig läkare och vårdenhetschef
vid kliniken som beklagar upplevelsen. Händelsen tas på största allvar. Ett möte har
ägt rum med patient, anhöriga och enhetschefen. Berörd personal har intervjuats
och sammanfattningsvis uppfattades situationen på olika sätt. Arbetsbelastningen
var hög vilket sannolikt bidragit till olika händelser. Anmälaren har tagit del av
svaret och intervjuerna och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1507-03701-58
Brister i uppföljning av patient, inget återbesök
En kvinna framför synpunkter på brister i uppföljning efter vistelse på en
infektionsavdelning på ett sjukhus. Kvinnan skrevs ut med behandling och försäkran
om uppföljning. Efter några dagar i hemmet återkom kvinnans besvär och hon sökte
vård på ett annat sjukhus, där blev hon inlagd på en vårdavdelning och fick besked
att hon var i behov av akut operation. Hon har fortfarande, efter ca 2 ½ månad, inte
hört något från det första sjukhuset. Anmälaren anser att hon blivit utsatt för
onödigt lidande och önskar utredning av händelsen.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken. Av yttrandet framgår att
patienten hade en svår sjukdomsbild och att behandling inleddes omgående. Då
patienten inte förbättrades konsulterades specialistläkare som rekommenderade en
tarmundersökning, vilken patienten vägrade gå med på. Patienten skrevs ut från
vårdavdelningen i ett förbättrat skick och uppföljning planerades med
kontrollröntgen tre veckor senare och ett återbesök efter detta. Av patientens
journal framgår att hon fjorton dagar efter utskrivningen lades in på annat sjukhus
och opererades med borttagning av delar av tarmen. Överläkaren beklagar djupt
patientens långdragna och komplicerade sjukdomsbild. Han anser det svårt att
uttala sig om operation hade kunnat undvikas med en mer aggressiv utredning från
början men anser att det hade varit önskvärt att utföra den ordinerade
tarmundersökningen. Om patienten fick tillräckligt med information om riskerna
med att avböja denna undersökning framgår inte, men om så inte är fallet har
sjukhuset brustit i sitt agerande. Anmälaren inkom med synpunkter där hon
påpekade att hon inte alls mådde bättre vid utskrivning, att hon inte ätit något på
hela vårdtiden, samt att hon inte fick information om riskerna med att inte genomgå
undersökningen. Överläkaren inkom med ett kompletterande yttrande där han till
delar hänvisade till tidigare yttrande. Det framgick även att patienten avbokat tid för
röntgen och återbesök på sjukhuset. Han påtalade att han tagit till sig de
synpunkter som inkommit och att läkarna på kliniken fått tydligare instruktioner
gällande kontaktuppgifter till avdelningen och namn på utskrivande läkare.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet, framfört att
hon inte är nöjd och att orsaken till att tid för röntgen och återbesök avbokades var
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att hon var inneliggande på sjukhus. Då ytterligare skriftväxling inte anses tillföra
något i ärendet avslutas ärendet i befintligt skick.
V1507-03725-58
Komplikationer efter handkirurgisk operation
En kvinna som genomgått en handkirurgisk operation på ett sjukhus menar att hon
fått komplikationer på grund av felaktig gipsning samt att hon inte blivit kallad till
arbetsterapeut förrän flera månader efter skadan. Anmälaren har även påtalat att
hon inte fått tillräckligt med bedövning inför åtgärdandet av handledsskadan.
Åtgärd: Svar har inkommit från specialistläkare på kliniken. Av yttrandet framgår att
det i journalanteckning från besöket noterats att bedövning skett på sedvanligt sätt
och läkaren beklagar om den inte haft full effekt. Läkaren menar att gipset varit för
långt troligen inte spelat någon större roll för slutresultatet då operation
genomfördes efter några dagar. Patientens gips har bytts två gånger då hon påtalat
besvär. Enligt klinikens rutiner så inleds kontakt med arbetsterapeut först efter
avgipsning, det brukar vara för smärtsamt att inleda någon träning innan detta.
Läkaren har ingen säker förklaring till patientens besvär då han inte tycker att det
skett några brister i vården. Patienten kommer att kallas till ett besök på
mottagningen för förnyad klinisk bedömning och röntgenundersökning. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon inte var nöjd
med svaret. Hon skulle återkomma om frågor och synpunkter kvarstod efter
återbesöket på mottagningen. Då anmälaren inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1507-03744-44
Bristande information
En son skriver med frågor angående sin mors bortgång på ett akutsjukhus. Sonen
ifrågasätter om mamman fått den vård hennes situation krävde. Sonen upplevde
bristande kommunikation angående mammans vård och behandling med de läkare
som var inblandade i mammans vård.
Åtgärd: Yttrande gavs av sektionschef samt ansvarig infektionsläkare. Av yttrandet
framkom att patienten behandlats med de medel som fanns att tillgå men då ingen
effekt kunde uppnås avslutades behandlingen. Mamman var multisjuk och hennes
grundkondition mycket skör, kroppens organ sviktade redan då hon kom till
sjukhuset och efter en veckas vård som hennes kropp inte svarade på övergick man
till vård i livets slutskede. Sonen hade informerats enligt journalanteckningarna men
hade svårt att acceptera beslutet. Berörd personal skulle informeras om
synpunkterna på kommunikation och patientupplevd vårdkvalitet. Sonen var inte
enig med yttrandet men trodde inte fortsatt skriftväxling skulle tillföra något nytt i
sak och valde därför att avsluta ärendet.
V1507-03765-64
Nekas vård
En man har under en längre tid sökt hjälp för sina psykiska besvär. Mannen
upplever att han inte bedöms utifrån sina besvär utan utifrån vad han svarat i ett
frågeformulär. Han framförde synpunkter på att han inte lyssnas på.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den medicinskt ansvarige överläkaren framhåller att patientens problematik
inte bedömts vara av en sådan art och grad att det skulle motivera insatser från
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specialistpsykiatrin. Man har, på grund av otydligheter, trots detta försökt remittera
patienten till en viss psykoterapi, men fått svar att patienten i så fall får bekosta
behandlingen själv. Ett försök gjordes att remittera patienten till en psykolog med
landstingsavtal, men det visade sig inte möjligt. I fortsättningen kommer man i
liknande fall att vara ännu tydligare gentemot såväl remittent som mot patient.
Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid
varför förvaltningen nu avslutar ärendet.
V1507-03782-42
Bristande tillgänglighet, hjälp med dosetten
En man har svårt att komma i kontakt med personalen på vårdcentralen. När han
ringer blir han kopplad till olika personer utan att få tala med någon. Mannen är
hemsjukvårdspatient och önskar kontakt med behandlingsansvarig läkare samt
hjälp med att dela medicinerna i dosetten en gång i veckan. Läkemedelslistan
behöver gås igenom.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att mannen velat
dela dosetten själv och även tackat nej till erbjudandet att få dosett som är lättare
att hantera. Årlig genomgång av läkemedelslistan har gjorts i samband med
hembesök. Då mannen nu önskar hjälp med dosettdelning har läkarbesök bokats då
även läkemedelslistan skall ses över. Mannen har fått direktnummer till
hemsjukvården så behöver han inte ringa via växeln. Händelsen och eventuella
missförstånd beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och
framfört att han är nöjd då allt löst sig. Ärendet avslutas.
V1507-03804-64
Illa bemött
En man felbehandlades och bemöttes illa i den psykiatriska vården. Han sökte vid
flera tillfällen till den psykiatriska vården för allvarliga tillstånd, men skrevs ändå ut
snabbt.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket specialistläkaren i psykiatri framhåller att det inte funnits
specialistpsykiatriska skäl att vårda patienten i den slutna psykiatriska vården varför
han, efter bedömning, skrivits ut. Anmälaren har tagit del av yttrandet och han
ifrågasätter fortsatt den medicinska bedömningen och den behandling han fått. Han
kommer troligen att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg i frågan.
Förvaltningen avslutar ärendet.
V1507-03808-49
Bristfällig undersökning
Anmälaren hade en längre tids kontakt med läkare vid vårdcentralen och ändå,
enligt anmälaren, genomfördes en bristfällig undersökning.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att anmälaren
genom läkaren vid vårdcentralen genomgick röntgen av huvud och hals, att läkaren
också remitterade anmälaren till neurolog, till smärtmottagning och till ortopedisk
utredning. Av yttrandet framgick även att anmälaren vid vårdcentralen fått
möjlighet att följa upp sin diabetessjukdom, genomgått en endokrinologisk
utredning och fått intyg som underlag till försäkringskassan. Anmälaren har tagit del
av yttrandet. Ärendet avslutas.
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V1507-03810-42
Missad, fördröjd diagnos, väntan på undersökning
En man skadade nacken i samband med träning och sökte vård på
akutmottagningen på ett akutsjukhus då han tappade kraften och hade ont i en
arm. Neurologen misstänkte diskbråck och skrev remiss för
magnetkameraundersökning. Han försämrades ytterligare och känseln försvann på
ena kroppshalvan och buken varför han sökte akut vård igen och opererades
omedelbart. Mannen menar att om han röntgats direkt hade ett allvarligt diskbråck
kunnat opereras tidigare. Efter operationen har känseln i kroppen inte återkommit.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som beklagar
händelsen. Läkaren menar att då skadan skedde många veckor tidigare kunde
handläggningen ske polikliniskt. Mannen är inte nöjd med svaret och önskar fortsatt
handläggning vid Inspektionen för Vård och omsorg. Ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1507-03815-59
Bestående komplikation efter operation
En kvinna opererades för diskbråck och drabbades i samband med det av påverkan
på stämbanden. Kvinnan har efteråt varit i kontakt med specialistläkare för öronnäsa och hals och fått beskedet att hon drabbats av bestående förlamning av ett
stämband. Förutom anmälan till patientförsäkringen önskar anmälaren att
verksamhetens förklarar vad som hänt och att de går igenom händelsen, i syfte att
något liknande inte ska hända igen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från berörd läkare. Han förklarar ingreppet och den
information som anmälaren erhöll inför detta, vilket inkluderade förhoppningar men
inte garanti om förbättring samt risk för bieffekter. Operationen beskrivs ha förlöpt
fint. Anmälaren hade efter operationen hosta, och man avvaktade nedgång av
svullnad som man förmodade orsakade detta. Anmälaren har dock därefter varit hes
vilket tydligt förmedlats har ett samband med ingreppet, det är en känd
komplikation som i enstaka fall kan kvarstå på grund av förlamning som inte
kompenseras av det andra stämbandet. Vidare beskriver han att han förklarat att
han är uppriktigt ledsen för att anmälaren uppfattar att han undanhållit information
när han i själva verket försökt inge hopp om bättring. Samtalen för att reda ut
dessa missförstånd har varit flera och han konstaterar att han inte lyckats nå fram
till anmälaren. Från specialist har han fått information om att det med träning finns
möjlighet till ytterligare förbättring avseende hesheten. Slutligen beklagar han det
lidande som anmälaren drabbats av och den besvikelse hon känner över resultatet
och han ber om ursäkt för att hans sätt att kommunicerat inte varit tillfredsställande
för anmälaren. Han hänvisar också till bedömning av kompensation via Löf,
patientförsäkringen, och önskar anmälaren allt gott samt att hon ska finna kraft att
träna och gå vidare. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför med emfas
att hon inte är nöjd med svaret samt att hennes uppfattning om att läkaren gjort
misstag som orsakat skadan kvarstår. Ärendet avslutas.
V1507-03818-58
Felaktig dosering av läkemedel, ingen återkoppling
En kvinna framför synpunkter på att sonen fått en felaktig läkemedelsbehandling för
sina ögonbesvär vid besök på ett sjukhus. Kvinnan har skrivit till sjukhuset för att få
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svar på sina frågor men har inte hört något från dem. Anmälaren har varit mycket
orolig för sonens hälsa.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare, läkarchef, chefläkare och från
verksamhetschefen på sjukhuset. Av yttrandet från behandlande läkare och
läkarchef framgår att behandlande läkare varit ouppmärksam i samband med
receptförskrivning och skrivit ut felaktigt preparat (med liknande namn), felet
upptäcktes vid patientens återbesök på sjukhuset och felet korrigerades. Med
anledning av händelsen har nya läkare informerats om händelsen och en avvikelse
är gjord. Behandlande läkare beklagar det inträffade. Anmälaren inkom, efter att ha
tagit del av yttrandet, med synpunkter där hon påtalade att hon kontaktat
behandlande läkare och informerat om de biverkningar patienten haft, hon fick då
besked att patienten skulle fortsätta behandlingen. Hon kontaktade ansvarig på
sjukhuset via e-post men ingen svarade. Kompletterande svar inkom från chefläkare
och från överläkare på sjukhuset som bägge beklagar det inträffade. Av yttrandet
från chefläkaren framgår att anmälarens e-postmeddelande skickades vidare till
berörd personal enligt sedvanlig rutin. Händelsen har utretts internt för att undvika
att något liknande händer igen. Överläkaren är tacksam att anmälaren påtalat
händelsen så att sjukhuset har kunna belysa händelsen för att liknande situation
inte ska uppstå igen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, hörts av
och diskuterat kring ärendet. Ärendet avslutas enligt överenskommelse med
anmälaren.
V1507-03850-58
Komplicerad förlossning, risk för barnet
En kvinna framför att hennes och hennes barns säkerhet varit i fara då personalen
på förlossningsavdelningen på ett sjukhus inte respekterat det förlossningskontrakt
som skrivits. Enligt detta skulle kejsarsnitt genomföras om förlossningen inte
fortskred som den skulle. Detta respekterades inte och kvinnans livmoder gick
sönder och ett akut kejsarsnitt fick göras. Barnet låg i buken och andades inte.
Anmälaren anser att allt detta hade kunnat undvikas.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kvinnokliniken på sjukhuset
som beklagar de negativa upplevelser som anmälaren och hennes sambo haft i
samband med förlossningen. Av yttrandet framgår att förlossningen förlöpte som
planerat fram till en oväntad och mycket svår komplikation tillstötte.
Överenskommelsen mellan patient och specialistläkare (förlossningskontraktet) var
att patienten skulle pröva vaginal förlossning så länge den förlöpte normalt och inte
stannade av. När barnet inte längre trängde ner som förväntat tillkallades ansvarig
förlossningsläkare som beslutade att omedelbart avsluta förlossningen med
kejsarsnitt då han misstänkte sprucken livmoder. Barnet hade börjat tappa i
syresättning men återhämtade sig snabbt och fördes över till barnkliniken för vård
och observation. Verksamhetschefen påtalar att sprucken livmoder är en mycket
ovanlig komplikation. Han hänvisar till patientförsäkringen gällande om
komplikationen i detta fall är att betrakta som förutsägbar eller inte. Oavsett vilket
så beklagar han det inträffade och förstår hur omskakande och skrämmande
situationen måste varit för anmälaren och hennes sambo. Han anser inte att
ansvarig vårdpersonal, utifrån situationen, gjort felaktiga bedömningar. De har
övervakat förlossningsförloppet adekvat, upptäckt komplikationen och omedelbart
vidtagit rätt åtgärder. Detta har med största sannolikhet räddat barnet.
Verksamhetschefen erbjuder anmälaren och hennes sambo att boka tid på
mottagningen om de önskar samtala om händelsen med någon av klinikens
förlossningsansvariga läkare. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
framfört att hon inte är nöjd. Personalen respekterade inte hennes
förlossningskontrakt utan övertalade henne att fortsätta med vaginal förlossning
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mot hennes vilja. Anmälaren önskade inkomma med synpunkter, då inga
synpunkter inkommit avslutas ärendet i befintligt skick.
V1507-03851-49
Bristande information om patientavgift
Anmälaren var inbokad hos läkare vid en beroendemottagning på en måndag.
Anmälaren avbokade sin tid på söndagen. Anmälaren ska nu betala patientavgift då
avbokning enligt regler måste ske senast 24 timmar innan inbokat besök om
patienten inte ska bli skyldig att betala patientavgift. Anmälaren anser att han inte
ska betala denna avgift och hänvisar till den information som han fått av läkaren vid
mottagningen, att avbokning ska ske senast fyra timmar innan besök om
patientavgift inte ska utgå.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från berörd chefssjuksköterska hänvisas till ny regel att
man ska avboka besök senast 24 timmar innan besöket för att inte bli debiterad
patientavgift för uteblivet besök. Av yttrandet framgick det att det vid mottagningen
finns synlig skriftlig information om detta, att anmälaren avbokade besöket samma
dag som besöket skulle ske. Anmälaren tog del av yttrandet och menade att han
fått missvisande muntlig information. Ärendet avslutas.
V1507-03857-49
Blev flyttad till annan avdelning utan information
Anmälaren blev flyttad till annan avdelning utan information om varför det skedde.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd verksamhetschef och berörd specialistläkare
framgick att beslutet att flytta anmälaren till annan avdelning föranleddes av att
anmälaren var förvirrad, desorienterad och led av minnessvårigheter. Av yttrandet
framgick även att anmälaren skulle ha informerats om flytten innan den
verkställdes, vilket skedde sent på kvällen, istället blev anmälaren informerad dagen
efter flytten. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1507-03894-28
Ökad tandvårdskostnad
En kvinna fick under en längre tid laga flera tänder vid en tandvårdsmottagning.
Hon fick senare information om att hon inte kan utnyttja försäkringskassans rabatt
då behandlingsperioden gick ut dagen innan behandlingen var klar. På tandvårdens
hemsida stod att det inte var patientens uppgift att ta reda på behandlingsperioden.
Kvinnan anser att det är orimlig att hon ska stå för kostnader som tandvården
orsakat på grund av bristfälliga rutiner.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef vid mottagningen.
Behandlande tandläkare har försökt att åtgärda de lagningar som behövdes inom
karensperioden. De två sista besöken, som inplanerades, låg inom karensperioden
men avbokades av patienten. Då hon kommer för lagning har karensperioden gått
ut. Klinikchefen har valt att ersätta patienten med 50% för det sista besöket, vilket
innebär en återbetalning på 613 kronor. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
ärendet avslutas.
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V1507-03901-64
Felaktigt bedövad vid operation
En kvinna lokalbedövades i samband med en operation i handen. Bedövningen
påverkade kvinnans lungor och andning, och operationen blev en mycket
skrämmande upplevelse för henne.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen samt sektionschefen djupt beklagar att patienten råkat ut
för denna sällsynta komplikation och erbjuder patienten möte där man kan gå
igenom det inträffade. De framhåller dock att bedömningen är att anestesin och
följande komplikationen har handlagts på ett korrekt sätt. Anmälaren har, efter att
ha tagit del av yttrandet, sagt att hon är nöjd med det som står men att hon
egentligen anser att vården borde kontaktat henne utan att hon skulle behövt göra
en anmälan. Ärendet avslutas.
V1507-03918-28
Tandvård, protes
En kvinna har synpunkter på den tandprotes som provats ut och som inte fungerar
optimalt. Kvinnan påpekade direkt då protesen provades ut att den inte kändes bra
och försök till korrektion gjordes, men kvinnan har en känsla av att det finns ett
glapp i protesen.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från vd och klinikchef vid aktuell mottagning.
Klinikchefen konstaterar att beslutet, att göra en täckprotes, var det rätta och
beklagar att patienten fått laga protesen vid flera tillfällen. Patienten kompenseras
genom att ingen debitering görs för utförd rebasering och justering av täckprotesen.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte återkommit. Ärendet
avslutas.
V1507-03959-34
Bristande bemötande
En kvinna framförde synpunkter på bristande bemötande i samband med att hon
skulle boka besök på en mottagning. Kvinnan hade önskemål om att få besökstiden
anpassad efter sina arbetstider men fick till svar att det inte gick och hon fick ta den
tid hon erbjöds. Den chef hon talade men ringde aldrig tillbaka som hon lovat.
Åtgärd: I ett yttrande från enhetschef beklagar denna att kvinnan inte fått den vård
hon önskat. Vårdgivaren kunde tillgodose kvinnans önskan om att få en kvinnlig
behandlare men inte att kunna göra direktbokning på telefon innan nybesök. Det
skulle medföra kraftig försening då personal som skulle ha nybesök inte var på plats
på grund av sommarledighet. Kvinnan anförde att hon måste boka tider på telefon
då hennes schema skiftar. Kvinnan blev besviken och enhetschef uppfattade att hon
tackade nej till vidare kontakt med mottagningen vilket senare visade sig vara ett
missförstånd eftersom kvinnan väntade på att enhetschef skulle höra av sig till
henne. Enhetchef beklagar detta och uppger att hon framöver kommer att upprepa
överenskommelser med patient för att undvika missförstånd. Kvinnan var besviken
över svaret då hon informerat enhetschef om sina tillgängliga tider. Hon anser att
vårdgivaren ska underlätta för patienter som arbetar och studerar att hitta
besökstider som passa. Ärendet avslutas, efter samråd med anmälaren, med en
skriven kommentar till vårdgivaren.
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V1507-03968-49
Bristande undersökning, fel diagnos
Anmälaren råkade ut för fallolycka. Han kände av smärtor under en tid. Han sökte
sig senare till sjukhus. Där genomfördes bristfällig undersökning, bland annat
underlät man anmälaren att genomgå undersökning med röntgen och därför
missade man enligt anmälaren att se den nackfraktur som senare dokumenterades
av annan vårdgivare.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att vårdgivaren
beklagade att upptäckten av skadan fördröjts men att insatserna vid sjukhuset följt
vårdprogram och varit i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vidare framgick dock att berörd läkare fått återkoppling och handledning, samt att
samtliga läkare vid berörd klinik blivit påminda eventuella halsryggskador vid
huvudtrauma. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1507-03977-52
Bristande vård och behandling
En son vill anmäla brister i vården av hans bortgångne far. Fadern fick en
cancerdiagnos och vården utredde inte om cancern hade spridit sig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschefen. I yttrandet lämnas en
redogörelse för vilka insatser som vården har gjort. Sektionschefen uppger även att
patienten fick en prioritetrad handläggning men trots detta gick patientens liv inte
att rädda. Genmäle har inkommit från patientens son som inte är nöjd med svaret.
Då ärendet är anmält till tillsynsmyndigheten avslutas ärendet.
V1507-03984-58
Kvarglömd slang i armen efter en operation
En kvinna opererades i armen på sjukhuset efter komplicerad fraktur. Vid återbesök
långt senare upptäckte man på röntgenundersökningen att operatören glömt en
slang i armen. Kvinnan medicinerades dessutom med penicillin trots att hon var
allergisk mot det.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken. Av yttrandet framgår att
patienten inkom till sjukhuset på grund av fallskada och att hon opererades där.
Frakturen åtgärdades med metallstift och plattor som fästs med skruvar. Under
operationen konstaterades att ett av stödstiften fortsatt in i benet, då detta var
tekniskt svårt att ta bort avstod man från att göra detta. Patienten fick även en
plastkateter inopererad i operationsområdet för smärtlindring efter operationen.
Efter utskrivning från sjukhuset har patienten haft ett flertal kontakter med
mottagningen, dels för efterkontroller och dels för smärtproblematik och vätskande
sår. Läkare skriver ut antibiotika för behandling. Överläkaren poängterar att
stödstiftet i benet inte påverkar funktionen i armbågen och det kommer inte heller
att flytta på sig. Man har därför valt att lämna kvar stiftet. Anmälaren inkom efter
detta med synpunkten att hon fortfarande inte fått svar på varför hon har kvar en
slang i armen. Överläkaren inkom med ett kompletterande yttrande där hon
hänvisar till tidigare yttrande och förklarar att det inte är en slang utan ett stift som
lämnats kvar. Detta var ett aktivt och medvetet val och kommer inte att påverka
armens funktion på ett negativt sätt. 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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V1507-04004-28
Bristande information om avgift
En kvinna som behandlades av tandhygienist debiterades för en informationsåtgärd
hon inte bett om eller blivit tillfrågad om hon vill ha.
Åtgärd: Handläggning pågår.
V1507-04005-58
Felaktig behandling, komplikationer
En kvinna framför att hon sökt vård på en akutmottagning på ett sjukhus då hon
ramlat och skadat handleden. Vid besöket framgick att läkarna var oense om vilken
behandling som var bäst för patienten; gips eller operation. Hon fick gipsbehandling
och fick gå hem. Efter 10 dagar med olidlig smärta stod hon inte ut längre utan
sökte akut vård. Hon fick då information att hon blivit felaktigt gipsad samt att hon
borde opererats direkt. Operation planerad till december detta år.
Åtgärd: Svar har inkommit från tf verksamhetschef på akutkliniken, från biträdande
verksamhetschef och från behandlande läkare på ortopedkliniken på sjukhuset. Av
yttrandet från tf verksamhetschef på akutkliniken framgår händelseförloppet och att
patienten behandlades med gips. Det är läkaren som godkänner att gipsningen är
korrekt. Gipsinformation ska ges muntligen och skriftligen, vanligtvis av den som
gipsat, detta verkar inte ha skett på ett bra sätt. Berörda medarbetare kommer att
få ta del av anmälarens synpunkter och ärendet kommer att användas (i
avidentifierad form) i klinikens processgrupps diskussionsforum. Av yttrandet från
biträdande verksamhetchef på ortopedkliniken framgår att skadan är behandlad på
rätt sätt men det är möjligt att patienten inte blivit fullständigt informerad om
skadan, om behandling och om gips, alternativt inte tagit till sig informationen på
ett korrekt sätt. Behandlande läkare har blivit vidtalad att informationen inte gått
fram. Han beklagar att patienten drabbats av ett komplext smärtsyndrom efter sin
skada. Av yttrandet från behandlande läkare framgår att patientens fraktur endast
hade en liten felställning och att det inte finns indikation för operation. Han beklagar
att patienten inte fått tillräckligt tydlig information i samband med besöket.
Anmälaren inkom med synpunkter där hon framförde att hon blivit omgipsad på
sjukhuset vilket måste berott på att det inte var bra från början. Läkare på annat
sjukhus har gjort bedömningen att hon har en påtaglig felställning i handleden inte
liten. Av det kompletterande yttrandet från ortopedkliniken framgår att det är
normalt och mycket vanligt att man byter gips av olika anledningar under en
gipsperiod. Bedömningen att det är en liten felställning står fast. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon inte är nöjd vilket
framförs i avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas då ytterligare skriftväxling
inte anses tillföra något i ärendet.
V1507-04007-58
Felaktig behandling, brister i bemötandet
En kvinna framför synpunkter på felaktig behandling vid flertal besök och kontakter
med en närakut. Personalen missade att skicka urinprovet för odling efter första
besöket, läkaren hon träffade vid andra besöket läste inte hela provsvaret och
ordinerade därmed inte rätt läkemedel. Allt detta resulterade i att hon fick söka akut
vård på ett sjukhus och blev inlagd på en vårdavdelning för behandling. Anmälaren
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blev snorkigt och otrevligt bemött i kontakten med personalen på närakuten.
Anmälaren ifrågasätter närakutens rutiner och personalens kunskaper och
engagemang.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare på mottagningen och
från chefläkaren. Av yttrandet från medicinskt ansvarig läkare framgår
händelseförloppet och den behandling som patienten fick. Det framkommer även att
läkaren vid första besöket ordinerade urinodling men att personalen inte utfört
ordinationen. Den sjuksköterska som tog emot patientens förfrågan om
urinodlingssvar borde ha kontrollerat om odling skickats i patientjournalen.
Patienten borde även erbjudits en läkartid vid telefonkontakt med närakuten några
dagar senare då hon försämrats i sitt tillstånd. Medicinskt ansvarig läkare beklagar
och är ledsen över det som drabbat patienten då man på närakuten arbetar med att
förbättra kommunikationen mellan personal och med patienter, samt även med att
dokumentera och genomföra utredningar och informera patienter om utredningssvar
i god tid. Av yttrande från chefläkaren framgår att en lex Maria anmälan är gjord
med anledning av händelsen. 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.
V1507-04012-64
Felbedömd och felbehandlad
En kvinna sökte för flera år sedan på akutmottagningen på sjukhuset för smärtor i
vaden. Hon undersöktes och man bedömde att det var en övergående skada som
inte behövde följas upp. Problemet kvarstod dock och senare har annan läkare
bedömt att det borde följts upp och att det blivit en kronisk skada på grund av
bristen på uppföljning.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen beklagar att patienten upplever kvarvarande besvär från
sin högre vad. Av yttrandet framgår också att muskelrupturer kan efterlämna
hålrum i muskulaturen men att detta normalt inte ger några funktionella
inskränkningar. Patienten erbjöds också förnyad läkarbedömning ifall hon så
önskade. Anmälaren ansåg efter att ha tagit del av yttrandet att de inte borde ha
missat hennes skada, och i kompletterande yttrande talade verksamhetschefen om
att det inte föreligger en missad diagnos utan man har bedömt och behandlat
skadan på bästa sätt. Ett operativt ingrepp hade troligen inte haft några medicinska
fördelar utan kunnat öka risken för infektion. Anmälaren har, efter att ha fått ta del
av det kompletterande yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid. Ärendet avslutas.
V1507-04017-42
Läkarbesök innan läkemedelsbehandling
En kvinna med återkommande bältros medicineras förebyggande när hon känner av
symtomen. Kvinnan kontaktade vårdcentralen för receptförnyelse men hänvisades
till ett läkarbesök. Kvinnnans behandlingsansvariga läkare var ledig och en ny
somatisk undersökning krävdes för att få recept av jourhavande läkare. Anmälaren
har tidigare kunnat förnya sitt recept via telefon.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare.
Återkommande infektioner med bältros är ovanligt och måste alltid föranleda ett
övervägande om annan orsak. Jourhavande läkare hade inte kännedom om kvinnan
och ville säkerställa god patientsäkerhet. Hon erbjöds besökstid samma dag för att
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säkerställa ett gott medicinskt omhändertagande. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter framfört att hon inte är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1507-04030-28
Nekad behandling samt anspråk på ersättning
En kvinna är kritiskt till att hon nekades behandling vid en tandvårdsmottagning.
Kvinnan fick inte välja tandläkare och informerades om att hon inte längre var
välkommen till mottagningen. Hon är nu tvungen att betala för en ny undersökning
vid en annan mottagning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef vid mottagningen. När
patienter kommer med akuta besvär får de komma in till den tandläkare som har
tider avsatt för akuttandvård. Det går således inte att fritt välja behandlare och
definitivt inte vilken nationalitet behandlaren ska ha. Mottagningen är en
mångkulturell arbetsplats och diskriminering är uteslutet i alla lägen. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och vidhåller att hon blev otrevligt bemött och ej lyssnad till.
Ärendet avslutas.
V1507-04055-44
Bristande bemötande
En kvinna kontaktar för sin man som vistas på ett särskilt boende. På boendet har
paret träffat en läkare de mött i en annan vårdsituation och där frågan gällde
rehabilitering, meningarna var då skiljaktiga. Läkarens attityd och bemötande
visade betydande brister vid båda tillfällena.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef, kvalitetschef samt ansvarig läkare.
Yttrandet redogjorde för rutinerna för läkare på särskilt boende och de insatser som
gjorts i patientarbetet och gentemot anhörig, samtal, intyg etcetera. Ansvarig läkare
gav sin bild av de kontakter som förekommit med anhörig. Situationen skulle
användas som exempel i fortbildningen för läkare avseende sättet att uppfatta och
uppfattas i mötet läkare-patient-närstående. Anmälaren ansåg efter att ha tagit del
av yttrandet att fortsatt skriftväxling sannolikt inte skulle tillföra ärendet något nytt i
sak. Hon valde att avsluta med korta kommentarer citerade i förvaltningens
avslutsskrivelse till vården. Ärendet avslutas.
V1507-04075-58
Brister i läkarens beteende och i bedömning
En kvinna framför synpunkter på husläkarens beteende vid besök och
telefonkontakt. Kvinnan sökte vård på grund av utslag som inte blivit bättre trots
behandling, samt för nytillkomna besvär med domningar, törstighet, viktökning. Då
ordinarie husläkare inte var där fick hon träffa annan läkare. Läkaren betedde sig
konstigt och skrev ut antibiotika utan vidare undersökning. Provtagning ordinerades.
Efter några dagar blir kvinnan uppringd av läkaren som meddelar att provsvaren ser
bra ut. Under samtalets gång förstår kvinnan att läkaren inte är insatt i hennes fall
och inte kommer ihåg vad som ordinerats och gjorts. Anmälaren ifrågasätter läkaren
och undrar om det får gå till på detta sätt.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Han tackar
anmälaren för att hon tagit sig tid att framföra sina synpunkter och förstår av
skrivelsen att hon upplevt ett mycket förvirrande omhändertagande när hon sökte
vård. Verksamhetschefen tycker att det låter som patienten fick märkliga besked
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per telefon och han förstår om hon tappat förtroendet både för läkaren och för
mottagningen. Av yttrandet framgår också att han beklagar läkarens bemötande
och informerar att läkaren arbetade tillfälligt på mottagningen på grund av en
situation med låg bemanning. Anmälarens beskrivning gör att verksamhetschefen är
tveksam till om läkaren skulle få förnyat förtroende att komma tillbaka till
mottagningen. Han hoppas att anmälaren kan återfå sitt förtroende för sjukvården
och mottagningen och hon är välkommen att höra av sig till honom om hon så
önskar. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid
förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1507-04077-44
Bristande samordning
En hustru kontaktar med anledning av att hennes make förflyttades i livets
slutskede. Maken flyttades från akutsjukhus till en geriatrisk klinik där han inte togs
emot, mannen hade en vårdrelaterad infektion sedan flera år. Mannen flyttades
vidare till en annan geriatrisk klinik som har platser för infekterade patienter. Efter
några timmar blev han så dålig att han på nytt kördes till akutsjukhus och avled där
efter några timmar. Hustrun anser att maken utsattes för helt onödig transport och
att akutsjukhuset borde haft rutiner så att maken fördes till rätt geriatrisk klinik från
början.
Åtgärd: Yttrande gavs av vårdområdeschef på akutsjukhuset. Denna beskrev
patientens svåra sjukdomstillstånd och förberedelserna inför överflyttning till
geriatrisk klinik. Remissen från akutsjukhuset framförde tydligt att patienten hade
en smitta, men detta hade inte uppmärksammats förrän patienten redan var
framme på den geriatriska kliniken. Hustrun valde att avsluta ärendet efter att ha
tagit del av yttrandet med en kommentar att tillfoga slutskrivelsen till vården.
Ärendet avslutades därmed.
V1508-04103-64
Lång väntan på vård
En man upplever ingen förbättring av behandlingen på den psykiatriska
mottagningen, och det är lång väntan till nästa tid.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket specialistläkaren och den behandlingsansvarige beskriver händelseförloppet.
De beklagar att det uppstått ett antal missförstånd som lett till risk för fördröjning
av vården, samt att e-post-meddelanden har blivit liggande olästa en tid på grund
av hög arbetsbörda. Av yttrandet framgår dock att patienten fått besökstider och att
han är välkommen till mottagningen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, i skriftligt genmäle framhållit att han inte är nöjd, varken med yttrandet
eller med förvaltningens handläggning av ärendet. Förvaltningen anser inte att
ytterligare skriftväxling tillför ärendet något varför det avslutas. I avslutsbrevet till
vården påpekar förvaltningen att det är anmärkningsvärt att inkomna handlingar i
form av e-post kan bli liggande olästa.
V1508-04133-44
Bristande bemötande
En kvinna kontaktar då hon i samband med en period på psykiatrisk klinik på ett
bryskt sätt i ett läkarsamtal delgavs att "vi kan inte hjälpa dig". Därefter skrevs
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kvinnan ut. Kvinnan lider av en svår somatisk sjukdom som kräver kontinuerlig
uppföljning och detta sätter hård press på henne.
Åtgärd: Yttrande gavs av chefsläkare. Denne kunde inte helt erinra sig samtalet
med patienten efter genomläsning av journalanteckningarna. Patienten hade skrivits
ut i ett lugnt skede strax efter samtalet och läkaren kunde inte uppfatta vad som
varit dåligt i hans bemötande. Anmälaren önskade i ett genmäle ett samtal med
läkaren samt dennes överordnade. Läkaren svarade att han inte hade något
ytterligare att tillföra än det som tidigare sagts. Anmälaren väljer att avsluta
ärendet efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet.
V1508-04145-28
Svårt att få korrekt tandprotes
En kvinna har fått en tandprotes utförd, men hon är missnöjd eftersom hon inte
tycker att protesen passar. Trots flera påpekanden till tandläkaren så blir problemet
inte åtgärdat. Hon har inte råd att betala för en ny tandprotes.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef vid mottagningen. Patienten
har varit på flera kontroller och de har i möjligaste mån försökt hjälpa patienten tills
en mer permanent behandling planerats med ordinarie behandlare. Det har gjorts
en ny protes inom garantin, med förbättrat resultat, men det kvarstod vissa
funktionsstörningar. Patienten har därefter remitterats till specialisttandvården.
Enligt yttrande från specialisttandvården kommer patienten att kallas inom snar tid
och behandlingen kommer att betalas av remitterande mottagning enligt
garantiåtagandet. Anmälaren har tagit del av yttrandet och blev mycket glad över
det svar som givits. Ärendet avslutas.
V1508-04158-64
Ingen utredning
En man remitterades från vårdcentralen till specialistpsykiatrin för vidare utredning.
Remissen kom åter till vårdcentralen och psykiatrin svarade att man inte kommer
att kunna göra någon utredning inom överskådlig framtid.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket enhetschefen för den psykiatriska mottagningen redogjorde för skälen till att
man inte erbjudit mannen tid för neuropsykiatrisk undersökning. Anmälaren har i
genmäle ifrågasatt detta och förvaltningen har i begäran om kompletterande
yttrande bett verksamheten redogöra för på vilka regler man stödjer sig när man
avvisar patienten. Verksamheten har i kompletterande yttrande redogjort för på
vilka regler man stödjer sig, men trots detta erbjudit patienten tid för undersökning.
Anmälaren är nöjd med detta och ärendet avslutas.
V1508-04165-30
Tolkärende
En kvinna har blivit lovad av Tolkcentralen att inte anlita ett visst tolkbolag vid
tolkförmedling för hennes del. Trots detta löfte har hon återigen blivit inbokad med
detta tolkbolag. Vidare har man valt att för framtiden endast upphandla detta
tolkbolag.
Åtgärd: I yttrande från Tolkcentralen beklagades det att man felaktigt har inbokat
ett tolkbolag som kvinnan inte önskade. Alla anställda har informerats om vikten att
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läsa den information som finns om tolkanvändaren. Ett nytt upphandlingsförfarande
har lett till att man nu endast har upphandlat detta bolag. Man har erbjudit kvinnan
ett personligt möte för att komma fram till en lösning som passar henne. Det finns
möjlighet att välja vilka tolkar man önskar från det aktuella bolaget. Kvinnan är
fortfarande inte nöjd, men ärendet avslutas eftersom patientnämndens förvaltning
inte kan påverka upphandlingsprocessen.
V1508-04197-57
Sjukintyg utan att besöka vårdcentral
En man blev kraftigt magsjuk och behövde ett sjukintyg med anledning av en resa
han bokat. Vårdcentralen kontaktades, men husläkaren ville inte skriva något intyg
utan att ha träffat mannen vilket han tyckte var obehagligt då han kräktes och hade
diarré.
Åtgärd: Yttranden inkom från medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen som
informerade om det regelverk som läkaren måste följa, det är tyvärr inte möjligt att
sjukskriva en patient över telefon, en patient som aldrig besökt läkaren. Han
informerade också om att vårdcentralen inrättat ett särskilt väntrum för patienter
med smittsamma sjukdomar. 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.
V1508-04203-34
Otrevligt bemött
En kvinna mådde psykiskt dåligt och kontaktade en akutenhet. Personalen som
svarade tyckte att kvinnan inte kunde kräva att vården skulle hjälpa henne med allt
och uppmanade henne att själv hitta på något att göra. Kvinnan blev kränkt över
samtalet och tappade förtroendet för vården.
Åtgärd: I ett yttrande skriver chefsöverläkare och enhetschef vid psykiatrisk
akutenhet att det inte funnits någon möjlighet att rekapitulera händelsen kring vad
anmälaren skrivit om och att tjänstgörande personal inte kunde erinra sig detta
telefonsamtal efter så lång tid. Det fanns ingen journaldokumentation. Intentionen
på kliniken är dock att ge personer som söker vård ett gott bemötande och man
beklagar djupt att kvinnan inte upplevde detta vid det uppgivna tillfället. Kvinnan
har tagit del av yttrandet och avsåg att skriva ett avslutsbrev som skulle skickas till
akutenheten men då hon inte avhörts efter två månader avslutas ärendet.
V1508-04221-58
Utebliven behandling, betalt avgift
En kvinna framför synpunkter på att hon inte fått den överenskomna behandlingen
vid bokat besök på vårdcentralen men att hon trots detta varit tvungen att betala
patientavgift. Hon önskar remiss till annan specialist då hon tappat förtroendet för
läkaren. Anmälaren har själv kontaktat vårdcentralen och talat med ansvarig som
skulle återkomma till henne, vilket hon inte gjort.
Åtgärd: Gemensamt svar har inkommit från behandlande läkare och från
verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet framgår att patientens
påpekande att det inte fanns rätt utrustning tillgänglig för planerad behandling är
korrekt. Det var en brist i mottagningens interna hantering och har hanterats som
en intern avvikelse och rutinen har setts över så att detta inte ska inträffa igen.
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Behandlande läkare fann, vid undersökning av patienten, att hon hade en infektion
och att det därför inte var lämpligt att behandla enligt plan. Patienten fick istället
medicin utskrivet på recept. Orsaken till att patienten inte remitterades till specialist
var just att ordinerad medicin förväntades ge resultat och att det därför inte fanns
behov av remiss. Läkaren beklagar att han inte tagit kontakt med anmälaren och
hänvisar till hög arbetsbelastning och glömska. Anmälaren inkom med synpunkter
på yttrandet där hon påpekade att hon haft besvär med näsblödningar sedan fyra år
och att orsaken är ett ytligt blodkärl. Detta har konstaterats av annan läkare samt
av behandlande läkare på vårdcentralen. Hon framför även att hon inte tagit
ordinerat läkemedel och att hon nu varit hos specialist och fått den behandling som
läkaren på vårdcentralen inte kunde utföra. Hon önskar patientavgiften återbetalad.
I ett kompletterande yttrande framför behandlande läkare att hans bedömning
kvarstår. Anmälaren hördes av och undrade hur hon kunde gå vidare i ärendet då
hon fortfarande inte var nöjd. Då ytterligare skriftväxling inte ansågs tillföra något
avslutades ärendet i befintligt skick.
V1508-04222-28
Otrevligt bemötande av tandläkare
En kvinna hade tid för sin dotter hos tandläkaren. När de kom till mottagningen fick
de veta att den ordinarie tandläkaren var sjuk och att de skulle få träffa en annan
tandläkare. Tandläkaren var väldigt brysk i sitt bemötande och dottern blev därför
osäker och rädd. När dottern inte vågade ta röntgenbilder blev tandläkaren än mer
otålig och sa att han inte hade tid med sådant gnäll och ansåg att hon som var sex
år borde klara av det som treåringar klarar av. Dottern fick därefter uppsöka en
annan mottagning då hon vägrade att gå tillbaka till samma tandläkare. Där fick hon
träffa en pedagogisk och tålmodig tandläkare som kunde laga två hål på dottern.
Modern anser att man borde kunna kräva att tandläkare som ska arbeta med barn
har en pedagogisk utbildning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen beklagar att han
uppfattats som sur men känner inte igen sig i att han jämfört patienten med en
treåring. Han tar åt sig av kritiken och ska tänka på hur han uttrycker sig.
Klinikchefen är glad att patienten och hennes föräldrar har hittat en tandläkare som
de har förtroende för. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte
avhörts. Ärendet avslutas.
V1508-04224-62
Biverkningar efter spruta
En man har synpunkter på att han fått svåra besvär efter att han fått en spruta på
en akutmottagning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinsk chef vid akutmottagningen, som
skriver att patienten fått dropp som är helt ofarligt och inte kan förklara några av
patientens upplevda besvär. Det finns därmed inga medicinska förklaringar till de
symptom som patienten upplever som har sin upprinnelse i hans besök på
akutmottagningen. Anmälaren har därefter meddelat att han inte är nöjd med
svaret, vilket framförs till sjukhuset. Ärendet avslutas.
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V1508-04228-57
Synpunkter på behandling av hjärtbesvär
En man framför synpunkter på vård för hjärt-kärlsjukdom som han fått under flera
år.
Åtgärd: Ärendet avslutas då mannen inte önskar svar från vården.
V1508-04229-57
Ambulans larmades inte ut
En kvinna ramlade och bröt foten när hon var ute på en lekplats. SOS Alarm
larmade inte ut ambulans utan kvinnan fick hjälp av sin bror till sjukhus. Hon är
besviken och missnöjd med hanteringen.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchef som förklarade att i anmälarens ärende hade
det skett en felbedömning från operatören som talade med kvinnan. Ambulans
borde ha larmats ut eftersom kvinnan befann sig utomhus och riskerade att bli
nedkyld. Ärendet har diskuterats med den aktuella operatören och en uppföljning
ska genomföras så att händelsen inte upprepas. Hon uppmanas att anmäla
händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. 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.
V1508-04235-34
Bristande behandling
En kvinna ringer efter att ha fått armskador sydda på en akutmottagning. En skada
syddes med så få stygn att glipor uppstod då sårkanterna inte mötte varandra. I
journalen var de båda skadade armarna felaktigt angivna då åtgärderna beskrevs.
Åtgärd: I ett begärt yttrande svarar verksamhetschef vid akutsjukhus att läkaren
sytt enligt rekommendation vid sutur av hud, ju fler stygn desto fulare ärr. Kvinnan
fick även med sig skriftlig information om suturtagning och symtom på eventuella
komplikationer samt muntlig information om vikten av att motverka svullnaden i
handen genom att knyta och sträcka fingrarna. Antibiotika ges inte i förebyggande
syfte. Det faktafel, avseende skadad sida, har ändrats i journalen.
Verksamhetschefen tackar för värdefulla synpunkter som hjälper till att förbättra
verksamheten. Kvinnan har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1508-04245-34
Fel behandling
En kvinna har synpunkter på att hon via en psykiatrisk jourmottagning blev inlagd
på en psykiatrisk avdelning när hennes behov var inläggning på en somatisk
avdelning som kunde ge tillförsel av näringsdropp. Efter utskrivning från psykiatrisk
avdelning sökte kvinnan akutsjukvården och blev inlagd med näringsdropp under 5
dygn. Journalkopior från vårdtiden inom psykiatrin har begärts ut men anmälaren
har ännu ej fått dessa.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från specialistläkare skriver denne att två psykiatrer
gjorde bedömningen att patienten behövde läggas in på psykiatrisk avdelning.
Specialistläkaren som träffade kvinnan dagen efter inläggning ordnade snabbt med
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blodprover och akut kontakt med tvångsmottagning som tidigare avslagit flera
remisser. Efter bedömning av prover beslutades om att behov av somatisk vård inte
förelåg. Däremot ordnades uppföljning på tvångsmottagning. Läkarens uppfattning
är att det måste röra sig om ett missförstånd och att mor och dotter inte fick klar
information om det psykiatriska behovet. Däremot har chefläkaren skrivit att
kliniken flagrant misskött begäran om utfående av allmän handling och ber om
ursäkt för detta, vilket innebär att rutinerna måste förbättras. Yttrandet har
översänts till anmälaren som inkommit med synpunkter som ska skrivas in i det
avslutsbrev som skickas till vårdgivaren. Ärendet avslutas därmed.
V1508-04269-62
Feldiagnosticerad och otrevligt bemött
En kvinna har synpunkter på att hon feldiagnosticerats av en hudläkare samt att
hon bemötts på ett otrevligt sätt. När kvinnan påtalat att diagnosen inte stämmer
har läkaren förnekat att han satt den.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då kvinnan efter en tid inte inkommit med någon underskriven anmälan avslutas
ärendet utan vidare handläggning.
V1508-04288-57
Efterfrågar svar på röntgenundersökning
En kvinna är missnöjd med att ortopeden inte vill utreda hennes knäbesvär. Hon har
genomgått en röntgenundersökning för flera månader sedan, men inte fått
information om där fanns några förändringar.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare som beklagade det missförstånd som funnits
mellan anmälaren och patientansvarig läkare. Sedvanlig rutin är att patienten hör av
sig för att få information efter genomförd röntgenundersökning vilket inte
anmälaren gjorde i detta fall. Dock informerade läkare om röntgensvaret vid ett
besök på mottagningen vid ett senare tillfälle. 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.
V1508-04289-44
Fallskada
En dotter skriver för sin mamma. Mamman hade förts till sjukhus för hjärtbesvär
och blev kvar för observation. Mamman fick en sömntablett till natten. Under natten
faller kvinnan ur sin säng och bryter höften.
Åtgärd: Telefonsamtal med dotter. Internutredning har genomförts på sjukhuset och
anmälaren var erbjuden samtal om händelsen. Anmälan till patientförsäkringen
hade gjorts. Anmälaren hörde inte av sig inom angiven tid och ärendet avslutas i
befintligt skick.
V1508-04293-62
Har inte fått begärda journalkopior
En man har synpunkter på en läkare som inte lämnat kopior på mannens journal,
trots att han bett om det upprepade gånger.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Han har också informerats om att en privat vårdgivare, om denne beslutar att
patienten inte får ta del av sin journal, ska överlämna frågan till Inspektionen för
vård och omsorg för prövning. Då mannen efter en tid inte inkommit med någon
formell anmälan avslutas ärendet.
V1508-04304-49
Vill inte remittera
Anmälaren lider av komplikationer efter operation. Primärvården vill inte remittera
för behandling av dessa.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef och berörd medicinskt
ledningsansvarig läkare framgick det att det nu efter det att ärendet blev känt
etablerats kontakt mellan anmälaren och läkare vid vårdcentralen och att de
tillsammans kommit överens om fortsatt planering och behandling och att
anmälaren är nöjd med primärvårdens hantering av ärendet. Anmälaren tog del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1508-04306-42
Informationsbrist, ekonomisk ersättning
En man har synpunkter på en vaccinationsmottagnings handläggning och brister i
informationen och väntetiden vid vaccinering inför utlandsresa. Anmälaren önskar
pengarna tillbaka för besöket.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid vaccinationsmottagningen
som beklagar om missförstånd uppkommit gällande grundvaccination och den
vaccination som sedan gavs. Inför utlandsresa krävs läkarbesök för bedömning av
vissa vacciner och förskrivs därför inte via telefon. Ett läkarbesök kostar och
patientavgiften betalas inte tillbaka. Väntetiden berodde på att aktuellt vaccin tog en
stund att göra iordning. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inkommit
med skriftliga synpunkter som bifogas avslutskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1508-04307-28
Nekad landstingsfinansierad behandling
En kvinna har fått sina tänder förstörda på grund av strålning i syfte att behandla
cancersjukdom. Kvinnan fick påbörja implantatbehandling och var lovad en ny
behandling före sommaren. Kvinnan har nu fått ett brev där hon fått veta att hon
inte är berättigad till landstingsfinansierad tandvård.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef vid mottagningen. Patientens
behandling påbörjades under år 2011. Under 2013 ändrades reglerna för led i
sjukdomsbehandling, vilket innebar att patienten måste betala för den delen själv.
Patienten fick brevledes information om detta och blev uppmanad att kontakta
handläggaren på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att söka dispens. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
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V1508-04311-44
Ersättningsanspråk
En kvinna ringer då hon inte får tillbaka utlägg för en resa hon gjort för att hålla en
läkartid. Kvinnan var på semester men ordnade med hemresa då hon var oroad
över sin hälsosituation och skulle få uppföljning och provsvar. Då kvinnan kom hem
hade vårdcentralen skickat ett brev och skjutit fram besökstiden. Vårdcentralen
vägrar betala för kvinnans utlägg.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälaren hade själv anmält till Hälso- och
sjukvårdens förvaltning och avvaktade besked därifrån. Då anmälaren inte hörts av
efter en längre tid om fortsatt handläggning via förvaltningen avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1508-04315-58
Komplikationer efter en handoperation
En kvinna framför synpunkter på att hon drabbats av komplikationer i form av
känselnedsättning efter en handkirurgisk operation på ett sjukhus. Vid besök hos
fysioterapeut och arbetsterapeut får hon även träffa en specialistläkare som
uppmanar henne att anmäla händelsen. Anmälaren har inte fått besked om fortsatt
planering och inte heller det återbesök till specialistläkare som utlovades.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken. Av yttrandet
framgår vilken typ av operation som utfördes samt att patienten påtalat besvär vid
första besöket hos sjukgymnast på kliniken. Ansvarig läkare kontaktade patienten
10 dagar senare och träffade henne i samband med återbesök hos sjukgymnast.
Arbetsterapeut har påbörjat behandling för att minska patientens besvär.
Verksamhetschefen beklagar att patienten drabbats av känselnedsättning efter
borttagande av stift i handleden. Troligen har mindre nervgrenar i
operationsområdet skadats i samband med operationen. Hon anser det för tidigt att
uttala sig om patientens besvär kommer att bli bestående och informerar att
möjlighet att känsel kan återkomma finns inom det första året efter operation.
Anmälaren påtalade att hon fortfarande inte fått besked om fortsatt planering och
inte heller den återbesökstid som utlovades. Verksamhetschefen inkom med ett
kompletterande yttrande där hon beklagade det inträffade. Hon har själv talat med
ansvarig läkare och patienten har kallats till återbesök för möjlighet att diskutera
sitt ärende och få svar på sina frågor. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1508-04322-62
Nekas vård, ej fått svar, felaktigheter i journal
En kvinna har synpunkter på att hon nekas utredning och vård vid en sjukhusklinik.
Läkaren har inte tagit prover för att ta reda på om hon lider av den sjukdom som
hon misstänker att hon har. De prover som har tagits har hon inte fått svar på,
vilket hon misstänker beror på att läkaren vill hålla resultaten för sig själv i
forskningssyfte. Han har också uppträtt mycket otrevligt och har skrivit felaktigheter
i journalen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från tillförordnad verksamhetschef vid berörd
sjukhusklinik, som skriver att man anser att patientnämnden inte är en lämplig
kommunikationsväg att hantera patientens frågor på. I stället har man erbjudit
patienten inläggning på sjukhuset för att gå igenom hennes journal och för att ge
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henne strukturerad hjälp med att trappa ner ett läkemedel. Anmälaren har därefter
inkommit med ett genmäle, där hon skriver att hon vill ha svar på sina frågor, att
hon inte önskar inläggning och framför att hon inte har fått svar på prover, varav
några togs för över ett år sedan. Ett kompletterande yttrande har därefter
inkommit, där verksamhetschefen skriver att patienten kommunicerat med olika
läkare på kliniken via e-post och skrivelser och att man uppfattat det som att
överenskommit med patienten att pröva andra vägar, på grund av det låga
förtroende patienten känner för kliniken. Man meddelar att proverna som tagits nu
analyserats och har utfallit normalt. Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd
med svaret, men väljer att avsluta ärendet utan ytterligare kommentarer.
V1508-04386-42
Läkemedelsbiverkan, ekonomisk ersättning
En man opererades vid en hjärtklinik med ballongsprängning på grund av
hjärtinfarkt. Efter operationen påbörjades medicinering med två blodförtunnande
mediciner. Efter en tid insjuknade mannen med hjärnblödning som krävde flera
operationer.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick. Under handläggning framkommer det att
kliniken gjort avvikelseanmälan och patientsäkerhetsansvarig läkare har påbörjat
utredning av händelsen.
V1508-04408-44
Kommunal vård
En dotter kontaktar för sin mamma. Dottern hade vid ett besök hos mamman på
dennas särskilda boende planerat för en utflykt men detta hindrades med olika
argument av sjuksköterskan.
Åtgärd: Telefonsamtal med dottern. Anmälan var gjord till flera olika instanser och
svar avvaktades. Då dottern inte hörts av om fortsatt handläggning inom angiven
tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1508-04416-58
Brister i remisshantering
En kvinna framför synpunkter på brister i remisshanteringen på ett sjukhus. Kvinnan
blev remitterad till sjukhuset för uppföljning efter borttagning av ett födelsemärke.
Då hon inte fick någon kallelse kontaktade hon sjukhuset ett flertal gånger och fick
besked att de väntade på resterande provsvar. Hon får senare annan information
där det framgår att remissen är tillbakaskickad till remittenten och att den inte
skickats till rätt enhet på sjukhuset. Anmälaren är orolig över sin cancerdiagnos och
över att väntetiden påverkar utgången negativt.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på plastikkirurgiska kliniken samt från
behandlande läkare på hudkliniken. Av yttrandet från överläkaren framgår att
handläggningen beror på tumörens tjocklek, allt enligt ett nationellt vårdprogram.
Då remitterande läkare skulle ta semester skickade hon remiss till kliniken innan det
mikroskopiska utlåtandet var klart. Kliniken kunde därför inte ta ställning till om det
fanns skäl för ytterligare operation eller endast uppföljande kontroller via hudläkare.
Kliniken har inte möjlighet att bevaka ofullständiga utlåtanden. Dröjsmålet har
berott på att kliniken inte kunnat få besked gällande tumörtjocklek och därmed inte
heller planera för fortsatt handläggning. Överläkaren beklagar djupt att detta har
drabbat patienten. Av yttrandet från behandlande hudläkare på kliniken framgår att
patienten remitterats till hudkliniken för uppföljning i enlighet med det nationella
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vårdprogrammet. Läkaren genomförde undersökning av patienten och fann att
några leverfläckar behövdes tas bort. Han remitterade patienten till kirurg för detta.
Anmälaren inkom med synpunkter där hon undrade varför hon inte fått information
gällande det vårdprogram som finns, varför plastikkirurgiska kliniken behöll
remissen i en månad innan den skickades tillbaka till remittenten. Hon påtalade
även att hudläkaren inte gjort en fullständig undersökning. Överläkaren på
plastikkirurgiska kliniken inkom med ett kompletterande yttrande där hon framförde
att klinikens sjuksköterskor inte kunnat ge entydiga svar innan utlåtandet var
färdigt. Det har förts en diskussion på kliniken kring problematiken med väntetider
och de förstår att det framkallar mycket oro för den enskilde patienten. Det kliniken
kan bistå med är att i så hög utsträckning som möjligt informera patienten om
varför de väntar på svar och de kommer att göra sitt bästa att i fortsättningen
tydligare informera patienterna. Kliniken har ingen möjlighet att påskynda svar och
det råder tyvärr brist på patologer som kan bedöma prover. Problematiken med
långa väntetider är återfört till patologavdelningen och de är medvetna om
situationen. Läkare på hudkliniken hänvisar till tidigare yttrande. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandena, hörts av och meddelat att hon inte är helt nöjd
men att hon inte önskar gå vidare i ärendet. Ärendet avslutas.
V1508-04420-44
Missad diagnos
En kvinna kontaktar för sin mans räkning. Tidigare under året hade maken haft
hjärtinfarkt och en därpå följande mindre stroke. Efter ett akut insjuknande med
sjukhusvistelse skickades maken till en geriatrisk klinik en period. Där förändrades
hans beteende utan att personalen vidtog åtgärder och senare konstaterades en
stor stroke.
Åtgärd: Telefonsamtal med hustrun. Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
är gjord och patientförsäkringen skall göras. Överenskommer att ärendet vid
nämnden avslutas i befintligt skick.
V1508-04430-59
Bristande undersökning, nonchalant bemött
En kvinna har synpunkter på hur hon bemöttes vid ett läkarbesök. Hon framför att
läkaren inte frågade något eller undersökte henne. Läkaren menade att allt fanns i
journalen och avslutar besöket med att han inte kunde hjälpa kvinnan. Anmälaren
är besviken och efterfrågar läkarens ansvar och skyldigheter.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som beskriver att
anmälaren träffade en vikarierande läkare som uppfattade att hon sökte för utredda
besvär där det fanns en behandlingsplan att följa och bedömde därför att han inte
hade något ytterligare att erbjuda. Anmälaren sökte dock för tillfällig smärtlindring
på grund av försämring vilket inte uppfattades av läkaren. Händelsen har
diskuterats vid mottagningen och man anser att en felaktig tolkning gjordes vid
tillfället. Man framför att en undersökning samt försök till hjälp eller tröst borde
kommit till stånd. Tyvärr uppfattades besöket syfta till att ta över utredning och
behandling från den verksamhet som utrett och planerat. Medicinskt ansvarig har
träffat anmälaren och försökt förklarar händelsen samt bidra med den hjälp
patienten behövde men inte fick. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför
per telefon att hon är tacksam för den hjälp hon fått med anledning av ärendet och
att hon tycker det var viktigt att det kom till verksamhetens kännedom för framtida
kontakter för henne och andra patienter. Ärendet avslutas.
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V1508-04448-28
Problem med tandprotes
En kvinna har synpunkter på en tandprotes som utfördes för två år sedan.
Tandprotesen skulle fästa på tänder som hon inte trodde då var tillräckligt friska för
att klara av tandprotesens krokar. Kort efter fick hon ta bort tänderna.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. När tänderna tas bort tar det
cirka sex månader innan förändringsprocessen i munnen avtagit. Därför görs alltid
en justering av protesen vid utlämnandet för att få en bra passform. Vid förankring
av protes är det bra att ha flera tänder att fästa vid. Under en behandlingstid kan
det ibland uppstå komplikationer vilket det gjorde i detta fall och patienten var
tvungen att få en tand borttagen. Klinikchefen beklagar att patienten inte är nöjd
med den utförda behandlingen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas enligt överenskommelse.
V1508-04466-58
Brister i utredning och undersökning, fel diagnos
En kvinna framför synpunkter på att läkaren på en specialistmottagning ställt en
felaktig diagnos, inte undersökt eller utrett hennes magbesvär. Kvinnan hade
långdragna besvär med smärta i magen och husläkaren remitterade till
ultraljudsundersökning som visade gallstenar. Men kirurgen som husläkaren
remitterade till trodde inte att kvinnans besvär hade med gallan att göra. Kvinna har
nu opererats på ett annat sjukhus och är symtomfri.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på mottagningen. Av yttrandet
framgår patientens besvär samt att läkaren vid undersökning av patienten fann att
buken var mjuk och oöm, bedömningen var därför att patientens besvär inte
berodde på gallstenar. Läkaren skickade remissvar till husläkaren där han framförde
att han ansåg att patienten skulle följas upp på vårdcentralen. Patienten kontaktade
honom två veckor senare med frågan om det ändå inte var gallstenarna som
orsakade hennes besvär, läkaren hänvisade till husläkaren. I yttrandet framkommer
även att gallstenar är vanligt förekommande och att man inte automatiskt kan anse
att dessa ger upphov till de besvär som patienten angivit. Läkaren önskar även
klargöra att gallstenar i sig inte behöver behandlas utan det är patientens berättelse
som avgör hur man hanterar dessa. Han anser även att patientens beskrivning av
sina besvär talar emot att det skulle vara gallstenar som orsakar besvären.
Anmälaren inkom, efter att ha tagit del av yttrandet, med synpunkter där hon
påpekade att läkaren inte undersökt henne och att hon önskade få inskrivet i
journalen att hon inte är överens med anteckningen från besöket. Detta
förmedlades till vårdgivaren. Anmälaren återkom i ärendet och meddelade att hon
fått kopia på anteckning med tillägg. Ärendet avslutas.
V1508-04469-34
Nekas plastikoperation
En anhörig har synpunkter på att en dotter inte får hjälp med en plastikoperation då
denna efter en överviktsoperation har hud som hänger.
Åtgärd: Anhörig har fått information via brev att hon behöver en fullmakt från dotter
eller att denna själv kontaktar förvaltningen för att en utredning av ärendet ska
påbörjas. Då anhörig inte återkommit inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt
skick.
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V1508-04470-34
Behandling
Anhöriga har synpunkter på att en dotter får vänta länge på terapeutisk behandling
vid en psykiatrisk mottagning. Dottern är labil och har gjort flera suicidförsök. Trots
att anhörig ringt till behandlande läkaren och bett denna att inte skriva ut
beroendeframkallande läkemedel fick dotter läkemedel utskrivet.
Åtgärd: I ett yttrande från specialistläkare skriver denna att dottern blev aktuell på
enheten i början av detta år. Innan hade hon prövat fem olika psykoterapeutiska
behandlingar samt flera olika läkemedel. I början träffades läkaren och dottern ofta
då fokus låg på behandlingsallians och diagnostik. Hon bedömdes ha flera diagnoser
och en medicinsk behandling påbörjades samt en stödkontakt hos en sjuksköterska.
Dottern var inte nöjd, fick påbörja en medicinering av ett beroendeframkallande
läkemedel och så småningom kontakt med en psykolog. Denne remitterade henne
till en specifik terapeutisk behandling som fanns på annan psykiatrisk klinik. Under
sommaren överdoserade dottern ett läkemedel och anhörig kontaktade vårdgivaren
för att förmå läkaren att sätta ut medicinen. Läkaren bedömde dock att
riskfaktorerna inte övervägde fördelarna och skrev ut nya läkemedel. Anmälarna har
tagit dela av yttrandet och framfört synpunkter på främst läkarens beslut om att
skriva ut nya läkemedel varför de önskar att ärendet överförs till IVO. Ärendet
avslutas med att anmälarnas kommentar skickas till vårdgivaren.
V1508-04478-44
Bristande behandling
En dotter skriver för sin avlidna mamma. Mamman var placerad på ett särskilt
boende och dottern har flera kritiska synpunkter på den vård som gavs. Mamman
medicinerades för hård mage vilket medförde komplikationer och bröt även armen
som under lång tid inte blev röntgad och läkte snett.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Denna har gjort anmälan även till
Inspektionen för vård och omsorg och skulle återkomma med besked om IVO tagit
emot ärendet för handläggning. Dottern har efter lång tid inte återkommit och
ärendet avslutas i befintligt skick
V1508-04481-62
Missad hjärnblödning vid akutmottagning
En man som i flera dagar led av svår huvudvärk, smärta i nacken, skakningar och
balansproblem uppsökte efter ett anfall en akutmottagning. Mannen fick vänta länge
och när han till slut fick träffa en läkare blev han nonchalerad och fick ingen hjälp
utöver smärtstillande läkemedel. Mannens hustru efterfrågade en magnetröntgen,
men fick till svar att man inte har någon magnetröntgenutrustning på sjukhuset, en
uppgift som inte stämmer. Mannens besvär bedömdes som nackspärr och han
skickades hem. Dagen därpå blev mannen medvetslös. När han på nytt kom till
akutmottagningen gjordes en magnetröntgen och det konstaterades att mannen led
av en blödning i hjärnan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid akutmottagningen, som
redogör för omhändertagandet och den bedömning som gjordes och skriver att
patienten saknade de vanligaste och allvarligaste tecknen på den aktuella typen av
blödning. Man ser inte att någon medicinsk felaktighet är begången och skriver att
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läkaren har handlat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Slutligen beklagar
man att patienten har fått vänta oacceptabelt länge och att han upplevde besöket så
negativt. Anmälaren har därefter meddelat att han inte är nöjd med svaret, då det
innehåller en rad oklarheter och felaktigheter angående bland annat hans
hälsotillstånd och symptom. Synpunkterna förmedlas till sjukhuset och ärendet förs
därefter över till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för utredning. Ärendet
avslutas vid patientnämndens förvaltning.
V1508-04490-58
Skadad under behandling
En man framför att han var på ett sjukhus för att ta bort sin pacemaker. Läkaren
råkade komma åt pacemakern med kniven och patienten fick en rejäl stöt,
svimmade och ramlade från operationsbädden ner på golvet. Anmälaren berättar att
han mått dåligt av det inträffade.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken. Av yttrandet
framgår att patientens pacemakersystem skulle tas bort. I samband med
operationen användes elektricitet så kallad diatermi för att skära loss
pacemakersystemet. Vid operationstillfället har energi från diatermin gått ned i
hjärtat och orsakat snabb hjärtrusning som ledde till att patienten svimmade. Detta
är en mycket ovanlig händelse och har inte inträffat tidigare vid denna typ av
operation. Den exakta tekniska orsaken till händelsen har inte kunnat fastställas.
Patienten bedöms inte få några framtida men av detta. Chefläkaren på sjukhuset
önskade svar om händelsen kunde ligga till grund för en lex Maria anmälan.
Verksamhetschefen inkom därför med ett kompletterande yttrande i ärendet. Av
yttrandet framgår att han gått igenom ärendet med inblandad personal. Patienten
har inte fallit av operationsbritsen ned på golvet men drabbades av en snabb
hjärtrusning och behövt akuta insatser för detta. Uppkomsten av besvären är oklara
men användandet av diatermi i närheten av en pacemakerdosa kan vara en
utlösande orsak. Verksamhetschefen bedömer det inträffade som ovanligt men
tidigare väl beskriven biverkan vid användandet av diatermi på pacemakerpatienter.
Han anser inte att patienten lidit skada av det inträffade och anser därmed inte att
händelsen utgör grund för en lex Maria anmälan. Anmälaren inkom med synpunkter
där han påpekade att han fick en stöt rakt i hjärtat och svimmade av. Att detta inte
skulle ha ett samband med att diatermikniven kommit i kontakt med pacemakern
anser anmälaren vara en efterhandskonstruktion och vill att verksamhetschefen
håller fast vid sin första version av händelsen. Verksamhetschefen inkom med
yttrande där han framhåller att det kompletterande yttrandet är det som gäller och
att han inte har mer att tillägga i ärendet. Då anmälaren efter detta inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar
ärendet.

V1508-04493-28
Synpunkter på bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet på den mottagning hon går på. Enligt
kvinnan så följer inte mottagningen den överenskommelse de ingått, då kvinnan har
speciella behov kring behandlare och behandling, vilket har gjort kvinnan mycket
besviken.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef vid aktuell mottagning.
Klinikchefen beklagar att patienten inte är nöjd med bemötandet. De har vid tidigare
byte av behandlare alltid haft ett samtal inplanerat där patienten får träffa och
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samtala med den nya behandlaren. Då uteblivande från tid och återbud lämnades av
patienten erbjöds hon en annan behandlare i all välmening allt för att korta ned
väntetiden då hon hade besvär i munnen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
känner sig nöjd med det svar hon fått och ärendet avslutas.
V1508-04497-64
Trött på vården
En man är missnöjd med läkarna och behandlingen.
Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat anmälaren och anmodat honom att inkomma
med skrivelse. Anmälaren har uttryckt att han tänker skriva, men då förvaltningen
inte hört från anmälaren på flera månader efter detta avslutas ärendet.
V1508-04498-62
Fallolycka på sjukhus, nekats intyg
En man råkade ut för en fallolycka på grund av svimning på ett sjukhus, där han
slog sig blodig och slog ut en framtand. Mannen anser att han fick ett bristande
omhändertagande efter fallet och har framför allt synpunkter på att han nekats ett
intyg om det inträffade, trots att han bett om det upprepade gånger. Mannen är nu
orolig för kostnaden för att ersätta tanden.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef samt personal vid
avdelningen, som beklagar att patienten skadade sig och att man inte skrivit något
intyg eller inte uppfattat önskemålet om detta. Ett intyg ska nu skrivas om
fallolyckan och skickas till patienten. Bland annat på grund av att patienten uppgett
att han känt sig ganska okej efter fallet uppfattade man att det inte krävdes någon
särskild åtgärd. Anmälaren har meddelat att han anmält händelsen till
patientförsäkringen, men har inte framfört något ytterligare i ärendet. Ärendet
avslutas.
V1508-04499-62
Får ingen diagnos, lång väntetid till besök
En man som för fyra år sedan bland annat började tappa kraftigt i vikt, har sedan
dess försökt få reda på vad han lider av för sjukdom, men den sjukhusklinik han
varit på utredning vid har inte kunnat ge något besked. Mannen har också
synpunkter på att det under sommaren varit mycket lång väntetid för att få komma
på besök på kliniken.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschefen vid mottagningen, som skriver
att de prover som tagits visat normala värden och att någon säker förklaring till
patientens symptom inte framkommit. Man beklagar att patienten inte kunnat få en
klar diagnos och behandling och att utredningen har dragit ut på tiden. Man anger
att man som regel inte har tidsbokning. Ansvarig läkare ska nu diskutera patienten i
läkargruppen och kalla honom för en ny bedömning. Anmälaren har inte återkommit
efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
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V1508-04503-59
Synpunkter på journalinnehåll
En kvinna framför olika exempel på felaktiga uppgifter i hennes journal. Kvinnan har
påtalat detta för mottagningen som angett att korrigering skulle ske. Detta har ej
skett varför kvinnan inkommit med skrivelse. Hon efterfrågar också ett intyg till
arbetsförmedlingen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. Hon beskriver att berörda
läkare gått igenom anmälarens synpunkter och rättat i journalen, önskat intyg har
också utfärdats. Hon har överenskommit med anmälaren om tillfälle att hämta de
nämnda handlingarna. Anmälaren bekräftar per telefon att hon fått handlingarna
enligt överenskommelse, dock har hon funnit ett mindre fel som hon bett att få
rättat. Hon framför att hon fått gehör för sina synpunkter och önskemål. I samråd
med anmälaren överenskoms om en tidpunkt då ärendet avslutas i det fall hon inte
återkommit. Ärendet avslutas därmed.
V1508-04504-42
Felmedicinerad orsakade blodförgiftning
En kvinna fick fel sort antibiotika mot lunginflammation av husläkaren vilket ledde
till att hon senare drabbades av blodförgiftning. Vård krävdes i flera dagar på
intensivvården på ett akutsjukhus. Anmälaren har uppfattat att mottagningen
missade provtagning inför behandlingen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar handläggningen.
Den lunginflammation hon vårdades för av husläkaren behandlades med antibiotika
och hon tillfrisknade helt. Den lunginflammation hon senare insjuknade i krävde
annan antibiotikabehandling som gavs intravenöst på sjukhus. Bedömningen är att
hon vårdades i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter framfört skriftliga synpunkter som bifogas
avslutsskrivelsen till vården för kännedom. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1508-04515-59
Bristande utredning
En kvinna har synpunkter på besked om att man inte förstod vad orsaken till hennes
magsmärtor kunde vara. Hon framför att inga undersökningar gjordes. Kvinnan blev
inte bättre och vid utlandsvistelse behövde hon uppsöka vård vilket ledde till
gallstensoperation. Anmälaren undrar hur detta kunde missas vid de tidigare
vårdkontakterna.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som förklarar specifika och
ospecifika symptom respektive frånvaro av symptom vid gallstensbesvär. Utifrån
beskrivna symptom gjordes en datortomografi som ej visade något avvikande.
Slutligen beklagar hon att anmälaren fick vänta på diagnos och hoppas att hon mår
bra efter operationen. Anmälaren har tagit del av yttrandena och framför att hon
inte är nöjd. Hennes uppfattning om bristande undersökning kvarstår. Dock
överenskommes med anmälaren om en tidpunkt då ärendet avslutas i det fall
anmälaren inte återkommit till förvaltningen. Därmed avslutas ärendet.
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V1508-04516-57
Lång väntan på läkarbesök vid cancerbesked
En kvinna remitterades av sin husläkare till undersökningar med misstanke om
cancer. Hon remitterades också till akutsjukhusets onkologiska klinik. När
undersökningarna var klara fick kvinnan vänta två veckor för ett besked av läkaren
på akutsjukhuset. Hon menar att det var tortyr att tvingas vänta så länge på besked
om det var en cancerdiagnos eller inte.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren på kvinnokliniken som beklagade kvinnans
upplevelse av lång väntetid. Han förklarade att det under väntetiden sker
behandlingskonferenser då undersökning/utredning analyseras och
behandlingsförslag diskuteras. Han informerade också om att ett projekt på kliniken
som avser att förkorta väntetiderna startats. 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.
V1508-04519-64
Bristande rutiner
En kvinna som skulle besöka en mottagning på sjukhuset förväxlades med en annan
patient, och man kontrollerade inte identitet. På avdelningen brast rutinerna på
många punkter, bland annat att man inte ringde anhörig när hon flyttades till
intensivvårdsavdelningen och att man ville ta bort en kateter som inte fanns. Det
fanns endast oerfaren bemanningspersonal i tjänst.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den biträdande verksamhetschefen beklagar det inträffade och förklarar att
man inte på enheten tydligt kommunicerat vem som ska ta kontakt med
närstående. Chefssjuksköterskan beklagar också, och framhåller att man nu gjort
förändringar i organisationen på avdelningen för att förhindra att liknande händelser
ska ske. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom
utsatt tid varför ärendet nu avslutas.
V1508-04528-42
Uteblivna recept
En kvinna har vid två tillfällen inte fått efterfrågade recept av husläkaren. Kvinnan
har ringt mottagningen fem gånger utan resultat.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1508-04535-28
Komplikationer efter tandbehandling
En kvinna fick komplikationer efter en tandstenssanering. Hon blev svullen i ansiktet
och i munnen och fick en intensiv smärta. Hon fick uppsöka akutmottagning och
blev därefter sjukskriven. Kvinnan har kontaktat mottagningen och informerat om
det inträffade men ingen har tagit kontakt med henne eller följt upp behandlingen.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. De beklagar djupt att
patienten upplever sig ha blivit utsatt för onödigt lidande och felaktig behandling.
Klinikchefen har kommit fram till att de rutiner som finns för hygien och smittskydd
har följts. Händelsen är anmäld till landstingets gemensamma avvikelsesystem.
Genom anmälan till avvikelsesystemet kan det förhindras att en negativ händelse
återupprepas. Anmälaren har tagit del av yttrandet och inkommit med synpunkter
som bifogas avslutsskrivelsen för kännedom. Ärendet avslutas.
V1508-04539-59
Synpunkter på behandling och komplikationer
Anmälaren beskriver att läkaren sydde igen såret efter en operation. Detta trots att
kvinnan fått information om att detta inte skulle göras för att det var bäst för
läkningen. Hon fick en infektion och såret behövde öppnas och senare sys ihop igen.
Kvinnan anser att hon felbehandlats och att detta lett till psykiskt, fysiskt och
ekonomiskt lidande.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som beklagar att patient
upplevt komplikationer i samband med operationen. Den information som
anmälaren hänvisar till om att såret skulle lämnas öppet stämde dock inte. Slutligen
tackar hon för att anmälaren tagit sig tid att återkoppla till mottagningen så att de
kan arbeta med att förbättra verksamheten. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och har efter det inte framfört något ytterligare. Ärendet avslutas.
V1508-04546-42
Fel medicin, omvårdnad, språksvårigheter
En kvinna sjukhusvårdades på en kirurgavdelning efter operation av gallan. På
avdelningen såg kvinnan brister i rutiner gällande kost, hygien och städ. Personalen
hittade inte på avdelningen, som till största delen var inhyrda och dessutom inte
förstod eller kunde tala det svenska språket. Vid ett tillfälle fick hon rumskamratens
medicin. Vid ett annat fick hon ingen smärtlindring alls då det var signerat att hon
fått, fast hon inte fått medicin. Förklaringen var att hon inte hade id-band på sig. I
samband med toalettbesök blev hon yr och illamående, den personal som skulle
hjälpa henne förstod inte vad hon sa.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsjuksköterskan som beklagar de upplevelser
som inträffade under semestertiden då trycket är högt och två avdelningar varit
sammanslagna. Brister med läkemedelshanteringen är oacceptabelt och alla
patienter skall alltid ha id-band. Under vårdtiden arbetade sjuksköterskor från andra
länder, de hade läst svenska intensivt under några månader och har lång erfarenhet
från tidigare anställningar inom vården. Efter sommaren har verksamheten arbetat
med riktade utbildningar och hoppas att det framöver inte uppstår fler problem.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört önskan om
fortsatt handläggning vid Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1508-04549-62
Komplikationer efter operation, nonchalant bemött
En kvinna har synpunkter på att hon drabbats av komplikationer efter en operation,
i form av en blödning, ett varande operationssår och att hennes navel fått ett
förändrat utseende. När kvinnan uppsökte en läkare på sjukhuset angående detta
blev hon mycket otrevligt bemött och nonchalerad. På en närakut har man sedan
konstaterat en infektion och ordinerat antibiotika.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare, som skriver att det inte fanns
någon misstanke om blödning eller tecken på någon uppseglande sårinfektion när
patienten uppsökte kliniken åtta dagar efter operationen. Läkaren skriver att
patienten uppvisade ett i stort sett helt normalt förlopp efter operationen, men att
hon hade svårt att ta till sig detta och lämnade mottagningen i vredesmod.
Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1508-04550-28
Komplikationer i samband med förlossning
En kvinna drabbades av komplikationer i samband med förlossning. Muskler
skadades och hon blödde mycket, varför hon behövde sövas och opereras
omgående. Komplikationer med smärta och därmed att sitta kvarstår och
sjukgymnast har bedömt att det kan ta ett till två år att läka skadan. I anmälan
anges att maken önskade att anmälan enligt lex Maria gjordes, vilket inte ska ha
hörsammats.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionschefen som sammanfattar
vårdförloppet. Hon beskriver att bristningar som uppstått opererades samt att
ytterligare en operation skedde då man efter den första operationen
uppmärksammade att kvinnan blödde mer än förväntat. Blödningen upphörde efter
att ytterligare stygn satts. Kvinnan fick behandling för lågt blodvärde och träffade
läkare, operatör, barnmorska och sjukgymnast på BB. Hon skrevs ut med planerat
återbesök. Vidare beskrivs parets kontakter per telefon med kurator och
chefbarnmorska, maken önskar lex Mariaanmälan, avböjer dock besök. Vid ett
tillfälle gås förlossningsförloppet igenom och de informerades om att lex
Mariaanmälan ej bedömts aktuell. Paret uteblev från återbesöket men fick en ny tid,
då man kan konstatera god läkning. Kvinnan remitterades till sjukgymnast och
erhöll tid för uppföljningsbesök vid specialistmödravården. Man erbjuder även denna
gång tid för genomgång med berörda vilket avböjdes av paret. Slutligen beklagar
hon parets upplevelse av att vården brustit och framför att denna typ av skada dock
inte alltid är undvikbar, samt att prognosen på sikt är god. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och inkommit med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen för
kännedom. Ärendet avslutas.
V1508-04551-28
Avgift för uteblivande
En man har synpunkter på att han fick betala 500 kronor för en tid som han ringde
återbud till samma dag.
Åtgärd: Handläggning pågår.
V1508-04566-34
Uteblivien terapi/läkemedel
En kvinna har haft kontakt med en psykiatrisk mottagning under flera år och har
synpunkter på att hon endast fått läkemedel och så kallade stödsamtal. Hon har
själv önskat att få terapeutisk behandling. I samband med att ett läkemedel sattes
ut åkte läkare och behandlare på semester. Kvinnan fick utsättningssymtom som
ingen upplyst henne om och när hon sökte hjälp ville ingen ta emot henne.
Åtgärd: I ett yttrande från specialistläkare beklagar denne att anmälaren känt sig
utelämnad under processen. Det vanliga är att behandlingsansvarig finns tillgänglig
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för att förmedla information antingen till ordinarie läkare eller till annan läkaren i
tjänst för åtgärd. Enligt journal har kvinnan dock inte kontaktat sin
behandlingsansvarig om utsättningssymtomen. Läkaren har föreslagit en plan för
utsättning som anmälaren sedan delvis frångått. Kvinnan har tagit del av yttrandet
och hävdar bestämt att läkarens uppgifter inte stämmer. Ärendet avslutas, efter
samråd med anmälaren, med en skriven kommentar till vårdgivaren.
V1508-04581-57
Komplikationer efter operation
En kvinna genomgick en gynekologisk rutinoperation i specialistvården, men
komplikationer tillstötte och kvinnan vårdades sedan under flera dagar på
intensivvårdsavdelning på akutsjukhus med en ytterst kraftig infektion.
Åtgärd: Yttranden inkom från överläkare och docent vid kliniken som båda
beklagade att kvinnan råkat så illa ut, men denna infektion orsakades av
kroppsegna bakterier vilket är svårt att undvika. Komplikationen är känd, men
ovanlig. Då anmälaren fått information från läkare på akutsjukhuset att den
infektion hon haft inte orsakades av kroppsegna bakterier önskar hon få sitt ärende
överfört till Inspektionen för vård och omsorg för handläggning. Ärendet avslutas
därmed på förvaltningen.
V1508-04586-34
Journal/utredning
En anhörig har synpunkter på vad som skrivits om denne i en journal vid en barnoch ungdomspsykiatrisk mottagning och önskar att anteckningarna raderas.
Personen är även kritisk till att dotter inte beviljas en neuropsykiatrisk utredning
som en second opinion.
Åtgärd: I ett yttrande från enhetschef vid en barn- och ungdomspsykiatrisk
mottagning bedömer denna att språket i journalen skrivits enligt praxis inom
barnpsykiatrin. Överväganden som ansvariga behandlare gjort har tydligt
journalförts vilket eventuellt av modern kan upplevas som spekulationer.
Mottagningens mest erfarna behandlare har träffat familjen. Utredningsteamet har
tydligt i sin sammanfattande bedömning redogjort för de överväganden som ledde
till en diagnos samt förslagit insatser för patienten. Moderns önskemål om second
opinion har vidarebefordras till verksamhetschef. Anhörig har läst yttrandet och har
vänt sig till Inspektionen för vård och omsorg för att få vissa journalanteckningar
raderade. Hon är kritisk till att man inte utrett dotterns tågång samt att
verksamhetschef inte hört av sig angående hennes önskan om second opinion. Efter
samråd med anmälaren avslutas ärendet.
V1508-04594-55
Bristande information i samband med operation
En kvinna tar kontakt och framför att hon är missnöjd med den information som
lämnades i samband med en operation.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
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V1509-04609-49
Beviljas inte behandling
Anmälaren har under längre tid haft kontakt med psykiatrisk mottagning. Hon vill nu
påbörja psykoterapeutisk behandling men mottagningen nekar henne sådan.
Läkaren har remitterat henne till primärvården och nekar henne fortsatt behandling
över huvud taget vid den specialiserade psykiatrin.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd överläkare framgick att anmälaren har
haft relativt långvarig psykoterapeutisk kontakt av olika terapeutisk inriktning vid
mottagningen och att samlade bedömningen av den fortsatta vårdkontakten
avgjorde att remittera henne till primärvården. Anmälaren tog del av yttrandet.
Anmälaren framförde att vårdgivarens beskrivning av henne var missvisande, att
vårdgivaren inte fullföljde sitt samhällsuppdrag då den inte beviljade henne fortsatt
kontakt med hänsyn till hennes problematik. Ärendet avslutas.
V1509-04618-64
Bollat mellan olika vårdcentraler
En kvinna bollades mellan olika vårdcentraler efter operation med efterföljande
komplikationer. Hon fick inte nödvändig rehabilitering, och brist på sjukintyg gör att
hon blir utan pengar i fyra månader.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen beklagar patientens upplevelse av att ha blivit bollat mellan
olika vårdgivare. Hon hoppas att patienten får den rehabilitering som hon nu har
remitterats till, och tackar för att patienten tagit sig tid att anmäla de upplevda
bristerna som ger verksamheten möjlighet till förbättring. Anmälaren har, efter att
ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid och ärendet avslutas.
V1509-04622-34
Vårdgaranti för att få behandling
En man har gjort en neuropsykiatrisk utredning inom den psykiatriska vården och
har synpunkter på att han får vänta länge på behandling. Han undrar hur han ska
göra för att åberopa vårdgarantin.
Åtgärd: Anmälaren har nu fått en tid för att påbörja behandling vid en psykiatrisk
mottagning och han önskar att ärendet avslutas.
V1509-04634-62
Ej fått journalkopior
En kvinna har problem med att få ut kopior på sin journal från en rehabmottagning.
Hon har blivit meddelad att hon måste komma till mottagningen, en resa på åtta
mil, för att få journalkopior.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörda chefer vid mottagningen, som
bekräftar att ärendet dragit ut på tiden, men skriver att orsaken är att man har
velat göra rätt och att hålla en god patientsäkerhet. Journalhandlingarna är nu
skickade till patienten med rekommenderat brev, för att underlätta för patienten.
Det inträffade har registrerats i mottagningens avvikelsesystem och man kommer
också att se över sina riktlinjer och upprätta en lokal rutin gällande utlämnande av
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journalhandlingar vid mottagningen. Anmälaren har, efter att hon fått
journalhandlingarna med rekommenderat brev, framfört att försändelsen saknade
avsändare, vilket skapat stora problem hos postombudet. Hon har också framfört
att det är anmärkningsvärt att det tagit 5-6 veckor att få journalkopiorna.
Synpunkterna framförs till mottagningen. Ärendet avslutas.
V1509-04663-49
Borde skicka påminnelse
Anmälaren hade kontakt med vårdgivare inom rehabilitering. Efter en inledande
kontakt fick han en tid för återbesök långt fram i almanackan. Det långa
mellanrummet mellan besöken gjorde att han glömde tiden. Han vill att vårdgivaren
skickar påminnelse. Han vill bli befriad från patientavgiften avseende detta uteblivna
besök.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att smspåminnelsen inte var aktiverad. Rutinen är att aktivera denna funktion efter begäran
av patienterna. Med anledning av detta ärende ska mottagningen se över sina
rutiner och göra förtydliganden och framöver göra till rutin att fråga patienten om
hen vill ha sms-påminnelse. Av yttrandet framgick även att anmälaren skulle befrias
från patientavgift för det uteblivna besöket. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1509-04674-55
Nekad att läsa sina journaler
En man har blivit nekad att läsa sina journaler och önskar nu förvaltningens hjälp
att få ut sina journaler från en vårdcentral.
Åtgärd: I svar från verksamhetschefen vid aktuell vårdcentral framkommer att
ärendet varit föremål för en internutredning och det har framkommit att ingen av
personalen mottagit någon framställan från anmälaren att få ta del av sin journal,
varken skriftligt eller muntligt. Vid samtal med anmälaren visar det sig att det rör
sig om ett missförstånd. I överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet.
V1509-04678-57
Bristande sekretess
En kvinna blev kallad till screening för cancer. Provtagningsmaterialet var för en
annan patient, namn och personnummer fanns angivet. Kvinnan är orolig över att
felaktiga provsvar hamnar hos fel patient.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som djupt beklagade att anmälaren fått
felaktigt provtagningsmaterial. En händelseanalys har genomförts och den olyckliga
incidenten beror troligtvis på den mänskliga faktorn och inga fler förväxlingar har
skett så vitt man fått information om. Några provsvar har inte förväxlats. Det
företag som genomför tryck och distribution av material har fått information om
problemet för att vidta åtgärder så att det inte händer igen. 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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V1509-04686-57
Önskemål om radering och rättelser i journal
En kvinna har tagit kontakt med sin vårdcentral då hon menar att det är
felaktigheter i journalen. Hon önskar få viss information rättad, viss information
raderad. Hon får ingen återkoppling från verksamhetschefen och önskar
förvaltningens hjälp.
Åtgärd: Då ärendet också är anmält till Inspektionen för vård och omsorg och ska
utredas där avslutas det på förvaltningen i överenskommelse med anmälaren.
V1509-04688-57
Stroke missades vid besök på vårdcentralen
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin makes räkning. Mannen fick problem med
balansen, synen och några andra mer diffusa symtom. Han gick till husläkaren som
så småningom remitterade för hjärnröntgen vilken visade en blödning av äldre
karaktär. Kvinnan är besviken över att rätt diagnos blev försenad och menar att
blödningen borde upptäckts tidigare.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare på
vårdcentralen. De beskrev mannens sjukdomshistoria som visat tilltagande
hälsoproblem under de senare åren. Vid en datorröntgen konstaterades en blödning
mellan skallbenet och hjärnan, men det är mycket oklart när denna skett.
Anmälaren är inte nöjd med svaret, men vill inte sända in ett genmäle utan avser
att sända anmälan till patientförsäkringen. Ärendet avslutas i överenskommelse
med anmälaren och hennes dotter.
V1509-04695-57
Bristfälligt omhändertagande efter förlossning
En kvinna som väntade sitt fjärde barn fick en blödning och kontaktade
förlossningen, men fick information om att avvakta. Hon återkom till förlossningen
fyra gånger, men blev avvisad varje gång. Till slut föddes barnet hemma och
kvinnan fick en stor skada i muskulaturen i underlivet. Det krävdes en operation för
att åtgärda skadorna, på denna tvingades kvinnan vänta mer än 13 timmar. Hon
fick ligga kvar i sängen utan möjlighet att duscha och hon fick ha urinkateter vilket
resulterade i en kraftig infektion. Kvinnan har många frågor och synpunkter hon
önskat framföra direkt vid ett möte, men på denna önskan har hon inte fått något
gehör.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare som informerade om att rutiner på
förlossningen inte följts i detta fall, rapportering i klinikens
avvikelsehanteringssystem har gjorts. Efter ett tredje telefonsamtal ska samtliga
kvinnor välkomnas till förlossningen, detta har inte skett. Kvinnan och hennes
sambo har kallats till ytterligare besök för att kontrollera att operationen gett ett bra
resultat och för att diskutera händelserna. 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.
V1509-04697-44
Uppmanats skriva på kontrakt, annars avslutas vård
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En man hör av sig angående sin fru, som får näringsdropp tre gånger i veckan inom
ramen för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Hon har dock minskat i vikt och
man vill nu utöka till dropp fem gånger i veckan. Kvinnan vill behålla nuvarande
omfattning och har uppmanats skriva på ett behandlingskontrakt om att få dropp
fem gånger i veckan. Om hon inte gör detta kommer vården att avslutas.
Åtgärd: Telefonsamtal med maken. Förutsättningarna för hustruns vård hade
förändrats och maken ville avvakta utvecklingen. Maken har därefter inte hört av sig
inom överenskommen tid och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1509-04702-55
Bortglömd i väntrum
En man besökte en barnavårdscentral med sin son och kom dit kl 15.00 när han
hade tid. När han anlände fanns det ingen reception och frågade då personalen var
han skulle anmäla sig. Han fick till svar att det var bara att sitta ner. Klockan 15.30
frågade han personalen om han hade blivit bortglömd och det visade sig att så var
fallet. Mannen fick inte något besök med sin son på grund av att läkaren var
tvungen att gå på hembesök.
Åtgärd: I svar från verksamhetschefen beklagar man det inträffade och framför att
mannen var sen till besöket och att det inte fanns möjlighet att ordna med en ny tid
samma dag. Vidare framförs att barnavårdscentralen inte har någon reception och
att det kanske var därför som det blev otydligt var väntrummet var. Anmälaren har
tagit del av svaret och ärendet kan i överenskommelse med anmälaren avslutas.
V1509-04703-34
Fel behandling
En man har synpunkter på att en läkare vid en öppen psykiatrisk mottagning
beslutade om ett tvångsomhändertagande trots att det inte fanns några kriterier
som var uppfyllda. Dessutom har läkare och mannen olika uppfattningar om dosen
på ett läkemedel som mannen fått utskrivet från en annan läkare på samma
mottagning.
Åtgärd: I ett yttrande från chefsöverläkare skriver denne att två specialistläkare
beslutade att mannen hade ett nödvändigt behov av intagning på en
sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård samt att han motsatt
sig sådan vård eller att det fanns grundad anledning att anta att vården inte kunde
ges med hans samtycke. Uppföljning rekommenderades vid beroendemottagning.
Kliniken beklagar de besvär som drabbat mannen på grund av hans psykiska
besvär. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet
avslutas.
V1509-04723-57
Ögonläkare dröjde med behandling
En man åkte akut till ögonsjukhus med en synfältsnedsättning. Han blev remitterad
till annan ögonklinik dit han blev kallad efter sex veckor. De kunde inte åtgärda
proppen i synnerven utan remitterade tillbaks mannen till ögonsjukhuset. Då var det
försent att åtgärda skadan och mannen är nu blind på ögat.
Åtgärd: Yttrande inkom från sektionschef som menade att anmälaren inte hade
någon propp i synnerven då han akut besökte ögonsjukhuset, denna uppstod vid ett
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senare tillfälle. Då mannen kom akut fanns efterstarr, för detta tillstånd
remitterades mannen vidare till ögonklinik. Mannen är inte nöjd med svaret. Han
önskar att annan myndighet utreder om han blivit utsatt för felaktig behandling.
Ärendet överförs och avslutas därefter på förvaltningen.
V1509-04751-28
Borttagning av tand
En man fick en tand borttagen i underkäken. När han bytte tandläkare fick han veta
att det fanns en sämre tand som borde ha tagits bort istället och att den tand som
tagits bort kunde ha lagats. Det innebär att han nu kommer att bli av med två
tänder istället för en.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen beklagar att
patienten fått fel information från annan tandvårdsmottagning angående den tand
som tagits bort. Tre kliniker har rekommenderat att tanden skulle tas bort på grund
av dålig prognos och fallet har även terapidiskuterats med ett flertal tandläkare
innan beslutet togs. Innan en permanent lösning kan göras behöver patienten växa
klart och rekommenderas att kontakta sin tandvårdsmottagning för att göra en
planering för sin fortsatta tandvård. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1509-04753-64
Bemötande och behandling
En kvinna var missnöjd med bemötandet och behandlingen på specialistenheten.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
enhetschefen och verksamhetschefen båda beklagar att patienten upplevt besöket
som oprofessionellt. De framhåller att radiologen är en ytterst kompetent och
välrenommerad läkare. Hon har inget minne av just detta tillfälle, men tycker det är
tråkigt att patienten upplevt besöket på detta sätt eftersom hennes ambition är att
patienter ska känna sig trygga och väl bemötta. Verksamheten tar till sig av kritiken
och händelsen har tagits omhand enligt rutin i avvikelsesystemet. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, i genmäle skrivit att hon upplever att yttrandet
inte ger uttryck för genuint intresse för händelsen utan mera är ett försök att hålla
den anställde om ryggen. Förvaltningen avslutar ärendet och bifogar en kopia av
anmälarens genmäle till avslutsbrevet till verksamheten.
V1509-04754-44
Komplikationer och sen behandling
Anmälaren framför att en kvinna efter olycka sökte akut och då gipsades och benet
sattes i sträck. Kvinnans ben läkte snett och nuvarande läkare har nämnt att en
felbehandling orsakat detta. Kvinnan har opererats för att rätta till felställningen,
denna operation sköts upp vid två tillfällen vilket försenade behandlingen med drygt
två månader. Anmälaren undrar också hur händelsen hanterats i verksamheten.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälan hade även gjorts till Inspektionen
för vård och omsorg samt patientförsäkringen LÖF. Vi överenskommer därför att
ärendet vid förvaltningen avslutas.
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V1509-04759-57
Felaktigheter i journal
En man framför synpunkter på felaktigheter han funnit då han fått journalkopior
från den öppna psykiatriska mottagningen. Diagnoser som mannen inte känns vid
finns noterade. Han önskar ändringar i journal och vill helst att texten raderas.
Åtgärd: Yttrande inkom från medicinskt ansvarig överläkare på mottagningen som
förklarade att det i journaldokumentationen noterats misstanke om viss diagnos,
men att diagnosen inte finns satt. 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.
V1509-04769-58
Brister i bemötandet
En kvinna framför synpunkter på att läkaren på en specialistmottagning varit
otrevlig. Hon har även synpunkter på läkarens svenska kunskaper.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på mottagningen som beklagar
att hon inte lyckats uppfylla patientens förväntningar. Av yttrandet framgår att hon
som läkare med avtal med Stockholms läns landsting arbetar i enlighet med
gällande regelverk. Det framgår även de bedömningar och provtagningar som gjorts
gällande patientens tillstånd. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet
inkommit med genmäle. Då ytterligare skriftväxling inte anses tillföra något i
ärendet bifogas synpunkterna avslutsskrivelsen till vården för kännedom. Ärendet
avslutas.
V1509-04774-55
Brister i telefontillgänglighet
En man framför att han flera gånger försökt komma fram på telefon till sin
vårdcentral. Han möttes varje gång av en telefonsvarare som lämnade besked om
att slå 9 för att komma till växeltelefonist vilket inte fungerade. Mannen framför att
det inte finns något fungerande telefonkösystem.
Åtgärd: I yttrande från vårdcentralen beklagar vårdcentalen och framför att detta
inte är acceptabelt och ett exempel på dålig tillgänglighet. Dessvärre har
vårdcentralen mottagit flera klagomål under den senaste tiden till följd av
otillfredsställande fungerande telefonsystem. Vårdcentralen har fortlöpande kontakt
med landstingets fastighetsbolag för att kunna få bukt med problemen.
Vårdcentralen försäkrar att detta problem har mycket hög prioritet. Efter att
yttranden skickas till anmälaren har han inte hörts av inom angiven tid. Ärendet
avslutas.
V1509-04777-58
Inte meddelat hemtjänst om utskrivning
En kvinna framför att hon vårdats på en geriatrisk vårdavdelning och blev utskriven
för en tid sedan. Hon blev avsläppt utanför sitt hus utan möjlighet att ta sig in själv.
Hemtjänsten var inte informerad om hennes utskrivning.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefssjuksköterska på vårdavdelningen. Av
yttrandet framgår att patienten sedan tidigare hade daglig hjälp av hemtjänsten och
någon utökad hjälp önskades inte. Hemtjänsten var, enligt journaldokumentation,
informerad om patientens hemgångsdatum och då patienten skulle bo hos en
granne behövdes ingen hjälp första dagen hemma. Den transport som beställdes
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var för trapphiss, och chauffören hade fått instruktion om att hjälpa patienten in i
lägenheten. Detta är chaufförens skyldighet vid denna typ av transport.
Chefssjuksköterskan beklagar att patienten inte fick den hjälp som utlovats.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen
utgår från att hon accepterat svaret.
V1509-04785-57
Otrevligt bemött av ambulanspersonal
En nyförlöst kvinna fick en mycket kraftig blödning hemma och kontaktade
ambulans. Hon blev nonchalant bemött och uppmanad att duscha trots att hon
knappt kunde stå på benen, ambulansbesättningen ville inte ta med henne till
sjukhus.
Åtgärd: Yttrande inkom från ambulansöverläkaren som beklagade handläggningen
från början till slut, han beklagade kvinnans upplevelse av händelsen och bad om
ursäkt å företagets vägnar. Händelsen kommer att tas upp för diskussion hos
ledning och i arbetsgrupperna för ett gemensamt lärande. Från ledningens sida
övervägs en anmälan enligt lex Maria. 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.
V1509-04802-64
Obehagligt bemött
En kvinna bemöttes på ett obehagligt sätt av kirurgen på sjukhuset inför
operationen, vilket gjorde att hon flyttade på sin operation.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket både
chefläkaren och den behandlande läkaren beklagade patientens upplevelser. Den
behandlande läkaren gick i sitt yttrande igenom händelseförloppet och förklarade
sammanhangen. Han var kritisk mot sitt eget agerande i delar av förloppet och bad
om ursäkt. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha fått ta del av
yttrandet och ärendet avslutas.
V1509-04820-58
Vilseledande information
En kvinna framför synpunkter på vilseledande information inför ett gynekologiskt
ingrepp på en specialistmottagning. Kvinnan blev informerad att ingreppet hon
skulle genomgå var en lätt operation som medför ingen eller lätt smärta. Anmälaren
anser att mottagningen undanhåller och förtiger information då hon hade
fruktansvärda smärtor och hon vet att de flesta patienter får kraftig smärta.
Dessutom har operationen inte hjälpt henne vilket hon inte heller informerades om.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinsk chef på mottagningen som beklagar
patientens upplevelse. Av yttrandet framgår att kliniken utför 900 operationer av
denna typ per år, de har även utvecklat egna operationsmetoder och genomför
regelbundet kurser i operationsteknik. Han anser att kliniken har stor erfarenhet av
dessa ingrepp och att informationen grundar sig på hur patienter normalt upplever
efterförloppet. De är medvetna om att enstaka patienter kan ha besvär längre tid
och brukar oftast informera om detta muntligen. Patientnöjdheten vid denna typ av
ingrepp är mycket hög. Kliniken uppmanar alltid patienter att höra av sig om
efterförloppet inte blir det förväntade eller vid frågor. Om så hade skett i detta fall
hade man kunnat informera patienten om hur hon skulle hantera besvären. Då
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anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1509-04824-64
Skrevs ut utan planering
En man skrevs ut från sjukhuset utan planering för fortsatt nödvändigt stöd i
hemmet.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket chefläkaren
och överläkaren beskriver händelseförloppet under vårdtiden och framhåller att man
haft vårdplanering vid flera tillfällen. Kommunens biståndsbedömare beviljade dock
inte korttidsboende, som patienten önskat. Chefläkaren inbjuder patienten att
kontakta avdelningen ifall något fortfarande är oklart. Anmälaren har, efter att ha
fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid varför ärendet avslutas.
V1509-04826-64
Omvårdnadsbrister
En man fick inte nödvändig hjälp att komma på toaletten på natten då han låg inne
på sjukhuset. Personalen rekommenderade honom att bajsa i blöjan. Skälet var att
det tar mindre tid i anspråk att byta blöja än att hjälpa patienten till toaletten.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den patientsäkerhetsansvarige läkaren djupt beklagar de upplevelser som
patienten varit med om. Ärendet kommer att tas upp vid kommande
patientsäkerhetsmöte för diskussion så att liknande situationer kan undvikas i
framtiden. Vårdenhetschefen har utrett händelsen och kommit fram till att
anledningen till att patienten inte fick gå på toaletten den första natten var att han
inte ännu mobiliserats efter operationen. Den andra natten ska samma sak ha
inträffat enligt journalanteckning, men den uppgiften har inte gått att verifiera.
Vårdenhetschefen framhåller att det, med tanke på rådande bemanning, mycket väl
kan ta 30 minuter innan en patient får hjälp med blöjbyte. Diskussion förs med
personalen om det olämpliga i uttrycka sig i termer att "det inte är lika
tidskrävande" att byta en blöja. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet,
inte hörts av inom utsatt tid varför ärendet nu avslutas.
V1509-04834-34
Nekas behandling
En man uppfattade vid ett besök inom psykiatrin att han skulle få en remiss till en
annan psykiatrisk mottagning. När han senare kontaktar både den nuvarande
vårdgivaren och den önskade, får mannen besked om att remissen inte har skickats
utan finns hos chef för bedömning. Anmälaren känner sig lurad. Han har också bett
om att få byta psykolog men fick aldrig något besked om det skulle gå trots att han
ringde till chef för att få svar.
Åtgärd: I ett yttrande från överläkare, kurator och psykolog svarar de att på grund
av de svårigheter som mannen beskrev vid ett jourbesök bedömdes att han hade
behov av kontakt vid annan vårdenhet som hade större möjligheter till tät
uppföljning liksom flexibel samordning med anmälarens boendestöd. Man beklagar
tidsfördröjningen av ärendet liksom fördröjningen av en vårdkontakt på en rimlig
vårdnivå. Mannen har nu remitterats till en annan vårdenhet. Anmälaren har
synpunkter på yttrandet och anser att de borde ha informerat honom om att
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remissen skickats till annan än den överenskomna mottagningen och att chef inte
kontaktade honom då han var missnöjd med psykologkontakten. Ärendet avslutas.
V1509-04836-42
Bristfällig bedövning under kejsarsnitt
En kvinna genomgick planerat kejsarsnitt vid en kvinnoklinik på ett akutsjukhus.
Hon var informerad om hur ryggbedövningen skulle gå till. Vid kontroll om
bedövningen tagit uppkom osäkerhet från kvinnan. Två narkosläkare bedömde
bedövningen. Därefter lades snittet och hon upplevde en obeskrivligt svår smärta
under hela operationen. När barnet kommit sövdes hon på grund av svår smärta.
Bedövningen hade inte tagit, hon opererades utan bedövning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid anestesikliniken. En
medicinsk förklaring ges av proceduren vid spinal bedövning. I detta fall blev
effekten av lokalbedövningen inte tillräcklig och patienten sövdes vid
smärtgenombrott. Kvinnan hänvisas till obstetrik-sektionen vid behov av ytterligare
förklaring. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framför önskan om
handläggning vid Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1509-04850-64
Får inte behålla sin läkare
En man fick inte önskad medicin av läkaren på specialistenheten. När han önskade
en viss medicin avslogs det av läkaren som dessutom inte ville ha honom kvar och
hänvisade honom till husläkaren. Anmälaren vet att om han går till husläkaren
kommer det att resultera i remiss till specialist.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket den
behandlande läkaren framhåller att patienten gjort inalles två besök hos honom
under ett antal år och att han därför inte med rätta kan anses vara "hans patient".
Att hänvisa till husläkaren i ett fall som detta anser läkaren helt korrekt. Anmälaren
har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid. Ärendet
avslutas.
V1509-04855-34
Behandling mot sin vilja
En kvinna har synpunkter på att hon inte får vara ifred från den psykiatriska vården.
De skickar polis, ringer eller kommer hem till anmälaren. Kvinnan vill själv söka
hjälp vid behov.
Åtgärd: Då anmälaren, trots uppmaning via brev, inte hörts av inom angiven tid,
avslutas ärendet.
V1509-04858-49
För tidig utskrivning, dåligt bemötande
Anmälaren anser att hon blev för tidigt utskriven från akutsjukhuset. Dessutom
utsattes hon för nedlåtande attityd av en av läkarna, anser hon.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd läkare framgick att läkaren baserat sitt
beslut om utskrivning på medicinsk bedömning som grundades på
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undersökningsresultat och redan fattade beslut om behandlingsinsatser i form av
medicinering. Av yttrandet framgick även att läkaren haft ambitionen att erbjuda ett
gott bemötande och få anmälaren att känna sig delaktig i vårdprocessen. Anmälaren
tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-04869-49
Bristande information
En kvinna ringer då hon skrivits ut från ett akutsjukhus efter en vecka utan att ha
informerats om eventuella förklaringar på sina återkommande magsmärtor.
Sjukhuset genomförde en titthålsoperation där kvinnan inte fick veta något om
resultatet innan hon skrevs ut.
Åtgärd: Anmälaren blev informerad om möjligheten att inhämta skriftligt svar från
berörd vårdgivare, men valde dock att avstå från detta. Ärendet avslutas.
V1509-04872-57
Behandling hos fysioterapeut
En kvinna gick till fysioterapeut för rehabilitering efter en knäoperation.
Fysioterapeuten diagnostiserade en snedhet i ryggen som han behandlade med en
manuell teknik och kvinnan fick stora besvär efter behandlingen. Kvinnan
ifrågasätter varför hon alls behandlades eftersom hon inte blivit ordentligt
undersökt. Hon har också upptäckt att journaldokumentationen är felaktig.
Åtgärd: Yttrande inkom från vd som förklarade att fysioterapeuten som behandlat
anmälaren inte är kvar på kliniken och han har inte haft möjlighet att uttala sig om
anmälan. Hon har haft flera samtal med anmälaren och bemött hennes oro.
Anmälaren är bättre nu, men ifrågasätter fysioterapeutens journaldokumentation
som är helt felaktig, hon vill få den raderad, undertecknad hänvisar till Inspektionen
för vård och omsorg för detta. Anmälaren avser att själv vända sig dit, ärendet
avslutas på förvaltningen i överenskommelse.
V1509-04891-42
Brister i medicinering, uppföljning, samtalsstöd
Anhörig till en kvinna som vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning framför
brister i medicineringen, uppföljning och i de samtalsstöd hon fått vid mottagningen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.

V1509-04918-34
Får inte journalkopia
En kvinna har begärt att få ut journalkopia från olika verksamheter inom barn och
ungdomspsykiatrin. Hon har kontaktade två verksamheter i början på året men
inget har hänt.
Åtgärd: Efter samtal med kvinnan framkommer det att hon har fått de önskade
journalerna. Ärendet avslutas därmed.

Sida 109

Patientnämnden 2016-02-02, Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01—2015-12-31

V1509-04926-57
Bristande bemötande vid undersökning
En kvinna genomgick en undersökning på vårdcentral, den var arbetsam och svår
för henne. Under tiden konverserade husläkaren med henne och krävde
uppmärksamhet och svar, det var svårt för kvinnan att delta. Hon menar att läkaren
inte uppmärksammade hennes svårigheter.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och ansvarig läkare som båda djupt
beklagade kvinnans upplevelse av den utsatta situationen. Husläkaren menade att
han försökte hjälpa kvinnan genom att föra ett samtal och att röra vid henne och
insåg inte att hon tolkade hans försök som kränkande. Han och verksamhetschefen
har fört en diskussion med anledning av anmälan han har bett anmälaren om
ursäkt. Anmälaren är nöjd med svaret, har bytt husläkare och önskar avsluta
ärendet.
V1509-04929-49
Blev avvisad, trots inlämnade prover
Anmälaren hade lämnat prover vid vårdcentralen. När hon kom tillbaka för att ta
reda på provsvaren blev hon avvisad, då hon inte var listad vid mottagningen, enligt
vårdcentralen.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd medicinskt ansvarig läkare och berörd
verksamhetschef framgick att anmälaren vid besöket undersöktes, att provtagning
genomfördes som visade på virusinfektion. Enligt yttrandet lämnades provsvar vid
besöket, vidare att personalen i receptionen inte kunde erinra sig den händelse som
anmälaren beskrev. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-04933-49
Trots flera besök missades cancerdiagnos hos barn
Tioårig pojke hade under längre tid ont i huvudet och led av kräkningar. Föräldrarna
tog honom till vårdcentralen vid upprepade tillfällen under ett halvt år. Föräldrarna
uppmanade läkarna att remittera pojken till röntgenundersökning av huvudet men
läkarna underlät detta. Läkarna ordinerade vitaminer. Efter ett halvt år då pojken
var tvungen att uppsöka akutsjukhus på grund av att han tappade balansen kunde
en röntgenundersökning av huvudet bekräfta att pojken led av cancersjukdom, en
hjärntumör som vuxit sig stor. Operation genomfördes omedelbart och han är inom
snar framtid även i behov av strålbehandling. I dag har pojken nedsatt syn och
behöver tillsyn på grund av balansproblem. Funktionsnedsättningen kommer vara
bestående uppger läkaren, enligt föräldrarna. Vidare uppger föräldrarna att läkarna
vid sjukhuset uppgett att operationer inte hade varit nödvändiga om vårdcentralen
vidtagit undersökning av huvudet med röntgen. Föräldrarna förvägrades ta del av
sin sons journaler utan motivering. När de till slut vände sig till patientnämndens
förvaltning och förvaltningen tog kontakt med vårdcentralen fick föräldrarna ta del
av sin sons journal som upprättats vid vårdcentralen. Enligt föräldrarna tycks det
som att flera besök vid vårdcentralen inte blivit journalförda och det saknas
uppgifter om barnets tillstånd i journalen och att de framförde sin uppfattning att
sonen borde genomgå röntgenundersökning av huvudet.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd verksamhetschef framgick att föräldrarna
nu har erhållit kopior på journalerna och att det naturligtvis inte ska krävas intyg
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eller läkarutlåtande för att ta del av journaler. Vidare framgick av detta yttrande att
röntgenundersökning av huvudet skulle ha genomförts vid tidigare tidpunkt och att
pojken skulle ha kallats till återbesök. Berörd verksamhetschef skriver i sitt svar att
det dock inte kan konstateras påtagligt fel i behandlingen vid vårdcentralen.
Anmälaren tog del av svaret och önskade överföra ärendet för utredning till
Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1509-04934-62
Fel i journal
En kvinna anser att en läkares journalanteckning efter ett besök på en vårdcentral
inte stämmer med hennes uppfattning av mötet. Kvinnan vill få inskrivet i journalen
att hon inte håller med om uppgifter som står i den.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkarchefen vid vårdcentralen, som meddelar
att de synpunkter patienten framfört och de tillägg patienten önskat nu är införda i
journalen. Anmälaren har meddelat att hon är nöjd med detta. Ärendet avslutas.
V1509-04937-64
Journalhanteringsbrist
En man besökte den psykiatriska akutmottagningen och fick träffa en läkare. I
journalen skrev läkaren att han var drogpåverkad vid besöket, men det finns inga
prover eller annat som visar på något sådant. Läkaren skrev orosanmälan till
socialtjänsten enligt socialtjänstlagen. Anmälaren vände sig till vården och önskade
att man skulle återkalla anmälan samt få infört i journalen att han inte håller med
om det som står, men förvägrades detta.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den behandlande läkaren beskriver patientens besök på mottagningen. Han
anser att det fanns goda skäl att orosanmäla, och att han skulle brista i sin
yrkesutövning om han inte gjorde så. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid
efter att han fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-04943-49
Make fick inte tolka
Maken följde med sin hustru till ögonläkaren. Hustrun var i behov av tolk och paret
var inställda på att maken skulle tolka. Läkaren avvisade mannen som tolk och
mötet mellan läkaren och patienten blev lidande av att de hade svårt att förstå
varandra.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd specialistläkare framgick att mottagningen
skulle ha bokat tolk om det för mottagningen varit känt att anmälaren varit i behov
av tolk. Av yttrandet framgick att läkaren frågade anmälaren om bakgrunden till
behovet av tolk, detta för att skydda anmälarens rätt till undersökning utan makens
hjälp. Läkaren uppfattade kontakten med anmälaren som god utan tolk.
Undersökning genomfördes. Läkaren beklagade att anmälaren upplevde situationen
som kränkande. Syftet med frågorna var att skydda anmälarens integritet, enligt
yttrandet. Anmälaren tog del av yttrandet och inkom med slutkommentarer, bland
annat att frågorna var irrelevanta. Ärendet avslutas.
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V1509-04945-57
Bristfällig utredning vid urinvägsbesvär
En kvinna var med sin vuxna dotter på akutmottagningen. Urinprov togs, läkaren
skulle höra av sig efter odling. Dottern fick kontakt med en annan läkare innan
provsvaret lämnats och en korrekt diagnos ställdes på kvinnans besvär. Behandling
kunde sättas in omgående. Anmälaren är upprörd eftersom dottern fick gå länge
med en allvarlig diagnos, obehandlad. Efter två veckor blev kvinnan kontaktad av
akutläkaren trots att dottern är vuxen - han informerade om provsvaret och
förklarade varför han inte hört av sig. Kvinnan undrar om det inte är ett brott mot
sekretessen.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beklagade kvinnans olägenheter
pga den felaktiga hanteringen hon utsatts för. Gällande rutiner för signering av
provsvar och återkoppling till patient har inte följts. När läkaren sökte patienten för
att meddela provsvar nådde han inte henne på telefon, han använde då ett annat
telefonnummer som fanns angivet i kvinnans journal. Patientansvarig läkare har fått
återkoppling om anmälan. 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.
V1509-04950-42
Lång väntan på besökstid och recept
En man vårdas och medicineras sedan 11 år av husläkaren för höga blodfetter.
Läkaren vill avsluta medicineringen då mannen drabbats av stroke samt har smärtor
i benen. Efter blodprovskontroll av blodfetter måste han vänta en månad för
återbesök. Mannen tycker det är orimligt. I samband med receptförnyelse måste
han vänta en vecka för att få ett nytt recept.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen med en beklagan över flera
olika negativa händelser som tagits upp på ett personalmöte och förhoppningen är
att mannen skall känna sig nöjd i kommande vårdkontakter. Läkare kände inte
patienten sedan tidigare och följde då gällande rutiner gällande aktuellt läkemedel
och hänvisade till behandlingsansvarig läkare för förnyat recept. Anmälaren har tagit
del av svaret och därefter inkommit med skriftliga synpunkter som bifogas
avslutsskrivelsen för kännedom. Ärendet avslutas.
V1509-04958-62
Nekas vård på vårdcentral
En kvinna som varit listad på en vårdcentral och fått hemsjukvård har synpunkter
på att hon nekats fortsatt vård. Man avslutade hennes vård abrupt med
motiveringen att hon var för jobbig och för sjuk. Hon har också blivit avvisad med
polis från vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
skriver att patienten förhindrat medverkan från vårdcentralen i hennes
vårdplanering. Man skriver att det var nödvändigt att tillkalla polis vid det aktuella
tillfället, då patienten uppträdde hotfullt. Vidare skriver verksamhetschefen att
patienten avböjt fortsatt vård genom att avlista sig från vårdcentralen och att det
var först efter detta skett som vården avslutades. Anmälaren har inte återkommit
efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
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V1509-04961-52
Missad diagnos
En kvinna anser att en läkare ställde fel diagnos när denne undersökte kvinnans
barn som hade haft feber i några dagars tid. Det visade sig senare att barnet led av
både öroninflammation och halsfluss.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte hört av sig trots uppmaning.
V1509-04977-49
Nekas operation utan förklaring i remissvar
Primärvårdsläkaren remitterade anmälaren för uppföljande behandling och operation
till akutsjukhus där han tidigare genomgått operation som även ledde till vårdskada.
I remissvaret gavs ingen förklaring till att sjukhuset nekade honom uppföljande
operation och behandling.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd överläkare framgick att remissmotagaren
vidarebefordrade remissen enligt praxis till enheter som utför den typ av
operationer som remissen efterfrågade. Anmälaren tog del av yttrandet. Efter det
att den enhet som remissen vidarebefordrades till i yttrande uppgett att det var
praxis att den enhet som utfört operation där det uppstått komplikationer ska ta
emot patienten för uppföljande behandling blev anmälaren kallad till mottagningen
där han förut blivit opererad. Anmälaren kontaktade patientnämndens förvaltning
och konstaterade att ärendet därmed kunde avslutas. Ärendet avslutas.
V1509-04978-49
Ingen förklaring i remissvar till nekad operation
Anmälaren fick vårdskada i samband med tidigare operation och blev beviljad
ersättning av patientförsäkringen. Primärvårdsläkaren remitterade anmälaren till
akutsjukhus för ny operation, men sjukhuset avvisade patienten utan att ange
förklaring i remissvaret.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd överläkare och berörd verksamhetschef
framgick det att man avvisade remissen utifrån det faktum att anmälaren tidigare
blev opererad vid annat sjukhus och kom att lida av biverkningar av denna
operation. Vidare framgick av yttrandet att det är en djupt rotad princip inom
kirurgisk verksamhet att det är den klinik där komplikationer uppstår som har att
hantera dessa komplikationer så långt som möjligt. Det var utifrån denna princip
som remissen avvisades. Till saken hör att den klinik där komplikationerna uppstod
tidigare hade nekat anmälaren uppföljande behandling. I yttrandet framfördes att
detta inte var känt när vårdgivaren avvisade remissen och att vårdgivaren även
med kännedom om detta inte avsåg att avvika från gällande princip att det är den
klinik där komplikationer uppstår som framöver har att hantera dessa
komplikationer. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-04983-49
Lång väntan på utredning
Närstående berättade om en 21-årig kvinnas situation. Kvinnan hade tidigare fått
psykiatrisk behandling i södra Sverige, både inom öppen och sluten psykiatrisk vård.
Nu bodde hon i Stockholm och tog kontakt med psykiatrin. För ett halvår sedan
inleddes en psykiatrisk utredning. Nu ska kvinnan få vänta ytterligare ett halvt år

Sida 113

Patientnämnden 2016-02-02, Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01—2015-12-31

innan en neuropsykiatrisk utredning ska påbörjas. Den närstående anser att detta är
alldeles för lång väntetid.
Åtgärd: I kontakten med närstående framkom att samordnare för vården av
kvinnan initierat insatser. Kommer överens att avsluta ärendet. Ärendet avslutas.
V1509-04993-49
Glömde remittera
Anmälaren har lidit av diskbråck. Hon har blivit opererad vid två tillfällen. Nu
uppstod domningar i benet. Läkaren vid primärvården skulle remittera henne till
röntgenundersökning. Han glömde att remittera henne innan han gick på semester.
Detta fick anmälaren veta när hon åter kontaktade vårdcentralen eftersom hon ännu
inte fått någon kallelse. Vårdcentralen uppgav att läkaren skulle skriva remissen när
han var tillbaka från semestern vilket skulle vara om två veckor. Läkaren missade
även att förnya recept för medicin.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick det att
medicinskt ansvarig läkare vid vårdcentralen då ärendet blev känt ombesörjde
anmälarens behov av behandling, kontakt och remittering, att återkoppling skett
med berörd läkare angående frågan om att denne inte slutfört överenskommelsen
med anmälaren. Även en ursäkt framfördes till anmälaren. Ärendet avslutas.
V1509-05007-58
Synpunkter på läkarintyg, ingen återkoppling
En pappa framför synpunkter på att läkare på ett sjukhus skrivit ett intyg i
efterhand gällande sonen som han anser är olämpligt. Pappan anser att läkaren
borde frågat vad intyget skulle användas till innan han utfärdade det. Anmälaren
har själv kontaktat läkaren som vidhåller sin ståndpunkt.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen enligt överenskommelse med
anmälaren.
V1509-05011-58
Ifrågasätter beslut vid förlossning
En kvinna framför synpunkter på de bedömningar som barnmorska och läkare
gjorde vid en förlossning samt på komplikationer. Hon har nu fått besked att
komplikationerna berodde på långsam handläggning vid förlossningen.
Åtgärd: Gemensamt svar har inkommit från verksamhetschefen och från
patientsäkerhetsansvarig läkare på kliniken som beklagar patientens upplevelse
samt de komplikationer som uppstått. Av yttrandet framgår att personal inte agerat
i enlighet med gällande riktlinjer. I och med detta ökade risken för svullnad och
bristningar i underlivet. Läkare borde informerats och deltagit i den fortsatta
bedömningen av förlossningsförloppet. Ärendet har tagits upp på arbetsplatsträff för
diskussion samt aktualisering av gällande riktlinje. Anmälaren har, efter att ha tagit
del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon är nöjd med svaret. Ärendet
avslutas.
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V1509-05015-62
Avbokad operation
En kvinna var på bedömning vid en ögonklinik och fick en tid för operation av
hängande ögonlock. När hon skulle träffa kirurgen inför operationen meddelade han
att kvinnan inte behövde opereras och avbokade operationen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetsansvarig läkare, som skriver att
den ögonspecialist som patienten först träffade konstaterade att patienten endast
hade ett litet hudöverskott på ögonlocken. Kvinnan fick dock en förundersökningstid
och eftersom man ville underlätta för patienten och minska väntetiden till en
eventuell operation bokade man samtidigt en operationstid därefter. Hon
informerades om att operationstiden var preliminärbokad. När patienten sedan
träffade ögonläkaren visade det sig att hudöverskottet inte var tillräckligt stort och
att hon därmed inte uppfyllde kriterierna för att få en landstingsfinansierad
operation, som kräver medicinsk indikation. Man beklagade detta och återbetalade
patientavgiften. Man skriver att patienten hört av sig och varit missnöjd med det
inträffade. Händelsen har avvikelserapporterats och gåtts igenom med berörd
personal. För att undvika att liknande situationer uppstår igen kommer man
framöver redan från början att vara tydligare med att objektiva
operationsindikatorer behöver vara uppfyllda och man kommer att avstå att
preliminärboka den aktuella typen av operation i förväg. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-05018-42
Medicinerad utan diagnos
En man medicinerades med flera sorters antibiotika trots att han inte hade fått
diagnos.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1509-05020-59
Kränkande bemötande
Anmälaren framför att hon bemöttes ignorant och kränkande av en läkare vid besök
på mottagningen. Kvinnan reagerade på hur läkaren förhöll sig under det att
undersökningar genomfördes. Hon önskar en ursäkt för hur hon bemöttes samt en
förbättring av den psykosociala vården vid mottagningen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen och en överläkare. De
framför att berörd läkare utvecklat vården vid mottagningen vilket resulterat i ett
vårdprogram. Målet är att ge högspecialiserad och individuellt anpassad vård.
Sedvanlig undersökning genomfördes, den visade att sjukdomen var i en stabil fas.
Bedömning av behov av sjukskrivning utgick efter resultatet. En
meningsskiljaktighet om sjukskrivningens omfattning uppstod. Man uppfattar
anmälaren som aggressiv och närstående och sjuksköterska involveras för att lugna
situationen. Händelsen har föranlett en avvikelse rörande arbetsmiljö. Läkaren
bedömde att anmälaren hade behov av rehabiliteringsvård och skrev en remiss,
detta skulle hon ha informerat om. Man beklagar att så inte skedde vid tillfället.
Vidare beklagar man att anmälaren upplevt sig kränkt och utan förtroende för
läkaren, dock vill man understryka att arbetsförmågan bedömdes efter objektiva
vedertagna och väl beprövade metoder. Slutligen anger man att anmälaren begärt
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att få journalkopior, vilket lämnats. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Hon
framför i telefon att hon tycker svaret är OK, hon har fått en ursäkt och det känns
bra. Dock kvarstår hennes upplevelse av besöket. Syftet med skrivelsen var att
uppmärksamma verksamheten på händelsen med önskan om att det skulle vara en
hjälp för eftertanke och framtida patientmöten. Hon vill också förtydliga att
sjukskrivningen inte var den centrala frågan för henne, utan bemötandet och
avsaknaden av dialog. Ärendet avslutas därmed.
V1509-05021-55
Brister i behandling vid allergi
En kvinna sökte vård för sin son vid en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.
Kvinnan hade önskemål om att hennes son skulle få genomgå en utredning för att
kontrollera om sonen var glutenintolerant något som berörd läkare motsatte sig.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1509-05022-55
Nekad fortsatt behandling
En kvinna framför att hon blivit nekad fortsatt behandling vid sin vårdcentral.
Kvinnan har upprepade gånger drabbats av urinvägsinfektioner men har nu fått
besked från vårdcentralen att de inte tar hand om patienter med
urinvägsinfektioner. Kvinnan är upprörd och vill fortsätta träffa den läkare hon har
träffat tidigare och som hon känner.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1509-05023-34
Tillgänglighet
En man har synpunkter på att han inte fick boka in en eftermiddagstid på en rehabmottagning. Han har skrivit till enhetschef och förklarat varför han behöver en
eftermiddagstid men chef har svarat att de är fullbokade och att några andra tider
inte fanns att få. Mannen går därefter förbi mottagningen, ser en skylt där det
framgår att det finns lediga tider. Han gick dit och bokade tid på eftermiddagen.
Åtgärd: Mannen är nöjd med att han till slut fick en eftermiddagstid och dessutom
en bra sjukgymnast. Ärendet avslutas i samförstånd.
V1509-05028-64
Omöjligt att lämna återbud på telefon
En kvinna blev smittsamt sjuk och ville lämna återbud till sin besökstid på
vårdcentralen. Detta visade sig inte vara möjligt att göra på telefon, varför kvinnan
fick betala full vårdavgift för uteblivet besök.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen framhåller att det visst är möjligt att lämna återbud på
telefon. Hon hänvisar till en information som finns på verksamhetens internetsida.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, framhållit att hon inte anser att
informationen har varit tillräckligt tydlig, eftersom hon inte kunnat ta till sig den.
Ärendet avslutas med att förvaltningen i avslutningsbrev till vården talar om hur
patienten ser på deras information.
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V1509-05033-49
Ingen undersökning, kort besök
Anmälaren hade fått en diagnos efter utredning vid akutsjukhus. Han blev kallad till
vårdcentral för behandling. Utan vidare undersökning ordinerade läkaren medicin
och avvisade patienten. Totalt tog besöket två minuter. Läkaren uppgav att hon
hade ont om tid.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick det att det
efter genomgång av journalanteckningar och samtal med berörd läkare kan
konstateras att undersökningen varit grundlig och att läkaren efter undersökningen
kunnat fastställa status, ordinera behandling och bokat tid för uppföljning av denna
behandling. Det framgick även att verksamhetschefen samtalat med berörd läkare
om bemötandet. Anmälaren tog del av yttrandet och han framförde att han hade
önskat att berörd läkare själv hade svarat. Ärendet avslutas.
V1509-05045-42
Listad på vårdcentral utan information
En kvinna besökte en vårdcentral på dropp in tid, kvinnan tillhörde inte
mottagningen. När hon besökte sin ordinarie vårdcentral framkom det att hon listats
till den mottagning hon sökte akut vård hos. Hon blev inte informerad om detta och
önskar en förklaring.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren önskar inte ärendet handlagt vid förvaltningen och avslutas enligt
överenskommelse med anmälaren.
V1509-05058-64
Illa bemött
En kvinna fick inte fram ett meddelande till enhetschefen om att hon troligen inte
kunde gå på ett möte på kvällen. Hon upplevde sig illa bemött av den som svarade i
telefonen.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket enhetschefen talar om att hon talat med den i ärendet aktuella sekreteraren
som visat sig medveten om att hon inte hanterat situationen på ett nöjvärt sätt, och
att hon gärna vill be anmälaren om ursäkt. Enhetschefen har utifrån händelsen sett
till att inte den sekreteraren som är satt att svara i telefon samtidigt ska ta emot i
receptionen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, i skriftligt genmäle
givit förbättringsförslag till verksamheten och framhållit att hon inte fått någon
personlig ursäkt från sekreteraren. Ärendet avslutas och kopia anmälarens skriftliga
genmäle bifogas avslutsbrevet till vården.
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V1509-05059-62
Får inte ut journal
En kvinna har synpunkter på att hon inte får ut kopior på sin journal. Från
mottagningen har man meddelat att man bytt journalsystem och därför inte kan få
ut hennes journal.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinskt specialitetsansvarig läkare, som gått
igenom journalsystemet och meddelar att patienten inte varit på mottagningen. Vid
telefonkontakt med mottagningen framkommer att patienten kan ha varit på en
annan mottagning som har lokaler i anslutning till den aktuella mottagningen.
Anmälaren får kontaktuppgifter för att efterfråga sin journal vid den andra
mottagningen. Ärendet avslutas.
V1509-05062-30
Läkare tar emot fastighet som gåva av patient
En kvinna uppger att en läkare som hon går till inom specialistvården har fått en
fastighet som gåva av henne. Hon ångrar detta och känner sig lurad av läkaren.
Åtgärd: I yttrande från chefläkaren framkom att händelsen inte är förenlig med
gällande policy och etiska riktlinjer. Vårdgivaren tar starkt avstånd från agerandet
och beklagar det besvär och den oro som händelsen har skapat för kvinnan. Man
har kontaktat aktuell läkare som har återlämnat fastigheten. Vårdgivaren har
beslutat att läkaren inte får arbeta kvar inom verksamheten. Kvinnan är nöjd med
yttrandet och ärendet avslutas.
V1509-05079-64
Blivit av med sina tillhörigheter
En mans tillhörigheter, inklusive alla kläder, hade försvunnit under en inläggning på
den psykiatriska avdelningen, så han fick åka hem i sjukhuskläder. Patienten önskar
ekonomisk ersättning för detta.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket både cheföverläkaren och enhetschefen beklagar det inträffade och ser till att
ersättningspengar kommer att utbetalas till patientens konto. Man kommer också
att se över rutinerna kring handhavande och dokumentation av patienternas
personliga tillhörigheter. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte
hörts av inom utsatt tid och ärendet avslutas.
V1509-05084-34
Information/hantering av intyg
En man har synpunkter på att den terapeut han gick hos vid en psykiatrisk
mottagning plötsligt slutade utan han fick någon information om varför. Mannen
behöver ett "förstadags"-intyg som skulle lämnas till hans argetsgivare vid sjukdom.
Det hade tidigare fungerat utmärkt tills han fick en ny läkare. Anmälaren undrar hur
han ska agera i framtiden när behov av intyg uppstår.
Åtgärd: I ett yttrande skriver enhets chef och överläkare att mannen tidigare
beviljades intyg även av den läkare som vid ett tillfälle nekade honom ett intyg på
grund av att hon inte träffat eller haft telefonkontakt med anmälaren. Mannen har
nu fått en ny läkare och denne har tillsammans med mannen gjort en tydlig plan
avseende förutsättningar för att skriva förstadags-intyg framöver. Mannen hänvisas
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till verksamhetschef för att information om varför terapeuten slutat. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och framfört att han försökte kontakta läkaren flera gånger
men denne ringde aldrig tillbaka. Han har inte heller fått svar på varför terapeuten
slutat. Mannen får kontakuppgifter till verksamhetschef. Ärendet avslutas i
samförstånd.
V1509-05109-64
Får inte behandling
En man remitterades till sjukhuset och man bedömde där att han behöver en
operativ behandling. Han har väntat på detta men ingenting har hänt under fyra till
fem månader.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket läkaren och sektionschefen beklagar den långa väntetiden. Man har haft brist
på personal med den specifika kompetensen som behövs i denna typ av fall, och nu
har man sett till att fler kommer att utbildas i metoden. Anmälaren har inte hörts av
efter att ha fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-05110-62
Ingrepp sköts upp - patienten försämrad
En kvinna sökte vård för att få cellförändringar i ansiktet och på huvudet åtgärdade,
men på grund av personalbrist hände inget förrän fyra månader senare. Man kunde
då endast åtgärda förändringarna på kinden, då man bedömde att
cellförändringarna på huvudet hade gått alldeles för långt och krävde ett mer
omfattande ingrepp. Kvinnan har fått beskedet att om cellförändringarna åtgärdats
tidigare, hade ingreppet blivit mycket enklare, man hade sluppit en ytterligare
operation med sövning och kvinnan hade sluppit det tryck på nerver och den smärta
som cellförändringarna orsakat.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare och överläkare vid berörd
sjukhusmottagning, som skriver att patienten erbjöds en operation redan i maj,
men att hon avböjde detta och att man istället påbörjade behandling med en salva.
Vid en uppföljning tre månader senare hade hudförändringarna fortsatt att växa och
patienten bokades därför in på första möjliga operationstid, som var en månad
fram. Man beklagar att patientens hudförändringar vuxit så pass snabbt och att hon
fått uppfattningen att personalbrist var anledningen till en operation inte gjordes
tidigare. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1509-05111-34
Intyg/bemötande
En man har synpunkter på bemötandet från en läkare inom primärvården. Läkaren
var otrevlig, dryg och verkade inte vara intresserad av att hjälpa. Han har lämnat
ofullständiga uppgifter i ett intyg till försäkringskassan och vägrar göra tillägg.
Åtgärd: I ett begärt yttrande skriver läkaren att mannen inte har varit insiktsfull
och att det inte finns något ytterligar att komplettera då mannen ska vara villig att
kontakta Arbetsförmedlingen för att komma tillbaka till något arbete.
Verksamhetschefen har inget att tillägga, men beklagar att läkaren inte tagit sig tid
att lyssna och använt en otrevlig ton. Denne har tagit upp och diskuterat
bemötandet med läkaren. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hört
av inom angiven tid, avslutas ärendet.
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V1509-05118-34
Bristande rutiner
En anhörig till en man med en allvarlig psykisk sjukdom anser att en psykiatrisk
klinik har bristande rutiner då vårdgivaren vid två tillfällen faxat en ansökan om
fortsatt tvångsvård för sent till länsrätten. Detta har medfört att brodern, som inte
har någon sjukdomsinsikt, släpptes fri. Hon önskar även att anhöriga får vara mer
delaktiga i vården.
Åtgärd: Chefsjuksköterska skriver i ett yttrande att enligt journalanteckning ansökte
överläkaren i tid om förlängning av tvångsvård. Hon beskriver därefter deras
arbetsordning inför ansökan till förvaltningsrätten och påtalar att avvikelser ska
skrivas i samband med misstag som sker, vilket inte alltid görs. Chefsjuksköterskan
har inget ytterligare att tillägga. Hon beklagar det inträffade, hoppas att det inte
händer igen och uppger att självklart måste rutinerna ses över. Anmälaren har tagit
del av yttrandet och undrar fortfarande varför faxet kom för sent till
förvaltningsrätten. Hon vill också framföra vikten av anhörigas delaktighet i vården.
Ärendet avslutas.
V1509-05130-58
Brister i uppföljning och i behandling
En man framför synpunkter på brister i uppföljning och behandling av hans
urinvägsbesvär på ett sjukhus. Mannen sökte vård och fick behandling. Han blev
återkallad för nya prover efter någon dag och fick besked att han skulle fortsätta
behandlingen. Remiss skrevs till specialist. Han förbättrades i sitt tillstånd men blev
inte helt återställd utan insjuknade igen och fick återigen besöka akutmottagningen.
Till slut blev han inlagd på en vårdavdelning och fick annan behandling. Anmälaren
ifrågasätter att det ska ta två månader och fyra antibiotikakurer för att bota en
urinvägsinfektion, dessutom är han inte helt återställd. Han har även fått besked att
remissen skickats till en enhet som inte längre har avtal med landstinget.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på akutkliniken på sjukhuset. Av
yttrandet framgår händelseförloppet, de bedömningar som gjordes och den
behandling som patienten fick. Verksamhetschefen påtalar att den behandling som
patienten fått är överensstämmande med aktuellt vårdprogram och
rekommendationer. Det framkommer att remiss skrevs samma dag som första
akutbesöket men att mottagningen inte besvarat remissen och det kan sjukhuset
inte lastas för. Verksamhetschefen finner inte att det har begåtts någon medicinsk
felaktighet. Handläggningen har skett enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Hon konstaterar dock att de brustit i information och kommunikation då remissen
inte bevakats aktivt. Sjukhuset har inte fått någon information om att mottagningen
inte längre är remissmottagare. Verksamhetschefen beklagar att patientens
upplevelse varit negativ och tackar för synpunkterna. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, hörts av och eventuellt velat inkomma med synpunkter. Då
inga synpunkter inkommit till förvaltningen avslutas ärendet i befintligt skick.
V1509-05132-34
Brister i hantering av intyg
En kvinna tar kontakt för sin son som har behandlats inom psykiatrin i många år.
Sonens behandlande läkare har skrivit ett intyg till Försäkringskassan som kvinnan
ifrågasätter då hon anser att det som står i intyget inte stämmer överens med
sonens tillstånd.
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Åtgärd: Då anmälaren trots flera uppmaningar inte hört av sig till förvaltningen,
avslutas ärendet.
V1509-05136-34
Klimatet inom psykiatrisk heldygnsvård
En anhörig till patient som vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård har synpunkter på
att klimatet mellan personal och patienter är dåligt. Några av personalen är
nedlåtande mot patienterna och uttrycker åsikter högljutt. Det är en jargong bland
personalen som inte är respektfull och professionell.
Åtgärd: Chefsöverläkaren svarar att synpunkter på bristande bemötande tas på
stort allvar eftersom ett gott bemötande är en grundläggande patienträttighet och
också en hörnsten i en god och patientsäker vård. Sektions- och enhetschefer har
vidtagit flera åtgärder för att uppmärksamma bemötandefrågor i personalgruppen.
Enhetschef svarar att denna påtalat för hela personalgruppen vikten av respektfullt,
vänligt och empatiskt bemötande. Hon har även haft ett enskilt samtal med den
personal som namngivits och påtalat att ett sådant bemötande som beskrivits inte
är acceptabelt. Man kommer också att ägna nästa planeringdag åt att ta upp dessa
frågor. Även regelbunden handledning kommer att startas så personalen får ett
forum för att hantera svåra vårdsituationer. Chefsöverläkaren beklagar den hårda
jargongen och det bristfälliga bemötandet som framförts i skrivelsen. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte återkommit till förvaltningen avslutas ärendet.
V1509-05143-44
Får inte information om dödsorsak
En dotter framför synpunkter på att läkaren på sjukhuset inte informerat familjen
om patientens dödsorsak som utlovat. Pappan dog för 7 månader sen på
akutmottagningen på sjukhuset.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälarna. Informerade och motiverade angående
skriftligt inhämtande av journal och obduktionsrapport samt om släktskapsintyg.
Överenskom med anmälarna att ärendet kunde avslutas i befintligt skick.
V1509-05161-28
Illa behandlad av tandvården
En man undrar hur han kan gå vidare med en anmälan då han blivit illa behandlad
av tandvården.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren varför
ärendet avslutas.
V1509-05166-57
Svårigheter att nå psykiater
En man har kontakt med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Han har nyligen
påbörjat en behandling med nytt läkemedel, men uppföljning och kontakt med
mottagningen brister. Han är bekymrad över biverkningar och dosjustering, men får
inte kontakt med mottagningen eller läkaren. Han är frustrerad över situationen.
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Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare som beklagade att anmälaren varit missnöjd
med uppföljning och upplevt bristande återkoppling. I de kontakter som personal på
mottagningen haft med anmälaren har inte framkommit önskemål om mer stöd och
hjälp. 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.
V1509-05168-49
Fel diagnos
Anmälaren besökte vårdcentralen på grund av problem i urinvägarna. Läkaren
undersökte honom, men missade att ställa rätt diagnos. Kort därefter kunde hans
urinblåsa tömmas på sju liter.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd specialistläkare fanns redogörelse för
läkarundersökningen samt information om beställning av undersökning med
ultraljud och olika provtagningar. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-05170-49
Var inskriven en vecka, fick inte träffa urolog
Anmälaren var inskriven en vecka på sjukhus men fick inte träffa urolog under
denna tid, trots att han hade stora problem med urinvägarna. Dessutom
accepterade inte den vårdgivare som sjukhuset remitterade anmälaren till den
pappersremiss som upprättades vid sjukhuset.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd klinikchef och berörd urolog framgick att
sjukhusets enda urolog inte var i tjänst under denna period som vårdtillfället pågick.
Istället upprättades kontakt med annat sjukhus där urolog tjänstgjorde. Detta
sjukhus kunde dock inte ta emot anmälaren för vård men urologen vid detta
sjukhus hade kontakt med vårdgivaren där anmälaren fick fortsatt vård. Av
yttrandet framgick vidare att sjukhuset för närvarande inte kan skicka e-remisser
och att det är utom vårdgivarens kontroll om remissmottagaren inte kan hantera
pappersremisser. I yttrandet redogjordes även för medicinska ställningstaganden
och konsekvenser. Anmälaren tog del av yttrandet. Anmälaren framförde att
tappningen av urin skedde alltför snabbt vilket ledde till bestående besvär.
Anmälaren har därför vänt sig till patientförsäkringen, löf. Ärendet avslutas.
V1509-05181-64
Bristfälligt undersökt
En kvinna undersöktes för sina neurologiska problem på specialistkliniken. Man tog
dock inte nödvändiga prover och kvinnan lider nu i onödan av nervsjukdom som
kunde avvärjts med rätt provtagning och behandling från början.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen beskriver hur man undersökt patienten och vilka provtagningar
som gjorts, samt vilka resultat man fått av detta. Efter detta har patienten fått en
annan diagnos. Sannolikt, säger verksamhetschefen, har den andra diagnosen
kunnat ställas efter en kompletterande undersökning på sjukhuset. Handlingarna i
ärendet skickas, på begäran av anmälaran till Inspektionen för vård och omsorg för
vidare utredning. Ärendet avslutas med detta.
V1509-05190-34
Kränkt av personal
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En kvinna har synpunkter på att en mentalskötare inom psykiatrisk heldygnsvård
kränkt henne genom att uppge att hon aldrig kommer att bli frisk och aldrig lyckas
med att genomföra någon utbildning. Kvinnan har nu begärt permission för att
slippa träffa mentalskötaren som arbetar natt.
Åtgärd: I ett yttrande från chefsöverläkaren beklagar denne att kvinnan blivit kränkt
under vårdtiden. Han anser att det är oacceptabelt om omvårdandspersonal uppger
att någon aldrig kommer att bli frisk. När något sådant skulle kunna sägas åligger
det läkare eller psykolog att komma med den typen av yttrande och då under väldig
kontrollerade former. Chefsjuksköterskan har tagit upp ärendet med
personalgruppen och kommer att arbetar fortlöpande med att omvårdnadspersonal
ska ha god introduktion och alltid ge ett professionellt bemötande. Mentalskötaren
anser att han har blivit missförstådd. Kvinnan har tagit del av yttrandet och uppger
att det mentalskötaren talade med henne om var riktat till henne personligen.
Ärendet avslutas.
V1509-05191-42
Vaccinationskostnader
En kvinna som opererat bort sin mjälte för 25 år sedan vaccineras mot
pneumokockinfektion och hjärnhinneinflammation. Hon själv fick stå för kostnaden
för vaccinationerna som gavs på en akutmottagning. Kvinnan undrar om detta är
rätt handlagt av husläkaren.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick enligt överenskommelse med anmälaren.
Fortsatt handläggning sker av husläkaren.
V1509-05194-64
Återbud till operation
En man med svåra urinvägsskador har planerats för en operation under sex
månaders tid. Han har fått flera tider för operation, men de har avbokats, ibland
med väldigt kort framförhållning. Hans fru är upprörd eftersom operationen är viktig
för hennes man som tvingas till täta besök på akutmottagning och att äta kraftfull
antibiotika.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen och den behandlande läkaren beklagar patientens
upplevelser. De redovisar för de medicinska skälen till att operationerna ställts in
flera gånger, och anser inte att det begåtts något fel i vården. Ett antal
komplicerande faktorer har spelat in och orsakat utvecklingen. Anmälaren har inte
hörts av inom utsatt tid efter att han fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-05201-44
Skada efter operation
En make skriver för sin hustru med fullmakt. Hustrun föll vid ett toabesök då hon
var inlagd på ett akutsjukhus. Hustrun bröt axeln i fallet och operationen utföll inte
väl, hon har fått en bestående skada. Hustrun har erbjudits omoperation men efter
att ha fått information av läkarna att utgången av en omoperation är oviss så har
hustrun avböjt förslaget.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef på gastrocentrum samt överläkare på
ortopedkliniken. De beskriver de åtgärder som vidtagits i samband med att skadan
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uppstod. I samband med inskrivningen hade rutinmässigt fallriskbedömning gjorts
och olika fallpreventiva åtgärder vidtagits, patienten hade dock rört sig på
avdelningen av egen kraft. Ortopedkliniken hade på olika sätt operativt åtgärdat den
skada som uppstått och även de komplikationer som följde utan att helt kunna
hjälpa patienten. Överläkaren förordade i yttrandet anmälan till patientförsäkringen
då det rörde sig om en vårdskada. Anmälaren var inte helt ense med yttrandet men
utredning pågår hos patientförsäkringen och han väljer nu att avsluta ärendet vid
nämnden.
V1509-05202-28
Nekad tandreglering
En man undrar varför han nekats tandreglering trots att han har stora besvär.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från behandlande specialisttandläkare. De har
undersökt patienten vid två tillfällen och båda gångerna bedömt att han har ett
måttligt bettfel helt utan funktionella problem. Det betyder att hans ortodontiska
vårdbehov är för lågt för att han ska vara berättigad till landstingsfinansierad
tandreglering enligt SLL regelverk. Bedömning är att ha behöver en hård bettskena
som kan avlasta de besvär han har. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
ärendet avslutas.
V1509-05206-64
Brister i information
En man drabbades av multiresistenta bakterier då han vårdades på sjukhuset. Det
noterades i journalen men han fick själv inte information om infektionen förrän långt
senare i samband med besök hos sjukgymnast.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetscheferna svarar att det inte är troligt att patienten drabbats av
smittan på sjukhuset, då han redan vid ankomst till sjukhuset befann sig vara
positiv på multiresistenta bakterier. Man beklagar däremot att man missat informera
patienten om smittan, vilket borde gjorts enligt rutinerna. Händelsen återkopplas till
personalen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, uttryckt att han är
mycket orolig över att vara smittobärare. Förvaltningen har tillsammans med
anmälaren gått igenom yttrandet för att han ska få en mera nyanserad syn på
saken. Ärendet avslutas.
V1509-05210-52
Bristande tillgänglighet
En man har problem med ett knä och hans husläkare skickade en remiss till en
specialistklinik. Denna specialistklink bekräftade att de mottagit remiss. Det har nu
gått fyra månader och mannen har vid flera tillfällen försökt att komma i kontakt
med mottagningen med han får inget svar.
Åtgärd: Det visar sig att anmälaren haft fel telefonnummer. Han får det rätta och
därefter har mannen ej hörts av. Ärendet avslutas.
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V1509-05257-58
Brister i remisshantering
En kvinna framför synpunkter på brister i remisshanteringen på ett sjukhus. Kvinnan
skadade sin arm vid besök på annan ort. Remiss skickades för uppföljning av
skadan på hemorten. När kvinnan inte fick någon kallelse till uppföljning kontaktade
hon sjukhuset och fick då besked att remissen inte bedömts ännu, detta trots att
hon väntat 5 veckor sedan skadan skedde. Anmälaren ifrågasätter sjukhusets
remisshanteringsrutiner.
Åtgärd: Svar har inkommit från patientsäkerhetsansvarig läkare på sjukhuset. Av
yttrandet framgår att en genomgång gjorts av handlingarna i journalsystemet.
Ortopedkliniken på sjukhuset har inte mottagit någon remiss gällande patienten. Det
framgår dock att en remiss är skickad från behandlande klinik till annat sjukhus på
hemorten, samt en remiss från vårdcentralen på hemorten till samma sjukhus som
behandlande klinik skickat till. Uppgiften att remissen fanns på det aktuella
sjukhuset stämmer inte då mottagen remiss inte kan raderas ur systemet.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen
utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1509-05258-57
Bristande uppföljning av remiss till mammografi
En kvinna remitterades från sin husläkare till mammografi. Hon har inte fått någon
återkoppling på undersökningen, ingen på vårdcentralen vill uttala sig och kvinnan
undrar om remissvaret kommit bort.
Åtgärd: Yttrande inkom från husläkaren som beklagade att kvinnan missförstått
informationen hon fick av husläkaren. Kvinnan kallades på ett återbesök till
remitterande husläkare, men då var ännu inte provsvaret tillgängligt. Kvinnan
hänvisade då att ta direktkontakt med mottagningen som genomförde provet.
Husläkaren beklagade att kvinnan fick komma på ett besök helt i onödan och att
hon missuppfattat informationen. 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.
V1509-05264-44
Bristande bemötande
En kvinna skriver för sin avlidne man. Både mannen och anhöriga fick ett bristande
bemötande på den geriatriska klinik där mannen vårdades.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt chefsjuksköterska. Man beklagade
de anhörigas upplevelse av situationen. Man redogjorde för de olika bedömningar
och åtgärder som vidtagits för att möta patientens olika behov och hans agerande
på grund av den grava diagnosen. Åtgärder med avsikt att stötta personalen i deras
arbete med så svårt sjuka patienter och att bemöta anhöriga på ett balanserat sätt
hade genomförts. Patientskadeförebyggande förändringar i larmsystemet runt
bädden hade utvecklats. Anhörig hade tagit del av yttrandet och ville i
avslutsskrivelsen understryka den bristande kommunikationen och att man hade
åtagit sig att sköta en mycket svårt sjuk person utan de rätta kunskaperna. Ärendet
avslutades därmed.
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V1509-05265-64
Oförstående läkare
En kvinna förlorade sitt barn hastigt och oväntat. Hon kunde inte fungera på arbetet
och sjukskrevs en kort tid. Vid återbesök på vårdcentralen mötte hon en
oförstående läkare som inte ville förlänga sjukskrivningen trots behov av detta.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen talar om att man diskuterat ärendet i läkargruppen samt med
hela personalgruppen på arbetsplatsträff för att kunna förbättra bemötandet vid
krisreaktioner. I verksamheten är det en svår balansgång mellan att möta
patientens önskningar och att samtidigt följa myndigheters regler och
rekommendationer. Personalens medkänsla går till patienten och man gläds åt att
hon nu fått stöd och hjälp som hon är nöjd med. Anmälaren har inte hörts av inom
utsatt tid efter att hon fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-05266-64
För mycket medicin och träff med för många läkare
En kvinna behandlades på vårdcentralen. Hon fick bland annat hjärtmedicin för sina
ryggbesvär och man tyckte hela tiden att det var psykiatriska problem. Kvinnan
kände sig diskriminerad och felbehandlad.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket den
medicinskt ansvariga läkaren framhåller att han inte, efter granskning av patientens
journal och utifrån hans profession, kan se att man brustit i den medicinska
behandlingen. Han önskar, genom brev eller personligt möte, tydligare besked om
på vilket sätt man brustit i bemötandet. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid
efter att hon fått ta del av yttrandet varför ärendet avslutas.
V1509-05329-42
Medicinering gav biverkningar
En man medicinerades av urolog och kort efter påbörjad medicinering fick han svåra
biverkningar. Mannen kontaktade mottagningen men fick aldrig kontakt med
läkaren. Efter flera månader har han kvarstående symtom.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit till förvaltningen för fortsatt
handläggning. Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och
verksamhet.
V1510-05279-49
Fel uppgift i journal
Enligt anmälaren finns del felaktig uppgift i journalen vid akutsjukhuset. Det står att
hon är inbillningssjuk.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd chefläkare och berörda överläkare
framgick det att det efter noggranna efterforskningar kunnat fastslås att de
uppgifter som enligt anmälaren skulle finnas i journalerna inte finns överhuvudtaget.
Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
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V1510-05287-57
Lång väntan på operation av diskbråck
En kvinna har väntat länge på operation av diskbråck, hon är besviken över att det
tar så lång tid.
Åtgärd: Yttrande inkom från ortoped som beskrev att kvinnans ärende fördröjts av
bristande resurser sommartid, den vårdplanering som upprättats ligger fast. 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.
V1510-05289-34
Synpunkt på personal
Personal vid en rättspsykiatrisk avdelning har synpunkter på att en anställd har
utnyttjat sin ställning och inlett en förbindelse med en patient.
Åtgärd: Enligt önskemål från personalföreträdare överlämnas ärendet till
Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1510-05291-28
Tandläkare tog bort tänder felaktigt
En kvinna var hos tandläkare, tänder skulle dras ut eftersom kvinnan ska ha
tandställning. Kvinnan fick information om att två tänder skulle dras ut, men
tandläkaren tog tre tänder. Kvinnan fick en konstig förklaring och ifrågasätter
handhavandet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen beklagar det som
hänt och att patienten har en annan uppfattning än tandläkaren angående
behandlingen. Två tänder togs bort enligt remiss. Även visdomstanden togs bort då
tandläkaren fann karies. Den hade även ett ogynnsamt läge för inflammation och
orsakat sår på kinden. Eftersom patienten hade en annan bild av händelsen
kompenseras hon genom att få avgiften krediterad för utdagningen av
visdomstanden. Klinikchefen tackar för synpunkterna angående bemötandet och
kommer att ta upp dessa i arbetet med förbättringar. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och känner sig nöjd med de åtgärder som vidtagits och ärendet avslutas.
V1510-05299-59
Fördröjd diagnos på grund av nekad undersökning
Anmälaren är kritisk till att önskad undersökning, bland annat på grund av
ärftlighetsfaktorer, nekades. Provtagning vid vårdcentral visade senare att just den
undersökningen behövdes och remitterades för detta till annan mottagning. Mannen
framför att han nu är drabbad av cancer som inte går att bota.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och patientförsäkringen. I
överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet då det meddelats att det
kommer att utredas vid IVO.
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V1510-05307-44
Lång väntan på ambulans
En kvinna föll och vred höften ur led under ett gymnastikpass. Hon fick under stark
smärta vänta länge på ambulanstransport.
Åtgärd: Anmälaren meddelar i telefonsamtal till förvaltningen att hon inte längre
önskar få ärendet utrett. Ärendet avslutas på anmälarens begäran i befintligt skick.
V1510-05308-44
Bristande tillgänglighet
En kvinna kontaktar då hon genomfört en undersökning under sommaren men inte
fått tid hos läkare för besked förrän sent under hösten. Som skäl för detta
hänvisades till administrativa problem.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig läkare. Denne angav flera olika skäl av
administrativ art som skäl till att återbesöket dröjt. Han skrev att patienten hade
kunnat ringa honom för återbesök. Anmälaren gav genmäle och i ett
kompletterande yttrande från ansvarig läkare och verksamhetschef angavs att
mottagningen skulle se över sina rutiner med anledning av anmälarens
återkoppling. Anmälaren valde att avsluta sitt ärende med en egen kommentar att
tillfoga förvaltningens slutsskrivelse till vården. Anmälaren önskade också ärendet
skickat till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för kännedom. Ärendet avslutades
därmed.
V1510-05311-57
Lång väntetid på uppföljande besök
En vuxen man går på tandreglering, men det går väldigt länge mellan besöken,
mycket längre tid än utlovat. Mannen är missnöjd med kontakten och att hans
synpunkter inte tas på allvar.
Åtgärd: Yttrande inkom från vice vd som lämnade information om att anmälaren
kallats till ett möte för att diskutera den uppkomna situationen. Ingen risk för
komplikationer i behandlingen har uppstått pga förseningarna. Befintlig
behandlingsplan följs. Under sommaren har det varit personalbyte varför en del
oplanerade besök som önskats hos specialist inte har kunnat tillgodoses. 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.
V1510-05312-64
Utlovad behandling uteblir
En man kom äntligen, efter många försök, fram till chefen för den psykiatriska
mottagningen och utlovades i samtalet att man skulle ordna med en
gruppbehandling. Mottagningen skulle höra av sig, men efter lång tid har mannen
inte hört något från mottagningen.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket både chefsöverläkaren och sektionschefen djupt beklagar att den planerade
gruppbehandlingen inte kommit till stånd. Man har haft stora svårigheter med
rekrytering av personal till mottagningen, vilket till dels förklarar brister i kontinuitet
och även svårigheter att införa nya planerade telefonsystem med mera. Patienten
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kommer inom kort att kallas till läkarbesök. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, uttalat att han är nöjd med förvaltningens handläggning och nu anser att
ärendet kan avslutas.
V1510-05324-57
Komplikationer efter underlivsoperation
En kvinna genomgick en enkel bukoperation. Hon fick hög feber efteråt och en
reoperation genomfördes. Inget fel stod att finna vid operationen och kvinnans
infektion försvann vid byte av antibiotika. Ett betydligt större snitt gjordes vid den
andra operationen och i detta fick kvinnan ett stort bråck som krävde ytterligare
operation. Hon är ledsen och besviken över att hennes buk ser så ful ut med stora
ärr.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på gynekologiska kliniken som förklarade att
det större snittet krävdes då man befarade tarmskador. Han hänvisar anmälaren att
ansöka till patientförsäkringen för ersättning och rekommenderar kvinnan att söka
plastikkirurgisk kompetens för att bedöma möjligheten att korrigera ärret. Anmälan
och remissa erbjuder sig kliniken att hjälpa till med. Han beklagade att kvinnan
drabbats så hårt av de genomförda operationerna som bedömts som nödvändiga.
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.
V1510-05328-58
Anser sig felaktigt anmäld till socialtjänsten
En kvinna framför att sjuksköterskan på barnavårdscentralen gjort en orosanmälan
till socialtjänsten utan grund. Kvinnan ifrågasätter starkt sjuksköterskans agerande
och utredningen har även lagts ned hos socialtjänsten.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1510-05330-49
Fråga om bedömning
Anmälaren led av problem i magen. Läkare vid primärvården hade bedömt att
problemen hade samband med operation som utfördes av specialist. Denne
specialist bedömde i sin tur att problemen inte hade samband med operationen.
Anmälaren hade önskat att specialisten redogjort för sin bedömning mer ingående.
Åtgärd: Eftersom anmälaren fick hjälp vid annan mottagning valde han att avstå
från möjligheten att inhämta skriftligt svar från specialisten. Ärendet avslutas.
V1510-05331-28
Fick inte besked om inställd tid
En man hade tid hos tandhygienisten på en mottagning. Han åkte dit, anmälde sig i
kassan och när han väntat i trekvart fick han information om att tandhygienisten var
sjuk. Han undrar varför ingen hade kontaktat honom tidigare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. De beklagar att meddelandet
inte kom fram till patienten och att hans upplevelse av bemötandet inte var bra.
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Klinikchefen tackar för påpekandet angående det uteblivna meddelandet och
kommer att utreda vad som gick fel. Alla händelser som påpekas tas på största
allvar och används i förbättringsarbete. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
känner sig mycket nöjd. Han har även haft ett telefonsamtal med tandhygienisten
som bekräftat hans upplevelse. Ärendet avslutas.
V1510-05349-57
Svårigheter att få provsvar från urinodling
En kvinna fick urinvägsinfektion och ville få behandling för denna innan en planerad
cellgiftbehandling. Kvinnan lämnade urinprov på en närakut och svaret skulle
sändas till vårdcentralen. När kvinnan kontaktar vårdcentralen hänvisade de henne
till den vårdcentral där hon är listad, då de inte har fått något provsvar. Kvinnan
blev sedan bollad mellan vårdcentralerna och närakuten, ingen tycks ha fått något
svar. Kvinnan ifrågasätter hanteringen.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef på vårdcentralen/närakuten,
medicinskt ansvarig läkare samt sjuksköterska som beklagade anmälarens
upplevelse av ett bristfälligt omhändertagande. Då det inte finns några fast
anställda läkare på närakuten finns en upprättad rutin för granskning av provsvar
som följts i detta fall. Information till anmälaren då hon ringde gavs felaktigt och
detta beklagas. Behandling skulle satts in vid ett tidigare skede. 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.
V1510-05350-64
Fick inte hjälp
En kvinna som sökte akut på sjukhuset fick inte nödvändig hjälp. Man gav henne
småningom en injektion, men den hjälpte inte. Efter ytterligare några timmar fick
kvinnan gå hem med kvarvarande problem. Dagen efter fick hon hjälp från
vårdcentralen med remiss till annat sjukhus, och där kunde man häva kvinnans
tillstånd.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen för akutmottagningen beskriver händelseförloppet under
besöket på kvällen. Hon beklagar att patienten fick vänta så länge och att hon
upplevde besöket så negativt. Hon tackar för patientens synpunkter som kan hjälpa
till att förbättra verksamheten ytterligare. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av och talat om att hon inte har mera att tillägga i ärendet.
Förvaltningen avslutar ärendet.
V1510-05355-42
Felmedicinerad, ekonomisk ersättning
En kvinna med pacemaker sjukhusvårdades på grund av flimmer på hjärtat. Hon
informerade läkaren att hon vårdas på ett annat sjukhus i Sverige och att de har
information om hennes medicinering och kan läsa av pacemakern. Dagen efter
skrevs hon ut och planerades för elkonvertering av flimret. Hon förskrevs medicin
som skulle tas innan behandlingen. Kvinnan kontaktar behandlingsansvarig vid det
andra sjukhuset som genast lade in henne på intensiven. Flimret hade pågått i flera
dygn. Den medicin hon förskrevs passade inte med övriga mediciner varför hon
önskar ekonomisk ersättning.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar att vårdtillfället
innehöll så många missförstånd. Verksamheten står för läkemedelskostnaderna mot
inlämnande av kvitto. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit med
kopia på kvittot för läkemedelskostnaden. Ärendet avslutas.
V1510-05365-49
Hänvisas till annan mottagning
Anmälaren hänvisades av hörselmottagningen till annan mottagning trots gällande
valfrihet.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd enhetschef framgick det att mottagningen
har följt gällande avtal genom att hänvisa anmälaren, som är i behov av mer
omfattande insatser, till hörsel- och balansklinik vid sjukhus. Anmälaren tog del av
svaret och hörde vidare inte av sig till förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1510-05367-58
Fick vänta länge på att träffa läkare
En kvinna framför klagomål på lång väntetid vid akutbesök på vårdcentralen.
Kvinnan sökte vård med sitt sjuka barn, hon kom till mottagningen som första
patient. Trots detta fick dottern träffa läkaren sist av alla patienter. Anmälaren
försökte få information från personal i receptionen samt från läkare men alla skyllde
på varandra och anmälaren blev till sist hänvisad till förvaltningen. Anmälaren
känner sig diskriminerad och önskar en förklaring.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1510-05369-58
Brister i information, respekt, inställd operation
En mamma framför klagomål på att personalen på ett barnsjukhus uppträtt
respektlöst mot maken och hennes dotter. Det brast i informationen till anhörig och
de fick vänta flera timmar utan besked om när operationen skulle ske. Operationen
ställdes in, då hade patient och anhörig väntat i 7 timmar utan information.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1510-05389-57
Fel protes, komplikationer efter fotoperation
En kvinna från ett annat landsting genomgick en fotoperation på en specialistklinik.
Smärtor och svårigheter att gå uppkom efteråt men läkaren menade att hon skulle
träna mer. Senare förklarade ortopeden att fel storlek på protesen sattes in och att
en ny operation måste göras. Nu väntar hon på operationsdatum men det dröjer då
oklarheter uppkommit om betalningsansvaret mellan ortopeden och landstinget.
Åtgärd: Yttrande inkom från ortopeden som genomförde operationen. Han
förklarade att protesen som han beställt inför operationen var alldeles för stor, men
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han genomförde operationen ändå, medveten om att den troligtvis måste göras om.
Kvinnan uppskattar ärligheten i yttrandet, men är besviken över att den felaktiga
protesen orsakat henne så mycket besvär och dessutom föranleder en ny operation.
Händelsen har anmälts till patientförsäkringen och avslutas på förvaltningen.
V1510-05400-57
Ifrågasatt vid ambulanstransport
En kvinna med cancer blev hastigt sjuk hemma och tillkallade ambulans i samråd
med behandlingsavdelningen på akutsjukhuset. Kvinnan blev kraftigt ifrågasatt och
de två i ambulansbesättningen diskuterade sinsemellan om kvinnan verkligen
behövde komma under vård.
Åtgärd: Yttrande inkom från vd och ambulansläkare som beklagade att bemötandet
från sjuksköterskan upplevdes som arrogant och kränkande. Ett samtal har
genomförts med honom och han ber om ursäkt för sitt uppträdande. Anmälan
kommer att tas upp i hela personalgruppen för kvalitetssäkring och lärdom.
Anmälaren är nöjd med svaret och att hennes ärende lyfts i personalgruppen,
ärendet avslutas.
V1510-05406-55
Otrevligt bemötande
En man framför att han blev nonchalant bemött när han besökte sin vårdcentral.
Mannen hade tid hos sin husläkare kl 08.15. Kl 08.17 kommer husläkaren och går in
på sitt rum och stänger dörren. När mannen efter en stund inte fått komma in till
husläkaren lämnar han vårdcentralen.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1510-05411-49
Beviljas inte rehabilitering
Anmälaren framförde synpunkter på att hon inte beviljades rehabilitering.
Åtgärd: Yttrande av berörd läkare vid specialistmottagning inhämtades där det
hänvisades till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Genom patientnämndens kontakt
med hälso- och sjukvårdsförvaltningen framgick det att beslut om eventuell
rehabilitering tas, efter remittering av läkare, av beslutsfattare vid hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Det framgick även att detta beslut inte kan överklagas.
Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1510-05416-59
Tacksam över bemötande och vård
Anmälaren framför ett stort tack för att han fick behandling i tid. Han vill också
tacka personalen som tagit hand om honom, framförallt sjuksköterskor som trots
underbemanning gjort sitt yttersta för att han skulle må bra. Slutligen framför han
ett förslag om allmän screening prostatascreening för män från 45-års ålder.
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Åtgärd: Anmälaren har inte gått att nå för information om vilka verksamheter
berömmet gäller, eller för att få klarhet i om han önskar att skrivelsen skickas till
någon verksamhet. Ärendet avslutas.
V1510-05420-57
För låg prioritering från SOS Alarm
En man med ett mycket svårt astmaanfall kontaktade SOS Alarm som sände en
ambulans. Mannens upplevelse var att ambulansen dröjde onödigt länge och han
ifrågasätter prioriteringen.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchef som förklarade företagets prioriteringsregler
och menade att ambulans larmats med prioritering 1 vilket är den högsta graden.
Dock har det framkommit att ambulansen inte lämnade stationen tillräckligt snabbt.
Anmälaren är nöjd med svaret och önskar avsluta ärendet.
V1510-05451-55
Misstrodd vid betalning
En man som besökte en vårdinrättning betalade kontant när han kom fram till
kassan. Mannen som skulle betala 200 kronor lämnade fram en fem-hundring. Den
person som satt i kassan tog fem-hundringen och skulle ordna med växel. Innan
han fick de 300 kronorna hävdade personen i kassan att hon inte tagit emot någon
fem-hundring. Mannen är upprörd över situationen då han är säker på att han
lämnat 500 kronor till personen. Efter diskussion fick han de 300 kronorna och
stämpel i sitt frikort. Efter detta besök fick han en räkning hem på 200 kronor.
Åtgärd: I svar från verksamhetschef och enhetschef framkommer att ord står mot
ord och man beklagar att det inte finns något bevis på vad som inträffat. Anmälaren
har fått information om att kassan har stämt vid stängning. Anmälaren erbjuds dock
en ny tid kostnadsfritt. Anmälaren informeras om att så skett och är nöjd med
detta. Ärendet avslutas.
V1510-05454-62
Ifrågasätter läkares agerande
En kvinna ifrågasätter hur en läkare inom psykiatrin agerat och uttryckt sig vid ett
samtal med hennes mamma. Kvinnan önskar patientnämndens bedömning av
läkarens agerande.
Åtgärd: Kvinnan informeras om att patientnämndens förvaltning inte gör några egna
bedömningar kring hur vården har gått till eller hur vårdpersonal har agerat.
Kvinnan informeras om att förvaltningen däremot kan förmedla synpunkter och
frågor till vården och begära ett skriftligt svar från den mottagning det berör. Då
kvinnan efter en tid inte återkommit avslutas ärendet.
V1510-05479-42
Brister i läkemedelsuppföljning, information
En man vårdas av hemsjukvården av husläkaren och upplever brister i uppföljning
av medicineringen. Ett år efter påbörjad medicinering hade läkaren inte följt upp
behandlingen. Anhöriga efterfrågade detta och då kom läkaren hem. Vid det första
hembesöket kom läkaren oanmäld och krockade med hemtjänstens morgonarbete.
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Efter flera månader hade läkaren fortfarande inte återkommit. Anhöriga undrar om
läkaren glömde bort arbetsuppgiften.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit med
skriftlig anmälan och fullmakt för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats
om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1510-05484-52
Bristande kommunikation
En man hör av sig då hans fru och han drabbats av missfall. Paret hade gärna velat
begrava fostret men istället skickades fostret till förbränning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Uppmanar honom att få fullmakt att driva ärendet alternativt be hustrun ringa till
berörd handläggare. Då varken anmälaren eller hustrun återkommit till
förvaltningen avslutas ärendet.
V1510-05485-55
Brister i undersökning
En man framför per e-post att han sökte vård då han gjort illa tummen. Han sökte
sig till en närakut eftersom vårdcentralen var stängd. När han väl var där träffade
han en läkare som framförde att de inte hade någon röntgen där och att han heller
inte kunde remittera mannen vidare. Rekommendationen han fick var att han skulle
vända sig till sin husläkare. Innan mannen lämnade mottagningen blev han
hänvisad till en sjuksköterska för att få tummen omlindad. Mannen är mycket kritisk
till hanteringen av hans besök då han inte fick någon hjälp alls.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1510-05505-57
Bristande kommunikation med läkare
En man är patient på en öppenpsykiatrisk mottagning. Vid ett möte med läkare
missförstod läkaren information som mannen lämnade. Det har nu lett till olyckliga
konsekvenser.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetchef och patientansvarig läkare. Uppgifter som
mannen lämnade vid läkarbesöket tydde på att han missbrukat droger och då är
läkaren skyldig att anmäla informationen till Transportstyrelsen. Beslutet att
informera Transportstyrelsen togs i diskussion med handledare och läkarkollegor. 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.
V1510-05508-62
Operation ställdes in, blev inte informerad
En kvinna kallades till en operation, men ingen hörde av sig inför operationen.
Dagen innan operationen skulle ske kontaktade hon mottagningen. Hon fick då en
ny läkare och en ny operationstid.
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Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit, trots uppmaning om att ta
kontakt, avslutas ärendet.
V1510-05541-64
Lång väntan på akutmottagningen
En kvinna fick vänta länge på akutmottagningen innan hon fick hjälp för sina
problem.
Åtgärd: Förvaltningen har skickat handlingar för underskrift till anmälaren, som
efter detta inte hörts av inom utsatt tid. Ärendet avslutas utan utredning.
V1510-05544-55
Oklar framställan
Frågor per e-post om hur man framför klagomål.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1510-05562-58
Brister i remisshantering
En kvinna framför synpunkter på brister i remisshanteringen på en vårdcentral.
Kvinnan besökte läkare på vårdcentralen i maj då hon önskade remiss för
tarmundersökning på grund av hereditet för tarmcancer. Läkaren lovade att skriva
remiss. Då hon inte blev kallad till undersökning kontaktade hon vårdcentralen ett
flertal gånger och fick information av personalen att de skulle påminna läkaren.
Remissen skickades inte från vårdcentralen förrän i september det vill säga efter 4
månader, kvinnan har fått tid för undersökning i december. Anmälaren ifrågasätter
vårdcentralens rutiner och är orolig för att fördröjningen kan vara till men för henne.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med komplettering/underskrift avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1510-05563-62
Bristande hygien, otrevligt bemötande
En man har synpunkter på brister i hygienen då han låg inne på ett sjukhus. Han
har också synpunkter på det bemötande han fick av en läkare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid berörd klinik, som
redogör för vården av patienten, framför att man agerat korrekt och att patientens
beskrivning av en ordväxling inte stämmer överens med vårdpersonalens
minnesbild. Man beklagar att patienten upplevt handläggningen som så negativ.
Anmälaren har därefter framfört att han inte är nöjd med svaret, att flera uppgifter i
svaret inte stämmer och påpekar att personalen inte använde handskar.
Synpunkterna förmedlas till sjukhuset. Ärendet avslutas.
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V1510-05591-58
Problem med att få spärr införd i journal
En kvinna framför synpunkter på problem med att få en spärr införd i
patientjournalen. Kvinnan kontaktade sin vårdcentral och fick besked att hon är
tvungen att fylla i en blankett, gå till vårdcentralen med blanketten och visa upp en
legitimation. Anmälaren ifrågasätter förfarandet generellt och i synnerhet då
vårdcentralens öppettider omöjliggör detta utom om hon tar ledigt en hel dag från
arbetet. Anmälaren önskar möjlighet att fylla i en begäran och skicka in den till
vårdcentralen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen. Av yttrandet
framgår att vårdcentralen utgått från landstingets riktlinjer för spärr av
journaluppgifter och för identitetskontroll. Utifrån dessa riktlinjer har de tolkat att
patient som önskar spärra journalen ska besöka vårdcentralen och visa en
identitetshandling. Med anledning av ärendet och det beslut från Datainspektionen
(som bifogats begäran om yttrande) har verksamhetschefen tillfrågat landstingets
jurister om tolkningen av riktlinjerna. Verksamhetschefen har då fått ett
medgivande att hantera journalspärr enligt anmälarens önskemål och även fått
information att riktlinjerna ska förtydligas. Verksamhetschefen ber om ursäkt för de
olägenheter som detta förorsakat patienten och informerar att patientens önskemål
kommer att tillgodoses. 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.
V1510-05594-58
Nekad remiss till specialist
En kvinna framför att husläkaren inte velat skriva remiss till specialist med
motiveringar som att det inte fanns utrymme för detta i hans dator samt att hon
måste ha haft fler urinvägsinfektioner innan remiss kan skrivas. Kvinnan har bara en
njure och detta vet husläkaren om. Anmälaren skickade en egenremiss till
specialistmottagningen och har redan varit på en undersökning där och har tid för
ytterligare utredning om några veckor. Hon ifrågasätter husläkarens handläggning
av ärendet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte hörts av avslutas ärendet utan utredning hos förvaltningen.
V1510-05605-52
Synpunkter på vården
En kvinna har synpunkter på vården som hon har fått på en vårdcentral.
Åtgärd: Då anmälaren inte hörts av trots uppmaning avslutas ärendet.
V1510-05608-64
Bristande vård
En kvinna lades in på psykiatrisk avdelning men fick ingen egentlig hjälp. Snarare
blev hon sämre av inläggningen med minskat självförtroende och ökad ångest, och
närstående fick inte komma till tals.
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Åtgärd: Förvaltningen har skickat handlingarna till anmälaren för underskrift.
Anmälaren har inte återkommit efter detta inom utsatt tid, varför ärendet nu
avslutas. Anmälaren har också talat om att man haft ett möte med vården och
troligen har man fått svar på frågorna.
V1510-05611-28
Tand gick sönder
En man fick en rotfylld tand lagad. Kort därefter gick hela tanden sönder. Mannen
anser att tandläkaren som var osäker och stressad utfört en felbehandling.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. När man rotfyller en tand är
det nödvändigt att avlägsna en hel del tandsubstans för att få åtkomst till alla
rotkanaler. Tanden blir även efter en rotfyllning sprödare, vilket medför ökad risk för
fraktur. För att minimera risk för fraktur gör man fyllningen något plattare på
tuggytan, men tyvärr så kan man ändå inte helt eliminera risken för att det ska
uppstå en rotspricka, vilket det gjorde i detta fall. De beklagar att patienten inte är
nöjd med den behandling som han fått men de anser att behandlingen utförts på ett
korrekt sätt. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1510-05614-57
Ifrågasätter bältesläggning och elbehandling
En kvinna som varit inneliggande på somatisk avdelning på akutsjukhus för
utmattningssymtom har synpunkter på behandling med bältesläggning och
elbehandling under tvångsvård. Kvinnan önskar få svar på frågor i samband med
händelsen.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framkommer att ärendet utreds på
Inspektionen för vård och omsorg. Det avslutas därmed på förvaltningen i
överenskommelse med anmälaren.
V1510-05615-42
Felförskriven smärtlindring
En kvinna med ryggsmärtor sökte vård hos husläkaren. Läkaren förskrev
smärtstillande medicin. Kvinnan medicinerar med blodförtunnande medicin och
blodvärdena steg till höga värden och hon fick blåmärken på kroppen.
Distriktsköterskan hänvisade kvinnan till akutmottagning. Den medicin hon
förskrevs passade inte ihop med övriga mediciner. Anhöriga kontaktade ansvarig
husläkare för en förklaring men blev ovänligt bemött och läkaren lade på luren.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar att enlig
FASS är denna antiinflammatoriska medicin inte kontraindicerad men försiktighet
och planerad uppföljning måste beaktas. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter framfört önskan om fortsatt handläggning vid Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen Löf. Ärendet avslutas.
V1510-05621-64
Lång väntan på riktig behandling
En man remitterades hit och dit för sin prostataproblematik och fick ingen egentlig
behandling på något av ställena.
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Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den remitterande läkaren framhåller att han har svårt att påverka väntetiden
på det stället dit han remitterat. Han konstaterar också att den planerade
behandlingen inte längre är aktuell då man upptäckt annan sjukdom hos patienten
som behöver ägnas fulla uppmärksamheten. Anmälaren har inte hörts av inom
utsatt tid efter att hon fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1510-05622-64
Remitteras hit och dit, ingen behandling
En man med prostataproblem remitterades hit och dit och fick ingen egentlig
behandling.
Åtgärd: Förvaltningen har, via verksamhetschefen, inhämtat yttrande i vilket
läkaren talar om att patienten remitterats till mottagningen för urinstopp. Vid
undersökning av patienten fann man att prostatan var såpass förstorad att en
operation var nödvändig. En sådan operation utförs på sjukhus och patienten
remitterades därför till urologkliniken på sjukhuset. Anmälaren har, efter att ha fått
ta del av yttrandet, inte hörts av och ärendet avslutas.
V1510-05629-57
Utebliven information om remisser och recept
En man har fått bristfällig information om ändringar i rutiner då hans
kontaktsjuksköterska och patientansvarig läkare slutade sina anställningar. Ingen
information gavs till mannen om förändringar även i receptförskrivning vilket
innebar att mannen blev utan läkemedel under en längre tid. Anmälaren önskar
också en förnyad medicinskt bedömning.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som beklagade att provtagningsremisser
inte lagts in korrekt i kallelsesystemet vilket inneburit att anmälaren inte
automatiskt fått recept och kallelser vilket skett tidigare. En faktor som försvårat
hanteringen har varit att anmälaren ringt återbud vid två tillfällen vilket gjort att
recept hunnit gå ut. Enligt överläkaren ska problemet med remisser/recept nu vara
löst. Hon uppmanar anmälaren att höra av sig till kliniken för att få hjälp med en
förnyad medicinskt bedömning. 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.
V1510-05630-42
Nekades vaccination, informationsbrist
En man med känd äggallergi nekades vaccination på vårdcentralen. Mannen har
skrivit till verksamhetschefen för en förklaring men får inget svar. Nu önskar han
hjälp av förvaltningen att få klarhet i fortsatt handläggning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att mannen
informerats om och hänvisats till allergimottagningen för fortsatt vaccinering med
anledning av känd äggallergi. Bedömning och beslutet fattades av vårdcentralens
specialistläkare och med stöd från smittskyddsläkarna i Stockholms läns landsting.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att han
accepterat svaret. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
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V1510-05631-57
Bristfälliga behandlingar
En kvinna har inte fått rätt behandlingar vid akutsjukhuset och menar att det
försämrat hennes sjukdom.
Åtgärd: Då anmälaren önskar att Inspektionen för vård och omsorg utreder hennes
ärende avslutas det på förvaltningen i överenskommelse.
V1510-05633-28
Tandläkare vill inte sjukskriva
En kvinna upplever svårigheter att få hjälp med sjukskrivning inom tandvården.
Åtgärd: Förvaltningen kontaktar anmälaren som därefter önskar återkomma. Då
anmälaren efter en tid inte avhörts avlutas ärendet.
V1510-05637-62
Bristande telefontillgänglighet
En kvinna har synpunkter på bristande telefontillgänglighet vid en sjukhusklinik. När
hon ringer på morgonens telefontid får hon beskedet att man inte kan ta emot fler
samtal denna dag och hon uppmanas återkomma en annan dag.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit, trots uppmaning om att ta
kontakt, avslutas ärendet.
V1510-05638-64
Illa bemött
En kvinna sökte akut på sjukhuset och fick en medicin. Hon skulle invänta effekten
av medicinen och ligga kvar på en säng ett antal timmar. Då hon frös bad hon en
personal att få ytterligare en filt, men personalen tittade nedlåtande på kvinnan och
talade om att "här är vi sparsamma med filtar". Kvinnan, som har ett utländskt
utseende, fick ingen filt.
Åtgärd: Åtgärd: Förvaltningen har, via den verkställande direktören, inhämtat
yttrande från verksamheten i vilket verksamhetschefen djupt beklagar att patienten
upplevt att bemötandet och omvårdnaden inte varit tillfyllest i samband med
besöket. Händelsen kommer att hanteras i verksamhetens avvikelsesystem och
följas upp av enheten. Verksamhetschefen framhåller också att det inte finns något
besparingskrav gällande filtar på enheten. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, meddelat förvaltningen att hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas
V1510-05641-52
Ej lyssnad till och fel journaluppgifter
En kvinna känner sig ifrågasatt av en läkare som inte trodde på henne när hon
berättade att hon hade problem med sköldkörteln. Läkaren hade dessutom lovat att
skicka en remiss till en kurator vilket inte blivit av. Slutligen har läkaren skrivit fel
uppgifter på en remiss till en ortoped. Anmälaren undrar om det även står fel i
hennes journal.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då ingen skriftlig anmälan inkommit avslutas ärendet.
V1510-05647-44
Lång väntan på remissvar
Anmälaren skriver om förlängd handläggning hos primärvårdsläkare. En utlovad
remiss blev inte skriven och efter genomförd undersökning har anmälaren inte fått
besked.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Överenskom att ny kontakt om eventuell
handläggning skulle tas efter ett inplanerat läkarbesök. Anmälaren återkom dock
inte och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1510-05666-28
Synpunkter på behandling
En kvinna fick en tandrot delad efter en rotbehandling då den ena tandroten gick
sönder. På den kvarvarande tandroten utfördes en tandkrona. Det ansågs som ett
bättre alternativ istället för insättning av ett singelimplantat. Nu några år efter har
det visat sig att käkbenet har degenererat runt den sparade tandroten, vilket
därmed påverkar tänderna bredvid. Hon har nu remitterats till specialisttandvården
för fortsatt behandling. Hon känner sig osäker över den behandling som tidigare
utförts.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren, varför
ärendet avslutas.
V1510-05692-55
Brister vid medicinsk fotsjukvård
En kvinna som kontinuerligt får fotsjukvård anser att hon nu får sämre vård sedan
det kom en ny fotsjukvårdare som behandlar henne. Kvinnan önskar få hjälp med
att kontakta verksamhetschefen.
Åtgärd: I svar från verksamhetschefen med flera framförs att hon är tacksam för de
synpunkter som inkommit så att man kan se över sina rutiner i detta fall. Den
behandling som anmälaren önskar ingår inte i uppdraget. Vidare framförs att det är
den medicinskt ansvarige fotsjukvårdaren som bedömer behovet av fotsjukvård.
Anmälaren hänvisas även till närliggande fotsjukvårdare för fortsatt behandling.
Efter att anmälaren tagit del av yttrandena har hon framfört att hon inte är nöjd
med svaren men accepterar att ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1510-05709-57
Rätt diagnos ställdes aldrig
En man har under många år gått hos öron-näsa-halsläkare på akutsjukhuset för
godartad yrsel. Vid ett besök på akutmottagningen då mannen fått kraftigt ökade
besvär konstaterades att hans besvär orsakades av en hjärntumör.
Åtgärd: Då Inspektionen för vård och omsorg utreder ärendet avslutas det i
befintligt skick på förvaltningen i överenskommelse med anmälaren.
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V1510-05711-64
Fel i remisser
En kvinna med långvarig kontakt med sin läkare på vårdcentralen är missnöjd med
att man inte informerat om att hemsjukvården är inställd och att hon får betala för
hembesöken.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket den
medicinskt ansvariga läkaren talar om att patienten periodvis varit inskriven i
hemsjukvården, och att hon informerats om när detta upphört och vilka kostnader
som fortsättningsvis kommer att kopplas till hembesök som görs vid behov.
Avgifternas storlek avgörs, enligt yttrandet, av landstinget. Anmälaren har uttryckt
att hon alls inte håller med om det som står i yttrandet. Förvaltningen ser inte
fortsatt korrespondens i ärendet som meningsfullt varför ärendet avslutas.
Anmälaren är trots detta nöjd med förvaltningens insatser.
V1510-05712-62
Fraktur gipsades inte, otrevligt bemötande
En kvinna hör av sig angående sin dotter som drabbades av en fraktur i foten och
blev remitterad från en röntgenmottagning till ett akutsjukhus. Efter lång väntan
och mycket strul i receptionen fick flickan komma in. Läkaren meddelade att ingen
gipsning behövdes, att frakturen skulle läka av sig själv och att det skulle räcka med
en stadig linda och en hård sko. Mamman vände sig till ett annat sjukhus med
dottern och där gipsades hon direkt. Kvinnan har också synpunkter på att
bemötandet var otrevligt, att det står felaktigheter i journalen angående besöket
och att ordinationer inte följdes.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från patientsäkerhetsansvarig läkare vid ortopediska
kliniken och verksamhetschef och personal vid akutkliniken. Man framför att det var
korrekt att inte gipsa skadan och att den behandlingsrekommendation som gavs är
en väl beprövad och skonsam behandlingsmetod för den aktuella typen av skada.
Man beklagar att bemötandet varit bristfälligt. Anmälaren har därefter inkommit
med skriftliga synpunkter angående vården och bemötandet som bifogas till det
avslutande brevet till sjukhuset. Ärendet avslutas.
V1510-05725-44
Komplikationer efter operation
En kvinna kontaktar efter en operation som gav en infektion som gick över i
skelettet. Har nu även sår som inte läker.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1510-05741-28
Informationsskyldighet
En man undrar om tandläkaren har en skyldighet att informera en patient om
kostnader innan åtgärden utförs. Han undrar vad som står i lagen.
Åtgärder: Förvaltningen informerar om Tandvårdslagen (1985:125) 4§. Innan en
undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren upplysa patienten om
kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar behövs ska vårdgivaren
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upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna.
Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras ska
patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen. Ärendet avslutas.
V1510-05742-28
Nekad behandling
En kvinna blev nekad fortsatt behandling på en tandvårdsmottagning. Hon undrar
hur hon kan klaga.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas.
V1510-05743-28
Missnöjd med resultatet gällande tandkronor
En man har fått ett par tandkronor på sina framtänder. Resultatet blev bra, men
efter ett tag så gled framtänderna isär och skapade en glipa på 3-4 mm.
Tandläkaren beslutade om att göra om den ena framtanden, som då riktades snett
in mot den andra framtanden. Nu har mannen två sneda framtänder istället. Han
känner sig missnöjd och ledsen för resultatet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
och därefter inte återkommit. Ärendet avslutas.
V1510-05749-55
Brister i behandling och bemötande
En kvinna har sänt e-post med synpunkter på behandling och bemötande vid en
vårdcentral.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1510-05753-42
Felmedicinerad
Pappa till liten pojke framför synpunkter på läkemedelsbehandlingen barnet fått vid
barnmedicinsk specialistklinik på ett akutsjukhus. Händelsen är anmäld till
Inspektionen för vård och omsorg.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för handläggning. Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.
V1510-05757-59
Synpunkter på besked med mera
Anmälaren framför synpunkter på olika delar i ett vårdförlopp i samband med att en
man drabbades av cancer. Anmälaren beskriver att vården delvis var mycket bra,
dock har hon synpunkter på att han behövde byta vårdenhet. Hon har också
synpunkter på hur det gick till när beskedet om cancer lämnades.
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Åtgärd: Yttrande har inkommit från biträdande verksamhetschefen gastrocentrum
som förklarar att patienten var mycket sjuk och hans behov av vård bättre kunde
tillfredsställas vid palliativ enhet. Vidare att man inte vet hur snabbt en försämring
kan gå och man hade förväntat sig en längre tids vård än vad som blev fallet.
Sektionschefen för lung- allergikliniken utifrån journalen finner det sannolikt att
besked lämnades vid ett återbesök efter operation samt att efterkontroll
genomfördes utan anmärkning efter fem år- Anmälaren är nöjd med att få framföra
vad hon tyckte och att ha fått svar. Ärendet avslutas.
V1510-05758-59
Synpunkter på bedömningar och utredning
Anmälaren framför att en man sökte mottagningen vid upprepade tillfällen utan att
undersökningar genomfördes. Mannen framförde sina symptom och sin oro utan att
få gehör för det han upplevde som förändringar i sin hälsa och önskade få utrett för
att eventuellt behandlas för. Senare visade det sig att mannen hade cancer som
spridit sig.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som har gått igenom
journaler 2005-2007. Han beskriver vilka besök som varit och undersökningar som
gjordes samt resultaten av dessa. Vidare beskriver han att man i september 2007
noterar en stor buk och förstorad lever. Blodprover var lätt avvikande och ultraljud
visade misstänkt cancer. Möjligen kunde man några månader tidigare misstänkt
problem med levern, dock hade det sannolikt inte påverkat utgången. Anmälaren är
nöjd med att ha fått framföra vad hon tyckte och att ha fått svar. Hon inkommer
med några skriftliga synpunkter som bifogas avslutningsvis. Ärendet avslutas.
V1510-05769-62
Oförskämt bemötande vid ambulanshämtning
En kvinna tillkallade en ambulans för hennes make på inrådan från
sjukvårdsrådgivningen. Vid hämtandet och transporten av mannen till sjukhus var
ambulanspersonalens bemötande mycket otrevligt och patientens behov av
ambulans ifrågasattes. Hustrun tog mycket illa vid sig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare vid ambulansföretaget, som skriver
att ambulansteamet uppträdde olämpligt när de ifrågasatte den bedömning som
sjukvårdsupplysningen gjort och ber om ursäkt för det olämpliga bemötandet. Ett
personligt samtal har hållits med vårdaren, men föraren arbetar inte längre kvar och
har inte gått att nå. Händelsebeskrivningen kommer i avpersonifierat skick att
användas vid fortbildningstillfällen för all personal, som ett exempel på olämpligt
bemötande och opassande ifrågasättande av ambulanstransport. Anmälaren har
meddelat att hon är nöjd med att ha fått ett svar och är positiv till de åtgärder som
beskrivits. Hon framför dock att hon tycker att det är märkligt att den person som
slutat inte kunnat nås för att ta upp det inträffade. Anmälarens synpunkter
förmedlas i det avslutande brevet till ambulansföretaget. Ärendet avslutas.
V1510-05772-52
Får inte ut journalkopior (provsvar)
En man nekas fullständiga kopior på sina provsvar. Mannen har själv spärrat sin
journal och vården har då informerat mannen att han då själv får ta ansvar för sin
vård/hälsa.
Åtgärd: Anmälaren har ringts upp för att höra vad förvaltningen kan hjälpa till med.
Han har även blivit erbjuden att få komma på besök för att reda ut vad som är
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problematiskt. Anmälaren avvisar dock hjälp från förvaltningen. Ingen vidare
åtgärd. Ärendet avslutas.
V1510-05804-42
Ovänligt bemötande, informationsbrist
En kvinna bemöttes ovänligt av receptionisten på en specialistmottagning. Kvinnan
sökte för smärtproblematik och bemöttes som ett litet barn. Receptionisten avbröt
henne mitt i en mening, påtalade att hon skulle varar rädd om sitt pass, gav
information om läkemedelsbiverkningar och menade att läkaren inte är Gud.
Kvinnan påpekade för receptionisten att tonen var otrevlig och undrade om äldre
patienter blir bemötta lika respektlöst.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1510-05809-57
Komplikationer efter lungoperation
En kvinna genomgick en lungoperation då ena lungan togs bort pga lungcancer.
Kvinnan fick senare oklara neurologiska symtom och remitterades för vidare
utredning till neurologisk klinik på akutsjukhuset. Utredningen har tagit lång tid,
remisser har försenats eller tappats bort och kvinnan har inte fått någon förklaring
till symtomen hon har. Nu har kvinnan hemsjukvård och läkaren i teamet håller i
kvinnans sjukskrivning vilket inte är optimalt då hon menar att hon inte har någon
helhetsbild. Kvinnan ifrågasätter varför inte onkologläkare vill ha det övergripande
ansvaret.
Åtgärd: Yttranden inkom från specialistläkare på onkologiska och läkare på
neurologiska kliniken. Onkologen informerade om att kvinnan är bedömd som fri
från sin cancer varför det inte längre är försvarsbart för henne att gå kvar oftare än
vad uppföljningarna följer, dvs 2-3 gånger per år. Därför är det inte möjligt för
onkologläkaren att ansvara för fortsatt sjukskrivning. Neurologen beskrev den
utredning som genomförts för att få en diagnos på kvinnans besvärliga symtom från
arm och bröstrygg. Trots omfattande utredningar har ingen diagnos kunnat ställas,
till vissa delar kan symtomen bero på tuff cytostatikabehandling. Vidare utredning
är indicerad och har redan planerats in. Anmälaren är nöjd med de utförliga svaren
och önskar avsluta ärendet.
V1510-05810-62
Når inte läkare, bristande telefontillgänglighet
En man hör av sig angående en anhörig, som inte kan nå sin läkare på en
vårdcentral. Därmed har kvinnan inte kunnat lämna information om möjlig
sjukdomsorsak. När man ringer till vårdcentralen finns bara förvalda alternativ. Det
går inte att tala med en person eller lämna ett allmänt meddelande. Det finns inte
heller möjlighet att skicka e-post till vårdcentralen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren efter en tid inte återkommit med någon formell anmälan avslutas
ärendet.
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V1510-05811-57
Får inte vara olistad
En man har stora svårigheter att boka besökstid på vårdcentralerna i hans
närområde. Han skulle vilja vara olistad, men har fått information från
verksamhetschefen att det inte är möjligt.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som gav en beskrivning av de
listningsregler som vårdcentralen har att förhålla sig till. De har följt reglerna att
inte boka in anmälaren för en besökstid då detta inte var av akut karaktär. 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.
V1510-05813-52
Bristande information
En kvinna anser att det saknas viktig information på sjukvårdsrådgivningens
hemsida. Hon vill dessutom veta varför ett hjälpmedel inte kan fås inom Stockholms
läns landsting.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då ingen skriftlig ansökan inkommit trots överenskommelse avslutas ärendet.
V1510-05816-64
Bytte läkare, fick helt annan behandling
En kvinna har haft kontakt på sin husläkarmottagning för utmattningsproblem. Den
första läkaren visade såväl kunnighet som förståelse, men hon blev sjuk och byttes
ut till annan läkare. Denne visade inte samma förståelse och kunnighet, utan sade
först att kvinnan var sjuk och behövde läkemedelsbehandling, för att vid nästa
besök plötsligt avsluta del av sjukskrivningen med hänvisning till att kvinnan skulle
få bättre ersättning om hon stämplade som arbetssökande.
Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat anmälaren och skickat blanketter för ifyllande
och underskrift. Anmälaren har dock inte återkommit inom utsatt tid och ärendet
avslutas utan utredning.
V1510-05818-64
Fraktur upptäcktes inte
En man sökte på närakuten för smärtor i foten. Han informerades att det rörde sig
om en stukning, fick ingen behandling utan rekommenderades vara försiktig. Vid två
tillfällen till sökte han sig dit, ena gången avvisades han och andra gången
undersökte läkaren inte foten utan bara ryggen, i vilken mannen troligen fått
snedbelastningssmärtor på grund av foten. Senare visade det sig att man faktiskt
sett en fraktur redan vid första besöket. På ett annat sjukhus undersöktes han och
man opererade foten. Han kommer att ha kvarvarande besvär då han inte
behandlades rätt från början.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen och medicinskt ansvarige läkaren beskriver händelseförloppet
och insatserna från närakuten. Att remittera till magnetkameraundersökning såsom
patienten önskade ingår tyvärr inte, enligt yttrandet, i närakutens uppdrag och man
har inte kunnat fastställa vilken personal som avvisat patienten.
Ortopedspecialisten, som patienten också träffat på närakuten, framhåller att han
informerat patienten om fragmentet och att han valt konservativ behandling. Han
gjorde sin bedömning efter röntgensvaret och kliniskt, inget annat. Anmälaren har,
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efter att ha tagit del av yttrandet, i skriftligt genmäle framhållit att han inte håller
med om allt som står i yttrandet. Han har också tagit reda på vem det var som
avvisade honom utan läkarkontakt. På anmälarens önskemål skickas alla handlingar
i ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för vidare utredning. Anmälarens
skriftliga genmäle bifogas förvaltningens avslutsbrev till vården.
V1510-05845-58
Brister i tillgänglighet och i bemötandet
En kvinna framför synpunkter på att personal på vårdcentralen inte vill hjälpa
henne. Kvinnan har problem med återkommande urinvägsinfektioner och har fått
behandling för detta. Då hon blivit akut sjuk sökte hon vård på en akutmottagning
på ett sjukhus och fick återigen behandling samt råd att kontakta vårdcentralen vid
utebliven förbättring. När kvinnan kontaktar vårdcentralen och önskar remiss till
specialist får hon besked att hon måste träffa läkaren först. Då anmälaren inte hade
möjlighet att vara borta från arbetet frågade hon om hon kunde få en senare tid,
detta gick inte då läkarna går hem tidigt på fredagar. Anmälaren ifrågasätter
förfarandet och anser inte att hon blivit trevligt bemött.
Åtgärd: Gemensamt svar har inkommit från verksamhetschef och från sjuksköterska
på mottagningen som bägge beklagar patientens upplevelse. Av yttrandet framgår
att patienten erbjöds en besökstid både på förmiddagen och på eftermiddagen.
Laboratoriet (som tillhör ett sjukhus) på vårdcentralen stänger klockan halv två på
fredagar och därför kan patienter med urinvägsbesvär inte erbjudas senare läkartid.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen
utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1510-05847-57
Husläkare hjälpte inte till med sjukintyg
En kvinna går regelbundet på besök på en öppen psykiatrisk mottagning. Pga
läkarens sjukdom kan de inte hjälpa henne med sjukskrivning, men hennes
husläkare lovar att hjälpa till. När kvinnan behövde hjälp med intyget gick det inte
att få tid hos husläkaren och kvinnan blev utan sjukintyg vilket orsakade henne
stress och oro. Hon är missnöjd med läkarens löfte som sedan inte infriades.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef på vårdcentralen som informerade att
kvinnan fått löfte om att sjukskrivningen skulle förlängs över telefon, det krävdes
inget besök hos hennes ordinarie husläkare. Hon beklagar att anmälaren inte
uppfattat den informationen. 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.
V1510-05848-34
Utskriven för tidigt
En man har synpunkter på att han blev för tidigt utskriven från psykiatrisk
heldygnsvård. Detta medförde att han kände sig oönskad och en belastning. Han
var redan inlagd på grund av suicidrisk och när han skrevs ut påbörjades planering
för att avsluta allt. Mannen undrar hur läkaren kunde göra bedömningen att han
mådde bra och därför kunde skrivas ut.
Åtgärd: Anmälaren har i ett e-post meddelande framfört att han inte har kontakt
med berörd mottagning längre och anser därför att det inte finns så mycket mer att
tillägga annat än att det var en tråkig erfarenhet han fick uppleva. Ärendet avslutas
i samförstånd.
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V1510-05849-34
Fel behandling
En kvinna har synpunkter på omhändertagandet på en psykiatrisk mottagning för
unga.
Åtgärd: I ett e-postmeddelande skriver kvinnan att hon för närvarande inte kan tala
om händelsen i telefon och därför avser att låta händelsen gå förbi. Kvinnan
hänvisas för information om patientnämndens uppdrag och verksamhet till hemsida.
Ärendet avslutas.
V1510-05851-62
Frågor om patientnämnden
En kvinna har via e-post inkommit med en fråga om patientnämnden, dess
rådgivande funktion och dess roll vid en vårdskada.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
V1510-05863-55
Oklar framställan
En kvinna sänder e-post och önskar information om hur man framför ett klagomål
på vården.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1510-05868-62
Otrevligt bemött på vårdcentral
En kvinna blev otrevligt bemött av en läkare på en vårdcentral. Hon fick heller ingen
hjälp vid besöket, då det var hennes första besök och läkaren meddelade att han
inte kunde ta del av hennes tidigare journal som han ansåg att han behövde.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen samt
berörd läkare. Läkaren redogör för besöket och skriver att flera saker i patientens
anmälan är felaktiga. Verksamhetschefen beklagar att patienten inte kände sig nöjd
med besöket. Anmälaren har därefter framfört att flera uppgifter i läkarens
redogörelse inte stämmer och att hon hade förväntat sig en ursäkt från läkaren.
Synpunkterna framförs i det avslutande brevet till vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1510-05882-58
Läkares bedömning ignorerats,brister i behandling
En mamma framför synpunkter på att dotterns vård fördröjts på grund av att
personal på en barnakut inte tagit hänsyn till läkares bedömning och inte gett den
behandling som ordinerats. Familjen hade sökt vård på annat sjukhus och blivit
remitterade till barnsjukhuset för misstänkt blindtarmsinflammation. Dottern, som
hade smärtor, fick vänta flera timmar på akutmottagningen innan hon fick träffa en
läkare. Läkaren ordinerade smärtlindring och vätska via en kateter. Sjuksköterskan
gav endast smärtlindring. Detta resulterade i att narkosläkare ansåg att flickans
tillstånd inte var optimalt för en operation och de fick vänta några timmar extra på
att flickan skulle vätskas upp. Anmälaren menar att dotterns återhämtningsperiod
förlängts i och med detta.
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Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen på kliniken som beklagar det
inträffade. Av yttrandet framgår att blindtarmsinflammationer utvecklas över tid och
tillståndet kan vara snarlikt andra icke operationskrävande tillstånd därför görs ofta
en ultraljudsundersökning för att stärka indikationen för operation. Processen bör
ske utan stor fördröjning men är inte urakut. Barnakuten får ett stort antal remisser
från andra instanser med frågeställningar om olika tillstånd men gör alltid själva en
bedömning av patientens tillstånd. Patienter prioriteras utifrån det samlade flödet
och de som har livshotande tillstånd går före, därför uppkommer väntetid även för
patienter med remiss. Sektionschefen har stor förståelse för familjens synpunkter
och är tacksam för att denna anmälan belyser förbättringsmöjligheter i sjukhusets
handläggning av inkommande patienter. De gör särskilt bedömningen att en
resursförstärkning i form av en ledningsläkare till inskrivningen kan förkorta
väntetiderna och de planerar att genomföra detta så snart de personella resurserna
tillåter. Gällande fördröjningen i uppvätskning har det förmodligen handlat om
brister i kommunikationen. Detta är en avvikelse från gällande rutiner och kommer
att behandlas som en sådan. Sektionschefen har varit i telefonkontakt med
anmälaren i ärendet. 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.
V1510-05906-64
Komplikationer efter operation
En man fick svåra komplikationer efter operation i foten på sjukhuset. Man fick
operera om på annat sjukhus, men det blev än sämre resultat efter detta.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat om uppdrag och verksamhet. Efter detta har
anmälaren fått brev från den behandlande läkaren där händelseförlopp beskrivs och
det ges kommentarer till behandlingen. Anmälaren har efter detta bestämt sig för
att vända sig till Löf, patientförsäkringen med begäran om ersättning, samt
eventuellt till Inspektionen för vård och omsorg för en medicinsk utredning. Ärendet
avslutas med detta på förvaltningen.
V1510-05915-59
Synpunkter på bedömningar och åtgärder
Anmälaren framför synpunkter som rör bedömningar och åtgärder vid
mottagningen. Hon ifrågasätter bland annat remisser som skickades och varför hon
inte fick ett intyg som hon hade behövt.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från medicinskt ansvarig läkare. Han har gått igenom
aktuella journaler sedan 11 december 2012 till dags dato. Han kan inte se att
felaktiga bedömningar gjorts eller att intyg inte har utfärdats då de önskats. Han
framför att en pågående kontakt finns där adekvata undersökningar och åtgärder
dokumenterats. På anmälarens önskemål har två remisser skickats, och han kan
inte se att det skulle vara något fel med dessa. Om händelserna ägt rum före 2012
behöver tidpunkt, synpunkter och berörda specificeras närmare (för att söka i
tidigare journalsystem). Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget
ytterligare. Ärendet avslutas.
V1510-05916-59
Ifrågasätter behandling
Anmälaren är kritisk till att hon fick behandling vid mottagningen. Hon ifrågasätter
bland annat om det är lämpligt med värmebehandling i samband med infektion.
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Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetsansvarig. Hon förklarar att
behandlingen som ärendet rör utfördes på kliniken för mer än 10 år sedan. Därmed
är journalanteckningarna destruerade, i enlighet med patientdatalagen och
Socialstyrelsens föreskrifter. Därför kan hon inte uttala sig i ärendet. Anmälaren
erhåller kopia av yttrandet med förklaring samt tack för synpunkter. Ärendet
avslutas.
V1510-05931-28
Otrevligt bemötande av tandläkare
En man upplevde sitt senaste besök hos en tandläkare som mycket otrevligt.
Tandläkaren var arrogant och hårdhänt i undersökningen. När mannen försökte
påtala att det är viktigt att tandläkaren lyssnar på sin kund så märkte hon ord och
hänvisade till att mannen var en patient och inte kund. Mannen avbröt senare
behandlingen då han förstod att deras kommunikation inte fungerade och framförde
att han gav henne värdefull feedback som hon borde lyssna till, men tandläkaren
svarade att hon inte gillade den feedback hon fick. Han hoppas att denna anmälan
ska medföra att tandläkaren får arbeta med sitt beteende gentemot framtida
patienter.
Åtgärd: Anmälaren kontaktar förvaltningen och informerar om att klinikchefen varit i
kontakt med honom och framfört en ursäkt för det inträffade, vilket anmälaren är
nöjd med. Han upplevde att klinikchefen tagit hans synpunkter på allvar. Ärendet
avslutas därmed.
V1510-05942-58
Fick faktura för uteblivet besök trots avbokning
En kvinna tar kontakt för sin mor som fått en faktura för uteblivna besök på
bassängträning. Kvinnan hade för sin mors räkning avbokat besöken flera dagar
innan besökstiden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hon kontaktar själv enheten och återkopplar i ärendet. Anmälaren ringer
förvaltningen och meddelar att ärendet löst sig önskar inte inhämta yttrande.
Ärendet avslutas.
V1510-05949-58
Nekad att boka besökstid
En kvinna framför synpunkter på att hon blivit nekad att boka en besökstid på en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning med hänvisning till att hon inte var svensk
medborgare. Anmälaren önskar information om sina rättigheter.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om att hon, då hon har sin folkbokföringsadress i Sverige, har rätt till sjukvård
till subventionerad kostnad. Hon är nöjd med svaret och önskar i nuläget inte
inhämta yttrande i ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1510-05952-44
Kostnad för hjälpmedel
En kvinna som hämtat ut ett hjälpmedel fick en räkning på 200 kronor att betala
med rubriken nybesök vilket hon ifrågasätter. Hon hade redan betalat kontant för
hjälpmedlen hon fick utlämnade.
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Åtgärd: I telefonsamtal meddelar anmälaren att hon själv kommer att ta upp frågan
med enheten. Ärendet avslutas.
V1510-05959-57
Svårt att komma fram till vårdcentralen
En man har stora svårigheter att komma i kontakt med distriktssköterska på
vårdcentralen. Det finns ett köhanteringssystem med knapptryck, men mannen
hinner inte följa instruktionerna. Det finns heller inte någon möjlighet att vänta kvar
och få tala med någon. Han är missnöjd med möjligheten att komma i kontakt med
någon på vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare som
beklagade anmälarens svårigheter att hantera telefonisystemet. Systemet är valt för
att hantera den stora mängd inkommande samtal och någon möjlighet att välja
personlig kontakt i systemet finns tyvärr inte. 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.
V1510-05960-49
Fel datum i väntelistan
Anmälaren blev remitterad till mottagning som utreder och behandlar
trötthetssyndrom. Remissen var ofullständig. Efter det att kompletterande uppgifter
inkommit till mottagningen uppfattade anmälaren att hennes väntetid utgick från
och med det datum då de kompletterande uppgifterna inkom. Anmälaren var av den
uppfattningen att väntetiden skulle räknas från och med det att den ursprungliga
remissen inkom.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef och framgick att det
uppstått missförstånd genom den bekräftelse till anmälaren om att vårdgivaren
mottagit kompletterande uppgifter i remitteringen. Av yttrandet framgick att
anmälaren behållit sin plats i väntekön utifrån det datum då den första ofullständiga
remissen inkom. I och med att ärendet blev känt har vårdgivaren nu tydliggjort i
sina brev att väntetiden räknas från ursprungsremisser. Ärendet avslutas.
V1511-05974-49
Saknar oberoende second opinion
Anmälaren saknar en oberoende second opinion. Läkare inom samma klinik har
bedömt om de problem som anmälaren lider av har samband med tidigare
medicinska ingrepp. Anmälaren önskar bli erbjuden second opinion vid annan klinik.
Anmälaren anser att tidigare medicinska ingrepp förorsakat negativa biverkningar.
Läkaren där ingreppet genomfördes är av annan uppfattning.
Åtgärd: Förvaltningen skickade information om frågan upprättad av Sveriges
Kommuner och Landsting till anmälaren. Anmälaren hörde vidare inte av sig.
Ärendet avslutas.
V1511-05976-28
Otrevligt bemötande
En mor har synpunkter på en tandläkare som uppträdde otrevligt då sonen får
behandling med tandreglering. Sonen råkade röra på huvudet vid ett tillfälle under
behandlingen och tandläkaren kastade då ner instrumenten på brickan och skrek åt
sonen. Både modern och sonen blev rädda för tandläkarens reaktion. Sonen känner
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nu ett obehag att gå till tandläkaren och modern anser att en tandläkare inte ska
uppträda hotfullt och skrämma barn.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Det är inte alltid helt enkelt att byta tandläkare när en specialistbehandling har
påbörjats, men hänvisar till HSF tandvårdsenheten för mer information. Anmälaren
vill inte att ärendet översänds till vårdgivaren. Ärendet avslutas.
V1511-05979-58
Brister i information och behandling
En kvinna framför synpunkter för anhörigs räkning på fördröjd cancerbehandling och
brister i information och tillgänglighet på ett sjukhus. Patienten får inga besked om
när behandling ska påbörjas och har även svårt att få tag på behandlande läkare.
Anhöriga anser att patienten borde fått behandling tidigare och förstår inte vad man
väntar på.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren tar själv kontakt med kliniken och återkopplar i ärendet vid behov. Då
anmälaren inte hörts av avslutas ärendet i befintligt skick.
V1511-05986-44
Bristande bemötande
En kvinna ringer om ett oacceptabelt beteende. Kvinnan besökte
distriktssjuksköterskan för en behandling då en läkare plötsligt steg in i rummet för
att titta på. Läkaren presenterade sig inte och kvinnan frågade vem han var.
Läkarens svar var ett påhittat namn som inte rimmade bra med vårdsituationen.
Kvinnan har skrivit till läkaren om beteendet utan att få svar.
Åtgärd: Anmälaren ringer och meddelar att hon fått ett svar från läkaren med en
ursäkt och därmed väljer hon att avsluta ärendet utan åtgärd.
V1511-05988-57
Komplikationer i samband med förlossning
En kvinna fick bristande stöd och hjälp under förlossningen. Hon menar att detta
orsakade henne svårigheter under förlossningen och komplikationer som hon
fortfarande lider av. Hon framför också synpunkten på att hennes dotters
kromosomavvikelse missades i samband med förlossningen, mer kompetent
personal hade inte gjort det.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som inhämtat uppgifter ur
journaldokumentationen eftersom händelsen ligger mer än sex år bakåt i tiden. Han
beklagade att anmälaren upplevt brister i omhändertagandet under sin förlossning.
Tyvärr drabbades anmälaren av en komplicerad bristning som krävde operation.
Besök för uppföljning hos läkare och sjukgymnast avbokades av anmälaren, tyvärr
kan då viktig information ha fallit bort. Angående dotterns kromosomavvikelse kan
det efter förlossningen vara svårt att bedöma avvikelser av huvudets form. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
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V1511-05992-64
För mycket lugnande och illa bemött
En kvinna behandlades på den psykiatriska mottagningen. Hon anser att dosen
lugnande mediciner var för hög, och inte anpassad till hennes nuvarande behov.
Detta gjorde att hon blev maktlös och kände sig utnyttjad. Hon upplever sig även
utsatt för mobbning från den psykiatriska mottagningen - dock oklart i vilken form.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket enhetschefen, kuratorn och psykologen beklagar patientens upplevelse av
bemötandet och bjuder in henne att höra av sig för att ge sina synpunkter avseende
behandling och bemötande. I yttrandet framhålls att patienten ordinerats medicin
enligt gällande riktlinjer avseende hennes psykiatriska diagnos. Anmälaren har, efter
att ha tagit del av yttrandet, åter sagt att dosen medicin var för hög och att hon
mådde bättre efter att hon sänkte dosen. Ärendet avslutas.
V1511-06001-55
Otrevligt bemötande vid besök hos husläkare
En kvinna som hade hudbesvär sökte vård hos en husläkare och fick besked om att
hennes besvär var inget som man behandlade. Kvinnan frågade då om hon kunde få
en remiss till en hudspecialist varav läkaren blev väldigt arg och irriterad då han
ansåg att han redan ställt en diagnos. Till slut gick läkaren med på att remittera
kvinnan till en hudspecialist där det konstaterades att hon hade en aggressiv svamp
över hela ryggen som sprider sig och ska behandlas i omgångar fram till årsskiftet.
Åtgärd: I svar från verksamhetschefen framkommer att berörd läkare var inhyrd
och finns inte längre kvar på vårdcentralen men ber om ursäkt och hoppas att hon
nu fått rätt behandling. Anmälaren har tagit kontakt efter att hon har tagit del av
yttrandet men har inget att tillägga. Ärendet avslutas.
V1511-06016-58
Sent beslut om inställd operation
En pappa framför synpunkter på att sonens operation ställts in med kort varsel.
Pappan anser att läkaren kunde meddelat detta tidigare än kvällen innan så de som
föräldrar hade sluppit ta ledigt från sina arbeten i onödan. De anser att sonen lidit
på grund av den långa väntetiden och de önskar ekonomisk ersättning för sent
inställd operation.
Åtgärd: Svar har inkommit från berörd läkare på kliniken som beklagar de
olägenheter som den inställda operationen orsakat patienten och familjen. Av
yttrandet framgår att patientens operation ställdes in med kort varsel på grund av
patientens viktuppgång under väntetiden från beslut om operation till aktuellt
operationsdatum. Läkaren gjorde bedömningen att det inte var säkert att operera
patienten i dagkirurgi utan att operationen skulle genomföras i slutenvården. Han
beklagar att vare sig han själv eller annan personal på enheten reagerat tidigare på
de uppgifter om vikt och längd som patienten redovisade i hälsodeklarationen inför
operationen. Ekonomisk ersättning på grund av sent inställd operation betalas inte
ut om operationen ställs in på grund av patientens hälsotillstånd. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, framfört att deras ståndpunkt att de borde blivit
meddelade tidigare att operationen inte skulle bli av kvarstår. De anser att sonen
lidit på grund av väntetiden. Anmälaren önskar inte inkomma med skriftliga
synpunkter, ärendet avslutas i befintligt skick.
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V1511-06017-28
Tillfogad skada vid rotbehandling
En kvinna anser att hon blev felbehandlad i samband med en rotbehandling.
Tandläkaren förvärrade infektionen som resulterade i ett flertal besök innan tanden
var åtgärdad.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det inte är ovanligt att det uppstår en
kraftig reaktion vid en rotrensning då bakterier redan är i omlopp. Information om
löf. Ärendet avslutas.
V1511-06024-52
Nekad behandling
En mamma till en tonårig flicka kontaktar förvaltningen. Flickan har gått med besvär
från hälen sedan ett halvår. Hon har träffat olika läkare och specialister men flickan
blir inte bättre. Flickan och hennes föräldrar önskar att få göra en
magnetkameraundersökning men ingen har velat utfärda en remiss på grund av
kostnadsskäl.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar om att förvaltningen inte kan tvinga någon läkare att utfärda en remiss.
Som patient har man möjlighet att byta husläkare om man inte är nöjd. Ärendet
avslutas.
V1511-06038-49
Frågor om avtal gällande hörselvård
Anmälaren besökte hörselmottagning som inte var auktoriserad av landstinget.
Hörseltester genomfördes och hörapparater beställdes. Eftersom mottagningen inte
var auktoriserad av landstinget kunde anmälaren inte där ta del av landstingets
subvention av hörapparater som införskaffas enligt så kallat Fritt val som innebär
att man köper apparaterna. För att anmälaren skulle kunna ta del av landstingets
subvention av hörapparater hänvisade mottagningen till annan mottagning, en
mottagning som av landstinget var auktoriserad. Audionomen menade att den andra
mottagningen skulle skriva ut en blankett som skulle utgöra underlag för att erhålla
subvention av landstinget.
Åtgärd: Informerade om gällande avtal. Brukaren kan ta del av denna subvention
om hen genomgår undersökning vid hörselmottagning som är auktoriserad av
landstinget och vid denna undersökning ska audionomen fastställa om brukaren
uppfyller de kriterier i sina behov av apparater som landstinget kräver i enlighet
med gällande riktlinjer för att utbetalning av subvention ska ske. Undersökningen
ska också fastställa att brukaren klarar av att hantera apparaterna som hen erhåller
och om hen är kapabel att genomföra ett köp enligt så kallat Fritt Val. Audionomen
vid hörselmottagningen kan inte utan undersökning skriva ut blankett för Fritt val,
då agerar audionomen i strid med avtalet. Anmälaren tog del av denna information.
Ärendet avslutas.
V1511-06041-58
Bristfälligt bemötande vid läkarbesök
En mamma gick till husläkaren med sin unga dotter, hon misstänkte
borreliainfektion. Pga språksvårigheter hade mamman ytterst svårt att förstå vad
husläkaren sa och läkarens diagnos blev överansträngning vid mobil/surf. Några
veckor senare vände sig kvinnan till annan läkare som menade att det var en
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borreliainfektion och behandlingen gav effekt. Mamman är missnöjd både med
bemötandet och med den medicinska bedömningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har redan varit i kontakt med ansvarig på mottagningen som vidtalat
berörd läkare, läkaren arbetar inte kvar på mottagningen. Enligt överenskommelse
avslutas ärendet utan utredning hos förvaltningen.
V1511-06048-64
Måste göra besök för att få provsvar
En kvinna besökte vårdcentralen för sina utslag. Prover togs. Den behandlande
läkaren skulle sen vara ledig och en annan läkare kopplades in. Han ringde kvinnan
och talade om att nu har svaren kommit, men att hon, enligt landstingets regler,
inte kunde få svaret per telefon utan måste boka ett nytt läkarbesök. Hon gjorde så,
och kom till vårdcentralen och fick veta att det inte var något fel på proverna.
Anmälaren anser att hon borde kunnat få svaret per telefon.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen beklagar att inte patienten informerats om rutinerna från
början. En förklaring är troligen att den provtagande läkaren var ny på
mottagningen och inte kände till rutinen. Hon kunde inte heller boka ett
uppföljningsbesök då hon skulle vara tjänstledig. Besök av detta slag är en extra
service för att inte rubba på sekretessen och bokas som "snabba". Man tar varken
avgift från patienten eller från landstinget. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, i telefon talat om att detta ärende hade kunnat undvikas om
mottagningen sett till att ge rätt information från början. Ärendet avslutas.
V1511-06092-55
Frågor om felaktigheter i journal
En kvinna sänder e-post med frågor om journalhantering.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1511-06094-42
Önskar information om klagomålsverksamheter
Anmälaren önskar information om var en vårdskada kan anmälas.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Ärendet
avslutas enligt överenskommelse.
V1511-06095-58
Brister i utredning, ingen diagnos
En mamma framför synpunkter för dotterns räkning. Dottern besväras av smärta i
kroppen sedan en längre tid. Hon har varit i kontakt med läkare på vårdcentralen
och prover har tagits. Dottern har hänvisats till sjukgymnast men har inte blivit
förbättrad. Anmälaren ifrågasätter att dottern inte blivit ordentligt utredd och önskar
remiss till specialist.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte hörts av avslutas ärendet i befintligt skick.
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V1511-06100-44
Bristande utredning
En kvinna skriver om besök hos specialistläkare på grund av lungproblem. Kvinnan
fick mycket lite gehör för det hon framförde och ansåg att läkaren feltolkade det hon
sade.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal med anmälaren har denne nu fått hjälp via en annan
vårdgivare och väljer då att avsluta sitt ärende utan åtgärd.
V1511-06126-42
Frågor om vaccination
En kvinna fick två sprutor av influensavaccin av sjuksköterskestudent på
vårdcentralen. Kvinnan har haft en hjärtinfarkt och blev orolig och kontaktade
sjukvårdsupplysningen och fick förklaring att detta inte påverkar hälsan.
Vårdcentralen menade att hon endast fick en vaccination. Studenten stack i ett
blodkärl så det kom blod i sprutan. Kvinnan reagerade starkt på detta och fick till
svar att det kan hända. Kvinnan hade uppskattat att ha blivit informerad och
tillfrågad om en student fick ge henne vaccinet.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren varit i kontakt med
vårdcentalen och fått en bra förklaring. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1511-06127-34
Avbruten behandling
En anhörig till ung vuxen man önskar ersättning för kostnader i samband privat
terapi. Mannen fick en psykisk diagnos och påbörjade efter lång väntan en kognitiv
beteendeterapi. Efter ett par gånger slutade terapeuten sin anställning och mannen
blev utan behandling. Då det inte fanns någon ersättare ordnande anhörig en privat
terapeut. Nu önskar anmälaren få ersättning från vårdgivaren för utebliven
behandling.
Åtgärd: Anhörig har fått information om patientnämndes uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Denna har även informerats om behov av fullmakt då
son är vuxen. Då anhörig inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet.
V1511-06139-58
Brister i omvårdnad, utebliven förbättring
En anhörig framför synpunkter på brister i omvårdnad vid patientens vårdtid på ett
sjukhus. Patienten förbättrades inte i sitt tillstånd under vårdtiden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då ingen skrivelse inkommit i ärendet avslutas ärendet i befintligt skick hos
förvaltningen.
V1511-06153-62
Saknar kontaktväg till vårdcentral
En kvinna som vill begära ut kopia på sin journal har synpunkter på att
vårdcentralen inte tycks ha någon mejladress där man kan kontakta mottagningen.
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Åtgärd: Informerar om att vårdcentralen kan kontaktas via Mina vårdkontakter och
lämnar telefonnumret till mottagningen. Ärendet avslutas.
V1511-06155-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte har fått teckentolk vid tre tillfällen.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1511-06160-34
Bemötande
En man har synpunkter på att en läkare vid en psykiatrisk mottagning kommit med
spydiga kommentarer och fått mannen att må så dåligt att han rest sig upp från
samtalet och gråtandes lämnade besöket. Det senaste mötet avbokade läkaren och
en vecka senare ringer en sjuksköterska och uppger att mannen är misstänkt för
drogberoende. Mannens kontaktperson från socialtjänsten har varit med vid
besöken och hört det mesta.
Åtgärd: Då anmälaren inte hade lämnat andra kontaktuppgifter än en adress har
denne skriftligen uppmanats att kontakta förvaltningen. Då anmälaren därefter inte
hörts av inom angiven tid, avslutas ärendet i befintligt skick.
V1511-06162-49
Ständiga problem med hörapparater
Anmälaren lånade hörapparater ur landstingets upphandlade utbud. Han ville sedan
bli avregistrerad på dessa apparater och lämna tillbaka dem. Mottagningen ville inte
låta honom bli avregistrerad på apparaterna.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörda audionomer framgick att anmälaren inte
lånat hörapparater ur landstingets upphandlade utbud, att han köpt hörapparater
enligt så kallat Fritt val, att anmälaren och audionom tillsammans gjort utprovningar
och inställningar av de nya hörapparaterna. Enligt yttrandet ska anmälaren efter en
tid ha uttryckt att han var nöjd med sina nya hörapparater. Emellertid ska
anmälaren efter ett halvt år ha påtalat problem med apparaterna. Enligt audionom
berodde det på försämrad hörsel. Nya apparater utprovades, men anmälaren var
inte tillfreds med dessa. Audionomen justerade därför på nytt de apparater som
anmälaren köpt enligt så kallat Fritt val. Anmälaren meddelade senare att han hade
svårt att höra sin fru på fyra meters håll, men han avböjde återbesök. Han önskade
istället byta mottagning. Eftersom anmälarens hörsel enligt audionomen försämrats
hade han rätt till att erhålla nya hörapparater, antingen genom lån ur landstingets
upphandlade utbud eller köpa nya enligt Fritt val och då erhålla subvention av
landstinget. Anmälaren tog del av yttrandet och framförde att han vid kontakt med
annan mottagning fått bättre hjälp att hantera de hörapparater som tidigare
orsakade problem, att han nu kan ta del av fler funktioner i apparaterna, att de
genom justering gett högre livskvalitet. Ärendet avslutas.
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V1511-06163-44
Fråga om bukaortascreening
En man efterfrågar bukaortascreening.
Åtgärd: Information hämtad från Vårdgivarguiden skickades per e-post till
anmälaren. Anmälaren återkommer inte och ärendet avslutas.
V1511-06164-44
Fråga om laboratorievärde
En person frågar om riktlinjer för lågt blodvärde och om ett sådant kan indikera
vanvård.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att läkaren har ansvaret om det är en person
som man följer blodvärdet på. Anmälaren har inte återkommit och ärendet avslutas.
V1511-06173-58
Brister i utredning och vårdansvar
En man framför att han sökt vård ett flertal gånger på sin vårdcentral. Då han inte
ansåg att han fick någon ordentlig utredning och hjälp sökte han vård på annan
mottagning. De prover som togs visade att ytterligare utredning behövdes, mannen
hänvisades tillbaka till sin vårdcentral. På vårdcentralen anser läkaren att
provsvaren var normala och att ingen utredning eller behandling behövs. Anmälaren
ifrågasätter detta och undrar vad han ska göra.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med begärd komplettering avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1511-06185-44
Bristande bemötande
En kvinna skriver om hur hennes åldrige far skulle göra en magsäcksundersökning.
En kvinnlig medarbetare på vårdmottagningen hade ett oprofessionellt beteende i
sina kontakter med patienterna vilket skapade oro och misstämning. Dottern
upplevde bemötandet och attityden besvärande för hela omgivningen, patienternas
integritet och respekten för den enskilde var helt satt åt sidan.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Denna ville själv försöka kontakta
verksamhetschef och ärendet vid förvaltningen avslutades efter överenskommelse.
V1511-06202-58
Önskar ekonomisk ersättning för komplikationer
En man framför att han fått bestående skador efter en operation på ett sjukhus.
Han önskar ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Anmälaren önskar inte inhämta yttrande via
förvaltningen. Skickar blankett gällande patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
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V1511-06204-58
Ifrågasätter läkares bedömning
En kvinna har nyligen opererats för en tumör på näsan. Ingreppet blev omfattande
och det var nödvändigt att göra en hudtransplantation. Kvinnan anser att ingreppet
kunde ha blivit mindre omfattande om hon fått en korrekt bedömning vid ett
läkarbesök för flera år sedan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med begärd komplettering avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1511-06209-64
Illa bemött på avdelningen
En kvinna och hennes mor blev illa bemötta i samband med att kvinnan lades in på
den psykiatriska avdelningen.
Åtgärd: Förvaltningen har sökt anmälaren men inte lyckats få kontakt. Ärendet
avslutas utan utredning.
V1511-06211-64
Fick felaktig information efter operation
En man opererade sin fot på sjukhuset. Han besvärades sedan av metallen som
satts in i foten och opererades igen, med information att nu hade man tagit bort alla
metallbitar. En röntgen av foten i utlandet har senare visat att det sitter kvar metall.
Mannen anser att han fått felaktig information och att han inte tagits på allvar.
Åtgärd: Förvaltningen har skickat kontaktanmodan till anmälaren för att möjliggöra
fortsatt handläggning av ärendet men anmälaren har efter detta inte hörts av.
Ärendet avslutas utan vidare utredning.
V1511-06220-55
Frågor om journaler
En kvinna har frågor om rätten att ta del av sin journal.
Åtgärd: Information lämnas om gällande regler att ta del av sin journal. Ärendet
avslutas.
V1511-06236-49
Läkare vill inte skriva remiss, bryter sekretess
Anmälaren har haft långvarig kontakt med ögonklinik. Läkaren som anmälaren var
mycket nöjd med gick i pension och anmälaren fick en ny läkare. Denne ville inte
skriva remiss när anmälaren var i behov av nya glasögon. Enligt anmälaren har den
nye läkaren även skickat journalerna till annan ögonläkare vid annan mottagning
utan att komma överens med anmälaren om detta.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd överläkare framgick att anmälaren hos
vårdgivaren haft kontakt med ortoptister, att dessa ortoptister informerat
anmälaren, även skriftligen, om hennes behov av att själv kontakta ögonläkare i
enlighet med vårdvalet. Då berörd ortoptist fick kännedom om att anmälaren varit i
kontakt med särskild ögonläkare skickades journalkopia till denne ögonläkare, detta
som en informell remiss. Av yttrandet framgick även att ortoptister tidigare kunnat
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hjälpa anmälaren att få rätt glasögonstyrka. Men vid senare besök kunde det
konstateras att synskärpan inte kunde normaliseras med glasögonbyte och
anmälaren hänvisades till ögonläkare då ortoptisten avstod från att förskriva nya
glasögon eftersom den försämrade synen kunde bero på ögonsjukdom. Därvid fick
anmälaren av ortoptisten en lista med ögonläkare i vårdvalet och informerades om
att hon var välkommen tillbaka eller fortsätta sin kontakt med annan mottagning
utifrån vårdvalet. Senare informerade anmälaren mottagningen att hon varit i
kontakt med en särskild ögonläkarmottagning och mottagningen skickade då
journalkopior till denna ögonläkarmottagning. Anmälaren hörde åter av sig till
mottagningen. Hon ville komma på besök. Inför det inbokade besöket kontaktade
mottagningen den ögonläkarmottagning som anmälaren varit i kontakt med. När
svaret blev att anmälaren inte varit i kontakt med ögonläkaren avbokades besöket,
eftersom man ville undvika att beställa glasögon som skulle vara verkningslösa om
anmälarens nedsatta synförmåga berodde på ögonsjukdom. När anmälaren blev
informerad om att besöket avbokats ska hon enligt yttrandet ha blivit upprörd över
att mottagningen försökt ta del av uppgifter ur ögonläkarens journal. Hon uppgav
också att hon varit hos ögonläkaren. Ortoptisten föreslog att journalkopior åter
skulle skickas till ögonläkaren och då samtidigt uppmana ögonläkaren att kalla
anmälaren till undersökning. Anmälaren motsatte sig detta. Anmälaren blev då av
ortoptisten informerad om att glasögonrecept inte kunde skrivas ut under rådande
omständigheter. I yttrandet framfördes att man kunde förstå att anmälaren blev
upprörd då hon av ortoptister blev hänvisad till ögonläkare om hon trodde att dessa
ortoptister i själva verket var ögonläkare, att journalkopia skickades till ögonläkare
som informell remittering. Efter det att anmälaren visade upprördhet över att
journalkopior översändes har detta inte upprepats, enligt yttrandet. Anmälaren tog
del av yttrandet och framförde att hon uppfattade att läkaren sa att bedömningen
var att anmälaren inte var skelögd och därför skulle remiss till optiker om glasögon
som är anpassade till skelögdhet inte upprättas. Anmälaren framförde att hon även
fortsättningsvis är av den uppfattningen att vårdgivaren inte skulle ha lämnat ut
journaler till ögonläkaren utan samtycke. Ärendet avslutas.
V1511-06255-62
Önskar journal- och röntgenbildskopior
En kvinna önskar ta del av sin journal och röntgenbilder från ett sjukhus.
Åtgärd: Hänvisar kvinnan till aktuellt sjukhus för att få hjälp med detta. Ärendet
avslutas.
V1511-06279-52
Ingen information
En man klagar över att han inte får någon information från vården om sin frus
hälsotillstånd. Det enda han vet är att hon opererades.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar mannen om att vården kan vägra att lämna ut information om patienten
själv vill informera om sitt hälsotillstånd. Ärendet avslutas.
V1511-06281-58
Komplikationer efter operation, vill byta läkare
En kvinna framför att hon fått komplikationer efter en operation på ett sjukhus. Hon
har inte blivit lyssnad till när hon framfört sina besvär. Det är nu aktuellt med
ytterligare undersökningar och anmälaren önskar byta läkare och sjukhus då hon
har tappat förtroendet för aktuell vårdgivare.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren önskade fundera på om hon ville inhämta yttrande i ärendet, då hon inte
återkommit till förvaltningen avslutas ärendet i befintligt skick.
V1511-06308-57
Kvinna fick andra patienters provsvar med posten
En kvinna fick provsvar på posten från sin husläkare. I samma kuvert låg en remiss
för en annan patient och ett provsvar för ytterligare en patient. Kvinnan ifrågasätter
mottagningens rutiner.
Åtgärd: Kvinnan har återlämnat de andra patienternas remiss och provsvar till
mottagningen och nöjer sig med att ärendet noteras på förvaltningen. Ärendet
avslutas.
V1511-06310-64
Fråga om ersättning
En man önskade veta vad vårdcentralen får för ersättning utöver de 200 kr som han
betalar i vårdavgift.
Åtgärd: Förvaltningen har tagit reda på aktuella ersättningsnivån för primärvården
och informerat anmälaren om detta på telefon. Ärendet avslutas med detta.
V1511-06330-58
Fråga om patientavgift för utländsk medborgare
En arbetsgivare undrar över anställds möjlighet att få vård i Sverige på samma
villkor som svenska medborgare. Den anställde kommer från ett EU-land och
arbetar i Sverige under en period.
Åtgärd: Anmälaren hänvisas, via e-post meddelande, till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens avgiftssektion. Ärendet avslutas utan utredning hos
förvaltningen.
V1511-06366-28
Hårdhänt behandlad
En kvinna var på en vanlig undersökning och fick en så extremt hårdhänt
behandling så att hon för första gången grät när hon lämnade mottagningen. Hon
önskar inte att någon annan ska behöva bli behandlad på det sätt hon blev.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats få kontakt med anmälaren. Ärendet avslutas.
V1511-06368-58
Brister i intygshantering
En kvinna framför att läkaren på vårdcentralen inte skriver intyg i tid.
Försäkringskassan har begärt komplettering till ett intyg men läkaren åtgärdar inte
detta. Anmälaren har fått ringa vårdcentralen ett flertal gånger i ärendet men
läkaren har fortfarande inte skickat in begärda kompletteringar till
försäkringskassan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med kompletterande uppgifter avslutas ärendet i
befintligt skick.
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V1511-06372-57
Gynekologen upptäckte inte fostret
En gravid kvinna fick en blödning och gynekolog i specialistvård bekräftade att
något foster inte fanns kvar genom att göra en ultraljudsundersökning. Men kvinnan
kände sig konstig och en annan gynekolog konstaterade att fostret fanns kvar och
levde. Kvinnan är stressad och olycklig över situationen och undrar hur den första
gynekologen kunde tolka ultraljudet så fel.
Åtgärd: Trots ett flertal kontaktuppmaningar via e-post har inte anmälaren hörts av
till förvaltningen och ärendet avslutas utan åtgärd.
V1511-06375-64
Brister i sjukintyg
En kvinna har fått bristfälliga sjukintyg efter operationen på sjukhuset vilket gjort
att Försäkringskassan inte betalar ut pengar.
Åtgärd: Förvaltningen har skickat handlingarna i ärendet till anmälaren för
underskrift. Anmälaren har inte inkommit med underskrivna handlingar inom utsatt
tid, och ärendet avslutas utan utredning.
V1511-06382-49
Frågor om rätten att ta del av sin journal
Anmälaren ställer frågor om rätten att ta del av sin journal.
Åtgärd: Informerar om rätten att ta del av sin journal, att han ska vända sig till
respektive vårdgivare för att ta del av sin journal. Ärendet avslutas.
V1511-06440-44
Komplikationer i samband med operation
En kvinna kontaktar då hon inte tycker hon fick korrekt information om de
komplikationer som uppstått under en operation och vad detta skulle komma att
medföra permanent i hennes fortsatta tillvaro.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälaren informeras om
anmälningsvägarna då en vårdskada kan misstänkas, Inspektionen för vård och
omsorg samt patientförsäkringen LÖF. Blanketter skickas. Ärendet vid nämnden
avslutas.
V1511-06441-42
Inte lyssnad till vid medicinering
En man opererade ett knä vid en ortopedisk specialistklinik. Mannen informerade
läkaren vid flera tillfällen att han inte tålde antiinflammatoriska preparat och att han
hade känslig mage. Trots det förskrevs han detta preparat efter operationen och
insjuknade med magsår. Mannen menar att om läkaren lyssnat och förskrivit annan
medicin hade komplikationen varit undvikbar.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
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V1511-06442-57
Frågor om preventivmedel
En kvinna har frågor om avgift för preventivmedel.
Åtgärd: Kvinnan har kontaktat barnmorska i primärvården och fått alla sina frågor
besvarade. Ärendet avslutas.
V1511-06443-42
Felmedicinerad, komplikationer
En man vårdas och medicineras mot oro vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Mannens husläkare noterade valet av medicin, som han behandlats med under flera
år och menade att han blivit missbrukare. Mannen läste i FASS att denna medicin
skall ges under en kort period. Han ifrågasatte medicineringen och nu vägrade
psykiatrikern att skriva ut mer medicin.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas enligt överenskommelse då anmälaren inte önskar ärendet
handlagt vid förvaltningen.
V1511-06468-58
Fel diagnos och behandling
En pappa framför att hans båda barn blivit feldiagnostiserade och felbehandlade på
vårdcentralen. Vårdcentralen har anmält sig själva i ärendet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte återkommit i ärendet avslutas ärendet i befintligt skick.
V1511-06487-49
Missnöjd med hur utredning genomfördes
Anmälaren angav i e-post att han var missnöjd med hur utredning genomfördes vid
sjukhus.
Åtgärd: När förvaltningen upprättade kontakt med anmälaren uppgav denne att
frågan hade fått sin lösning. Ärendet avslutas.
V1511-06490-49
Synpunkter på leverans av hörapparat
Enligt anmälaren krånglade en av hans införskaffade hörapparater ständigt. Han
ville ha en ny hörapparat.
Åtgärd: När förvaltningen upprättade kontakt med anmälaren meddelade denne att
audionomen justerat apparaterna så att de fungerade utmärkt. Ärendet avslutas.
V1511-06499-42
Avslutad medicinering, läkemedelstudie
En man med prostatacancer avslutade medicineringen med ett preparat då ansvarig
urolog vid en specialistklinik menade att behandlingen inte gjorde nytta. Nu har
blodvärdet som kontrollerar prostatan stigit och mannen önskar en second opinion.

Sida 162

Patientnämnden 2016-02-02, Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01—2015-12-31

Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren önskar inte ärendet handlagt vid förvaltningen. Ger information om
second opinion. Ärendet avslutas.
V1511-06507-44
Bristande diagnos och behandling
En hustru skriver för sin gravt funktionshindrade make. Maken har stora svårigheter
att kommunicera. I flera månader var ögonen fulla av sekret och han öppnade inte
ögonen. Hustrun sökte läkarhjälp upprepade gånger från det ASIH-team som maken
får hjälp från och får även remiss till specialistsjukhus utan resultat. Det dröjer flera
månader innan maken slutligen får adekvat vård vid en specialistmottagning
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Framkommer att Inspektionen för vård och
omsorg tagit emot anmälan och ärendet är även anmält till patientförsäkringen LÖF.
Ärendet vid nämnden avslutas därmed.
V1511-06538-44
Lyssnade ej, fel diagnos
Anmälaren framför att en man utreddes och behandlades vid sjukhuset utan att
man tog hänsyn till vad mannen själv eller anhörig framförde och ifrågasatte. Efter
ett antal månader och efter att mannen drabbats av en omfattande stroke visade
det sig att orsaken till problemen var en helt annan, och då i överensstämmelse
med vad mannen och anhörig påtalat. Anmälaren är kritisk till bemötandet och den
felaktiga diagnosen.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Denna önskade en medicinsk utredning och
information och kontaktuppgifter till Inspektionen för vård och omsorg gavs.
Anmälan till patientförsäkringen var gjord. Ärendet vid nämnden avslutades i
befintligt skick.
V1511-06541-57
Komplikationer efter knäoperation
En kvinna har fått komplikationer efter en knäoperation i specialistvården. Knät är
rött och varmt, men omfattande provtagning har inte visat någon infektion.
Åtgärd: Då ärendet kommer att utredas på Inspektionen för vård och omsorg
avslutas det i befintligt skick på förvaltningen.
V1511-06548-57
Barnmorskan var inte uppmärksam
En kvinna förlorade sitt barn under graviditeten och är missnöjd med barnmorskans
agerande då hon påpekade att det inte kändes bra i magen.
Åtgärd: Anmälaren har redan fått bekräftat att Inspektionen för vård och omsorg
avser att utreda händelsen varför ärendet avslutas i överenskommelse på
förvaltningen.
V1511-06551-58
Önskar ersättning för behandlingsskador
En man framför att han blivit skadad av den behandling han fått vid sin kontakt med
sjukvården för 50 år sedan. Han önskar ekonomisk ersättning.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om att det inte är möjligt att få skadestånd 50
år efter behandlingen. Ärendet avslutas hos förvaltningen utan utredning.
V1511-06573-64
Lång väntan på operation
En man skulle opereras på sjukhuset och operationen bokades in. Operationen
avbokades dock med kort varsel tre gånger innan operationen blev av, med stora
besvär av såväl praktisk som ekonomisk art till följd för mannen.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen beklagar att det dröjt så länge innan operationen kunde
utföras. Förseningar och avbokningar har till stor del berott på brist på
narkossjuksköterskor, och verksamhetschefen har fört frågan vidare upp i
organisationen för att förhoppningsvis hitta en lösning. Anmälaren har inte mera att
tillägga efter att ha fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1511-06574-44
Nekad utredning
En kvinna har upprepade gånger nekats utredning hos specialist på akutsjukhus
efter remiss från primärvården. Kvinnan får fysiska problem av den medicinering
som ges.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Hennes primärvårdsläkare kommer att
skicka ny remiss till andra specialister för att försöka hjälpa anmälaren. Klargör att
besluten kring remiss är medicinska beslut som ligger på den läkare som skriver och
på den mottagande kliniken. Anmälaren återkommer vid behov. Ärendet avslutas.
V1511-06578-52
Ingen diagnos
En kvinna har stora problem med vätskeansamlingar runt vaderna och höften. Ingen
vet vad det beror på.
Åtgärd: Förvaltningen hänvisar att vända sig till en endokrinolog. Kvinnan är
välkommen åter vid behov. Ärendet avslutas.
V1511-06584-64
Brister i förtroende vid cancerbehandling
En kvinna som behandlas för cancer framför att hon fått besked av en läkare att
cancern spridit sig och att det inte fanns någon mening med att operera henne.
Kvinnan gjorde egna efterforskningar och fick ett erbjudande om att få bli opererad i
Frankrike. Kvinnan antog erbjudandet och är nu opererad. Kvinnan känner inget
förtroende för den läkare som behandlat henne tidigare och önskar nu få hjälp med
att byta till en annan läkare.
Åtgärd: Förvaltningen har varit i kontakt med anmälaren. Hon har sökt svar på sina
frågor direkt hos verksamheten och i det sammanhanget fått byta läkare utan
problem. Ärendet avslutas utan vidare utredning.
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V1511-06586-08
Journalfråga
En man frågar hur han ska göra för att få ut sina journaler.
Åtgärd: Ger information om att man kan vända sig direkt till vårdgivaren för att få
kopior av sina journaler, så skyndsamt som möjligt.
Ärendet avslutas.
V1511-06610-28
Inställda åtgärder, synpunkter på avgift
En kvinna har synpunkter på att specialistmottagningen inte tar hand om sina
patienter fullt ut. Kvinnan hade en tid för operation, vilket innebär att hon tagit
ledigt från arbetet. Samma morgon avbokade specialisttandläkare tiden och hon får
sedan tid om cirka 3 månader. Kvinnan fick ingen ursäkt för det omak det innebar
för henne. Hon har även synpunkter på att de debiterar en kod 201, information
eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem, vid varje
besökstillfälle. Hon har fått till svar att det är så de debiterar. Kvinnan anser att det
verkar konstigt att informera om samma sak månad efter månad, det får ju
patienten att framstå som korkad.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar om att det inte finns någon återbetalningsklausul i tandvården för
förlorad inkomst. Ärendet avslutas.
V1511-06611-58
Sekretessbrott
En kvinna framför att personal på vårdcentralen lämnat ut kopia av hela
patientjournalen till hennes försäkringsbolag.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag och om möjlighet att
polisanmäla sekretessbrott. Anmälaren har redan varit i kontakt med ansvarig på
mottagningen som gått igenom ärendet och instämt i att det blivit fel, han kommer
även att ta upp det hela i personalgruppen för att förhindra att det händer igen.
Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen.
V1512-06648-28
Fel tandkrona togs bort
En man skulle dra ut en visdomstand, och tandkronan behövde separeras. När
tandläkaren börjat att separera tanden visade det sig att det var fel tand. Nu har
även denna tand fått komplikationer då roten lämnades kvar och ytterligare en
operation behöver göras om. Mannen vet inte vad han ska göra och känner sig
orolig.
Åtgärd: Kontakt med anmälaren. Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Han har en tid till käkkirurgen imorgon och kommer att ta
upp de frågor och oron han känner inför ingreppet. Han tycker inte att tandvården
tagit sitt fulla ansvar kring händelsen. En anmälan till patientförsäkringen är gjord.
Återkommer eventuellt med skrivelse.

Sida 165

Patientnämnden 2016-02-02, Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01—2015-12-31

V1512-06649-28
Ersättning för felbehandling
En kvinna fick besvär i en tand efter en akut rensning av en tandrot. Hon
kontaktade mottagningen och förklarade sitt tillstånd och fick utskrivet antibiotika.
Dagen efter kontaktade hon åter mottagningen och önskade få träffa en
specialisttandläkare. Hon fick då en tid bokad tre dagar senare. Samma dag
avbokades tiden. Hon anser att mottagningen inte tagit sitt ansvar för att lösa
problemet och önskar ersättning för det inträffade.
Åtgärd: Kontakt med anmälaren. Hon har blivit erbjuden ett besök hos
specialisttandläkaren. Hon har även blivit erbjuden 7 000 kronor som goodwill.
Ärendet avslutas.
V1512-06665-44
Bristande omvårdnad
En kvinna kontaktar efter att ha fallit på en geriatrisk klinik. Kvinnan anser att
personalen i förebyggande syfte skulle ha dragit upp sänggrindarna. Kvinnan fick ett
brott på armbågen vid fallet.
Åtgärd: I telefonsamtal med anmälaren framgår att anmälan gjorts även till
Inspektionen för vård och omsorg och till patientförsäkringen. Samtal med familjen
har genomförts på den geriatriska kliniken. Ärendet avslutas.
V1512-06686-64
Önskade ta del av sina journaler
En kvinna önskade veta hur hon kunde få tillgång till de journaler som förts på
henne under hennes barn- och ungdomsår.
Åtgärd: Kvinnan informerades om vårdgivarnas ansvar för journalarkivering samt
om landstingsarkivet. Hon var nöjd med informationen och ärendet avslutas.
V1512-06695-28
Missad diagnos
En kvinna som behandlats under flera år vid en tandvårdsmottagning framför att
man inte upptäckt att kvinnan hade karies. Kvinnan besökte då en annan
mottagning och fick även där samma besked. Vid besök på ytterligare en
mottagning fick kvinnan besked om att hon hade karies. Kvinnan är mycket kritisk
till att detta inte upptäckts tidigare. Tanden är i ett så dåligt skick att den måste tas
bort.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
och om patientförsäkringen löf. Anmälaren har därefter inte återkommit varför
ärendet avslutas.
V1512-06698-30
Fråga kring giftermål på sjukhus
En anmälare undrar vilka skyldigheter ett sjukhus har vid giftermål med döende
patient.
Åtgärd: Anmälaren informeras om att det inte finns något rättslig skyldig för
sjukhus gällande giftermål. Ärendet avslutas.
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V1512-06721-44
Bristande vårdmiljö
En kvinna kontaktar om vårdmiljön på en vårdavdelning. Fönstren gick inte att
öppna vilket hon upplevde besvärande då hon hade feber och ville ha frisk luft,
innemiljön kändes inte fräsch.
Åtgärd: Anmälaren meddelar i telefonsamtal med hjälp av personlig assistent att
ärendet kan avslutas efter att ha registrerats.
V1512-06742-49
Lång väntan på reparation av hörapparat
Enligt anmälaren är hörapparaten trasig. Han saknar information om hur lång tid det
kommer ta att reparera den.
Åtgärd: Förvaltningen upprättade dialog med anmälaren som därefter meddelade
att frågan fått sin lösning genom kontakt med berörd hörselmottagning. Ärendet
avslutas.
V1512-06743-28
Otrevligt bemötande
En man framför att han blivit otrevligt bemött på en tandvårdsmottagning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren därefter inte återkommit avslutas ärendet.
V1512-06746-58
Möjlighet att spara navelsträngsblod
En kvinna framför synpunkter på att hon inte får möjlighet att spara
navelsträngsblod privat. Hon får inte ihop det med att sjukhuset informerar om
möjlighet att spara navelsträngsblod för att donera stamceller. Anmälaren har
skrivit till sjukhuset och frågan har vidaresänts till ansvarig på kliniken.
Åtgärd: Anmälaren har fått svar från kliniken. Ärendet avslutas.
V1512-06752-58
Nekad ordinerad undersökning
En kvinna framför att hon blivit remitterad till en mammografi och
ultraljudsundersökning. Läkaren vägrar utföra ultraljudsundersökningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Enligt anmälarens önskemål avslutas ärendet utan utredning hos förvaltningen.
V1512-06789-64
Önskar ekonomisk ersättning
En man lades in på sjukhuset för operation på grund av gallstensbesvär. Han fick
ligga inne och vänta på operation ett antal dagar i onödan, då det kom andra mer
akuta operationer emellan. Nu önskar han ekonomisk kompensation.
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Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat anmälaren och förklarat att vi inte kan ge
ekonomiska ersättningar. Kontaktuppgifter, blanketter och informationsbroschyr till
Löf - patientförsäkringen, skickas till anmälaren. Ärendet avslutas med detta i
samråd med anmälaren.
V1512-06790-62
Efterlyser journal
En kvinna undrar hur hon kan få tag på sin journal från 70-talet från en vårdcentral
som inte längre finns. Hon har kontaktat Landstingsarkivet, men där har man
meddelat att man inte har någonting från den tiden.
Åtgärd: Informerar om att det är vid Landstingsarkivet journalen bör finnas och att
den nog inte går att få tag på om den inte är arkiverad där. Ärendet avslutas.
V1512-06816-55
Brister i behandling och bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötande i samband med en handkirurgisk
operation. När kvinnan satt i väntrummet kom det en sjuksköterska och frågade
högt och tydligt vad hon bär på för smitta. Kvinnan förstod ingenting då hon inte vet
om hon bär på någon smitta. Hon framförde också att en läkare som skulle ta bort
ett band från hennes hand rev och slet så hon fick mycket ont.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschefen beklagar man det brister som anmälaren
framför vad gäller bemötande, integritet och sekretess. Verksamhetschefen riktar
också ett tack till anmälaren som tagit sig tid att anmäla dessa brister vilket ger
vårdgivaren möjlighet att förbättra sin verksamhet. Anmälaren har efter att ha tagit
del av yttrandet framfört att hon är nöjd och att ärendet kan avslutas.
V1512-06841-58
Synpunkter på resultatet av en ögonoperation
En kvinna framför att hon blivit opererad på ett ögonsjukhus. Enligt
överenskommelsen skulle hon få samma styrka på ögonlinsen som tidigare. Så blev
det inte och nu har kvinnan svårt att se överhuvudtaget. Läkaren har erkänt att det
blev fel och att det inte går att åtgärda. Anmälaren undrar över möjlighet till
ersättning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen. Skickar blanketter.
Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen.
V1512-06862-44
Komplikation efter ögonbehandling
En son skriver för sin mor. Mamman fick en ögonbehandling och resultatet blev inte
bra. Sonen undrar över anmälan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Anmälare skulle
själv ta kontakt. Mamman hade fått tid för läkarbesök på annat sjukhus. Ärendet vid
nämnden avslutas.
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V1512-06868-64
Fel avgift för fotvård
En man uppger att han har gått till en fortvårdsspecialist och fått betala 580 kr för
att hans remiss hade gått ut. Han fick en ny remiss så det var bara ett glapp på
några dagar. Vården vill inte ändra avgiften som vid remiss ska vara 100 kr.
Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat anmälaren, som samma dag fått besked från
verksamheten att han kan stryka fakturan. Detta efter att han talat om att han vänt
sig till Patientnämndens förvaltning. Ärendet avslutas utan vidare utredning.
V1512-06924-28
Synpunkter på avgift
En man var på undersökning och blev rekommenderad att byta en tandfyllning som
mannen inte haft något besvär med. Då fyllningen bytts ut fick mannen stora besvär
och han blev tvungen att rotbehandla tanden. Kort därefter sprack tanden och man
blev tvungen att ta bort tanden. Det tog mer än två timmar för tandläkaren att ta
bort tanden. Mannen har blivit debiterad för varje åtgärd och han känner sig
överkörd. Om tandläkaren mött honom med förståelse och med justering i
debiteringen hade han känt större tilltro till mottagningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Har en tid till mottagningen och ska försöka att ta diskussionen direkt med
tandläkaren. Då anmälaren därefter inte återkommit så avslutas ärendet.
V1512-06961-42
Läkemedelskostnader
En kvinna medicineras mot cancer och har nyligen övergått från intravenös
behandling till tabletter. Priset inledningsvis var 168 kronor, nu betalade hon 409
kronor. Vilket pris gäller undrar hon.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Produkten ingår inte i läkemedelsförmånen. Tillverkaren har nyligen höjt priset.
Detta kan inte vården eller apoteket påverka. Anmälaren är nöjd med förklaringen.
Ärendet avslutas.
V1512-06972-58
Nekad åderbråcksoperation av landstinget
En kvinna framför att hon har besvär med åderbråck. Hon har blivit nekad
landstingsfinansierad operation och är hänvisad till att betala operationen själv.
Anmälaren undrar vilka rättigheter hon har.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hänvisar till valfriheten och patientlagen med möjlighet att söka öppenvård i hela
landet, samt informerar om att kriterierna för landstingsfinansierad
åderbråcksoperation ser olika ut i landet. Ärendet avslutas utan utredning hos
förvaltningen.
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V1512-06977-42
Nekas mediciner
En man med sömnproblem nekas läkemedel av husläkaren och remitterades till
beroendemottagning. Mannen önskar hjälp av förvaltningen att få recept på olika
läkemedel.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hänvisar anmälaren till behandlingsansvarig läkare. Ärendet avslutas vid
förvaltningen enligt överenskommelse.
V1512-07025-28
Ofullständig behandling
En kvinna uppsökte tandvården akut på grund av tandvärk. Enligt tandläkaren var
det en ytlig spricka som skulle avhjälpas med en värktablett. Hon kontaktade då sin
ordinarie tandläkare som bokade in henne på en tid först en månad senare, trots att
hon påtalade kraftig tandvärk. Vid besöket visade det sig att tandroten spruckit och
att tanden behövde tas bort. Hon fick då även information om att om hon fått
behandling tidigare så hade tanden troligtvis gått att rädda. Hon ifrågasätter att hon
fick vänta så länge på åtgärd trots att hon påtalat sina besvär.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
V1512-07071-42
Önskar byta läkemedel
En kvinna vårdas vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning och önskar hjälp av
förvaltningen att byta medicin.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet. I
förvaltningens uppdrag ingår inte att ge vård eller påverka den vård en patient får.
Medicinska frågor hänvisas till behandlingsansvarig läkare. Ärendet avslutas i
befintligt skick.
V1512-07085-62
Del av borr kvarglömd i foten efter operation
En man opererade foten efter en trafikolycka. När skruvarna som fixerade foten togs
bort gick en borr av och mannen har sedan upptäckt att en del av borren blivit kvar
i foten, vilket han lidit av.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen. Anmälaren önskar inget
svar från vården utan vill ha ekonomisk ersättning för det inträffade. Mannen
uppmanas därför vända sig till patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
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