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Patientnämnden 2016-09-06, Inkomna ärenden under tiden 2016-04-25 - 2016-07-31

AKUTSJUKHUS
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03380-52 LÖW
Kommunikation

Bristande bemötande
Föräldrar till ett multifunktionshindrat barn fick frågan av två
läkare vilka insatser vården skulle sätta in nästa gång barnet
drabbas av en infektion. Föräldrarna är upprörda över att de
fått en sådan fråga.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03599-64 JMM
Vård och behandling

Skadad av vården
En kvinna som vårdades på sjukhuset fick en blödning i
lungan i samband med dränage, och detta orsakade
hjärnskada.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått,
kompletterande handlingar från anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02874-52 LÖW
Kommunikation

Ej blivit trodd
En mamma till två barn har i flera år påtalat och bett vården
att utreda barnen för att se om de är glutenintoleranta. Först
nu har man gjort en grundlig utredning som visat att bägge
barnen är glutenintoleranta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03306-64 JMM
Vård och behandling

Fick inte hjälp
En kvinna fick inte nödvändig hjälp på sjukhuset då hon
blödde från underlivet i samband med att hon fått spiral insatt
trots pågående graviditet. När barnet sen föddes för tidigt
togs det inte omhand på rätt sätt utan skadades.
Åtgärd: Handläggning pågår

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03445-52 LÖW
Kommunikation

Ej tagen på allvar med mera
En kvinna har synpunkter på att barnläkaren inte lyssnade på
henne och att hennes dotter på grund av det fick en fördröjd
diagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03592-34 ARN
Organisation och
tillgänglighet

Tillgänglighet på telefon
En person har synpunkter på att när denne kontaktat en barnoch ungdomsmedicinsk mottagning har personal klagat på att
personens telefon inte fungerat. Anmälaren uppger att det är
bara två barn mottagningar som klagat och föreslår istället att
det är vårdgivaren som borde undersöka hur deras täckning
ser ut.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04367-64 JMM
Vård och behandling

Får inte hjälp
En pojke behövde hjälp från diabetesteamet på sjukhuset. Tid
bokades, men när de kom fram var ingen där. Familjen fick
själva köpa blodsockerstickor och andra hjälpmedel. Pojkens
mamma upplevde att det inte var någon ordning på
mottagningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02839-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Bristande kontinuitet med mera
En man väntar på att få svar om en blodundersökning och om
man behöver göra en fördjupad utredning inför en
fertilitetsbehandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02909-52 LÖW
Vård och behandling

Fördröjd behandling
En man sökte i sällskap med sin dotter akuten på grund av
känselbortfall i ena benet. Mannen har tidigare haft en stroke
och misstänkte att han drabbats på nytt. Vid inskrivningen
berättade mannen och hans dotter att de misstänkte att
mannen drabbats av en stroke. Inskrivande undersköterska
reagerade inte. Mannens dotter frågade flera gånger när
hennes pappa skulle få vård. Mannen som då hade väntat i
över fyra timmar kunde nu inte lyfta sina armar över huvudet.
Ungefär sex timmar senare blev mannen bedömd av en
sjuksköterska som inte heller trodde på honom men han fick
då lägga sig på en brits. Elva timmar senare fick han äntligen
träffa en läkare som la in mannen på en akut
strokeavdelningen. Mannen är fortfarande inte återställd trots
att det gått över ett och ett halvt år. Dessutom har han blivit
sjukpensionär. Han har kontaktat chefen för sjukhuset men
inte fått något svar.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02960-58 CRE
Kommunikation

Otrevligt bemötande, felaktig bedömning
En mamma framför synpunkter för dotterns räkning på
otrevligt bemötande samt felaktig bedömning av orsaken till
patientens besvär. Dottern sökte vård på grund av feber och
andningsbesvär. Vi ankomst till akutmottagningen på
sjukhuset blir hon otrevligt och snorkigt bemött av personal i
receptionen som ifrågasätter vad hon gör där och menar att
hon bara kommer att bli hemskickad på en gång. När
patienten får träffa läkare blir hon tagen på allvar och en
utredning görs för att ta reda på orsaken till hennes besvär.
Mamman tackar för det trevliga bemötandet och
handläggningen av läkare och sjuksköterskor men önskar
ändå påpeka att den personal som tog emot hennes dotter
borde ändra sitt beteende.
Åtgärd: Svar har inkommit från patientsäkerhetsläkare på
akutkliniken som beklagar patientens upplevelse av besöket.
Av yttrandet framgår händelseförloppet och den behandling
patienten fick. Patientsäkerhetsläkaren påtalar att han blivit
mycket upprörd över det bemötande som patienten upplevt
och han anser inte att det är acceptabelt. Kliniken har ägnat
mycket tid åt att diskutera bemötande och etik. Han kommer
att diskutera händelsen med berörd medarbetare samt med
hela medarbetargruppen på ett personalmöte. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att
hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03568-58 CRE
Vård och behandling

Brister i utredning och uppföljning
En mamma framför synpunkter för sonens räkning på brister i
utredning och uppföljning av sonens testikelbesvär efter ett
besök på sjukhusets akutmottagning. Sonen fick träffa en
läkare, undersöktes och fick genomgå en
ultraljudsundersökning. Då resultaten såg bra ut fick sonen gå
hem utan råd eller uppföljning. Anmälaren ifrågasätter
handläggningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04251-42 JER
Vård och behandling

Dubbla doser läkemedel
En kvinna sjukhusvårdades på medicinklinik på ett
akutsjukhus och den medicinering hon fick togs från medhavd
dospåse, vilket var fel då medicinändringar hade gjorts på
avdelningen. Vid hemgång skickades läkemedel med i en
annan påse, vilket kvinnan inte förstod, varför hon fick dubbla
doser av samtliga mediciner. Anhöriga noterade detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04399-64 JMM
Kommunikation

Närstående informerades inte
En man vårdades på sjukhuset. Han avled endast fem timmar
efter att man haft kontakt med närstående, en kontakt där
man inte informerat om att mannen var allvarligt sjuk.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04507-64 JMM
Kommunikation

Bemöttes illa
En man bemöttes illa av läkaren på specialistmottagningen på
sjukhuset.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04614-55 SKA
Vårdansvar

Bristande samordning och vårdplanering
En kvinna är missnöjd med den samordning och vårdplanering
som skedde från akutsjukhuset då hennes mycket sjuka
syster flyttades över till hospice-vård. Hon menar att
information inte följdes upp och vården blev inte optimal.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04729-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Blev inte kallad införreceptförskrivning
En kvinna skulle kontaktas från reumatologiska kliniken på
sjukhuset. Hennes medicin höll på att ta slut. Ingenting
hände, och kvinnan ringde själv. Man sade åt henne att hon
skulle bli kallad, men att hon fick sluta med medicinen som
hon tog.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02964-64 JMM
Vård och behandling

Bristande undersökning
En man sökte akut på sjukhuset flera gånger för sina
bukbesvär. Han lades in och man undersökte men fann inga
fel. Först långt senare upptäcktes på annat sjukhus ett
allvarligt fel i tarmen som måste opereras akut. Anmälaren
har i kompletterande anmälan talat om att personal kört
honom i sängen till en undersökning och lämnat honom där
utan att undersökningspersonalen informerats.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande
från verksamheten i vilket verksamhetschefen beskriver hur
man undersökt och behandlat patienten. Verksamhetschefen
framhåller att vetenskap och beprövad erfarenhet talar för att
patienter som spontant förbättras på tarmvila inte ska
opereras. Han bedömer att man utifrån tillgänglig information
och observation gjort rätt. Anmälaren har, efter att ha tagit
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del av yttrandet, önskat att Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) ska göra en oberoende medicinsk bedömning.
Handlingarna i ärendet skickas på anmälarens önskemål till
IVO och ärendet avslutas.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03040-57 HEG
Vård och behandling

Oklart kring överkänslighet mot läkemedel
En kvinna med svår reumatisk sjukdom får ett ovanligt
läkemedel för den sjukdomen, detta läkemedel kan inte tas
samtidigt som vanliga smärtlindrande läkemedel. Då kvinnan
genomgick en operation på akutsjukhuset uppmärksammade
inte personalen varningen utan kvinnan fick smärtlindrande
läkemedel vid ett flertal tillfällen och blev akut sjuk av detta.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som ytterst
detaljerat redogjorde för information i journal, information
som anmälaren själv lämnat vid kontakt med sjukhuset. Vissa
missförstånd i kommunikationen mellan vårdpersonal och
anmälaren har förekommit vilket beklagas. 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.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03113-34 ARN
Kommunikation

Bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet från en
sjuksköterska i samband med att hon sökte vård för sina
magsmärtor på ett akutsjukhus. Sjuksköterskan ifrågasatte
detta och tyckte att anmälaren skulle sluta spela teater.
Kvinnan blev inlagd och mycket ledsen över bemötandet samt
att inte ha blivit tagen på allvar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04019-52 LÖW
Administrativ hantering

Bristande hantering av kallelser med mera
En kvinna behöver genomgå kirurgiska ingrepp med jämna
mellanrum. Det är ständigt strul med kallelserna och tider
som ställs in utan att patienten får information om detta.
Anmälaren är trött på att det hela tiden är hon som måste
ligga på och hålla kontakten med de olika vårdenheterna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04246-54 HAD
Vård och behandling

Missnöjd med ärr efter operation
En man är missnöjd med att han har fått ett ärr efter en
operation av en läkare vid ett sjukhus. Han anser att
kosmetiskt sett är operationen väldigt dåligt utfört. Läkaren
har uppmanat honom att avvakta ett år. Han vill att
vårdgivaren åtgärdar ärret nu.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04611-64 JMM
Vård och behandling

Missad diagnos
En man remitterades för tre år sedan från husläkaren till
sjukhusets specialistmottagning för sina besvär i magen. Man
undersökte och fann att mannen led av infektion som skulle
behandlas med antibiotika, vilket skedde. Först efter tre år,
och mycket besvär med smärtor och blodtransfusioner med
mera, upptäcktes att mannen led av cancer i tjocktarmen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04626-64 JMM
Vård och behandling

Fel vid operation
En man opererades på sjukhuset. Informationen innan
operationen var bristfällig, och när han vaknade fann han att
man gjort ett större ingrepp än vad som sagts innan, med
besvärande konsekvenser som resultat. Vidare hade man
glömt kvar operationsutrustning i buken, varför man
tvingades öppna patienten ytterligare en gång.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02696-52 LÖW
Patientjournal och
sekretess

Fel i journalen med mera
En pappa till ett barn har synpunkter på en barnklinik då han
fått vänta länge på att få sin dotters journal. Dessutom finns
det brister i journalen.
Åtgärd: Handläggning pågår

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03350-58 CRE
Kommunikation

Brister i bemötande
Föräldrarna till en liten pojke framför synpunkter på en
läkares bemötande vid besök på en barnakutmottagning på
ett sjukhus. Man sökte vård på grund av pojkens besvär med
ett ljumskbråck, vilket de blivit rekommenderade av
barnläkare på sjukhuset att göra. Den läkare de träffade
verkade ointresserad och ifrågasatte föräldrarna.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare som djupt beklagade
föräldrarnas erfarenhet vid besöket på akutmottagningen och
informerade om att hon haft ett samtal med den barnläkare
föräldrarna mötte. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att de accepterat svaret och avslutar ärendet.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02832-58 CRE
Vård och behandling

Brister i uppföljning och provsvarshantering
En man framför synpunkter gällande hustruns vård på ett
sjukhus. Det har brustit i uppföljning av provsvar och
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behandling. Hustrun känner sig orolig över detta.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på neurokirurgiska
kliniken som beklagade att anmälaren och hans hustru
upplevt handläggningstiden lång. Vård och behandling är inte
avslutad utan fler besök och behandlingar kommer att
genomföras, då det är ett högt tryck på kliniken kan viss
väntetid förekomma även för dessa. Då anmälaren efter att
ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att han och hans hustru accepterat svaret
och avslutar ärendet.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04570-50 KAR
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna blev vid ett återbesök i vården bemött bristfälligt av
läkare. Hon fick inte svar på sina frågor och läkaren skrattade.
Läkare befallde på ett hårt sätt kvinnan att sitta ner på en
brits. När kvinnan påtalade att det inte fanns något
skyddspapper på britsen, svarade han bara "sitt". Kvinnan
kände sig obehaglig till mods.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03107-58 CRE
Vård och behandling

Utebliven behandling orsakade komplikationer
En kvinna framför att hon drabbats av blodproppar efter en
bäckenskada. Hon ifrågasätter varför hon inte fick
förebyggande behandling från sjukhuset.
Åtgärd: Yttrande inkom från chefläkare och ortoped som
beklagade att anmälaren drabbats av blodpropp. Den fraktur
anmälaren fick i samband med sin olycka var stabil och då
finns ingen rutin att sätta in proppförebyggande läkemedel.
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.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03279-57 HEG
Kommunikation

Otrevligt bemötande från ortoped
En kvinna skadade knät under en skidresa och kontaktade
ortoped då hon kom hem igen. Den förste ortopeden hon
träffade gjorde en felbedömning och först efter flera besök
fick kvinnan rätt diagnos och rätt behandling. Hon kontaktade
den förste ortopeden med information om den felaktiga
diagnostiseringen, men blev otrevligt bemött.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03962-50 KAR
Vård och behandling

Missad diagnos
En man besökte akutsjukhus efter fall med skada på tumme.
Vården missade att ett ledband var av, vilket har orsakat
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mannen stora besvär och smärta. Mannen är nu
omhändertagen av handkirurg på annat sjukhus som ska
steloperera leden.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04123-57 HEG
Vård och behandling

Felaktig diagnos, bestående skador
En kvinna framför att hon sökt akut vård på ett sjukhus på
grund av en fotskada. Hon fick besked att det endast var en
stukning och blev hemskickad. Då hon inte förbättrades sökte
hon vård tre månader senare, blev hänvisad till en närakut
och därifrån remitterad tillbaka till sjukhuset. Det visade sig
att hon hade ligamentskador samt en fraktur som läkt, hon
har genomgått en operation men kommer aldrig att få full
funktion i foten igen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04235-64 JMM
Vård och behandling

Fel vid operation
En kvinna opererade handleden på sjukhuset och fick efter
operationen problem med lam tumme och konstant värk samt
svårigheter att klara alldagligt liv i hemmet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04575-57 HEG
Vård och behandling

Otillräcklig behandling vid diskbråck
En man som vistas på ortopedisk vårdavdelning är inte nöjd
med behandlingen han får. Han får inte tillräcklig information
och det brister i omvårdnaden.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03193-64 JMM
Vård och behandling

Får inte behandling i tid
En kvinna remitterades till sjukhuset för en upptäckt skugga
på njuren. Hon kontaktades sedan inte från sjukhuset utan
fick själv höra av sig, och bemöttes då illa.
Åtgärd: Förvaltningen har skickat handlingar med begäran om
underskrift till anmälaren, som sedan inte återkommit inom
utsatt tid. Ärendet avslutas utan utredning.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03219-49 HAP
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på kallelse
Enligt anmälaren har han väntat länge på kallelse från
specialistmottagning vid sjukhus.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef
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framgick att vårdgivaren inför kallelse till mottagningen
inväntat journalkopior från tidigare vårdgivare. Då några
journalkopior ännu inte inkommit och anmälaren uttryckt
stark oro för allvarlig sjukdom kommer berörd vårdgivare att
kalla anmälaren till bedömning. Anmälaren tog del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03569-58 CRE
Administrativ hantering

Brister i remisshantering och information
En mamma framför synpunkter för sonens räkning på brister i
remisshantering och information. Sonen blev remitterad från
husläkaren till specialistmottagning på sjukhuset, han fick
dock ingen besökstid på sjukhuset utan endast besked att
remissen skickats vidare till annan vårdgivare. Anmälaren
ifrågasätter varför patienten inte blev tillfrågad om han
önskade att remissen vidareskickades.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef på kirurgiska
kliniken som beklagade att sonen behövt så många
läkarbesök innan den korrekta diagnosen kunde ställas.
Remiss sändes till annan vårdgivare då mannens diagnos inte
krävde slutenvårdens insatser, men varför ingen information
kommit till mannen är oklart. Då anmälaren efter att ha tagit
del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att de accepterat svaret och avslutar
ärendet.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03099-42 JER
Patientjournal och
sekretess

Önskar kopia av obduktionsprotokoll
Anhörig till avliden man har flera gånger efterfrågat kopia på
obduktionsprotokollet. Hon har ringt verksamheten och
informerats om att någon skall ringa tillbaka, vilket ingen
gjort. Mannen avled för ett år sedan.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som
beklagar fördröjningen och ber för sjukhusets vägnar om
ursäkt. I yttrandet bifogas kopia på obduktionsprotokollet.
anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av.
Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02961-58 CRE
Vård och behandling

Brister i vård och omhändertagande
En man framför synpunkter för hustruns räkning på brister i
vård och omhändertagande på en vårdavdelning. Han anser
även att hustrun borde fått hjälp med sina besvär även efter
utskrivning från avdelningen då deras barn vårdades på
sjukhuset. Önskar information gällande sina rättigheter.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsbarnmorska på
kvinnokliniken som beklagar patientens upplevelse av vården.
Av yttrandet framgår att barnmorska, läkare och fysioterapeut
konsulterats gällande patientens smärta, bedömningen har
varit att besvären var normala för tiden efter en operation och

9

Patientnämnden 2016-09-06, Inkomna ärenden under tiden 2016-04-25 - 2016-07-31

den första tiden efter förlossningen. Gällande vårdtiden är
normal vårdtid efter ett kejsarsnitt tre dygn. Rutiner gällande
mathantering är att patient eller anhörig hämtar mat på
avdelningen själva. Utskrivna patienter söker vård på
akutmottagningen även om barnet vårdas på sjukhuset.
Anmälarens synpunkter kommer att beaktas och tas upp i
personalgruppen, berörd barnmorska har slutat sin anställning
på kliniken. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet
inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att
hon/han accepterat svaret och avslutar ärendet.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03112-52 LÖW
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna framför att vården missat att kvinnan hade
förstadiet till cancer.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04492-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Fråga om journaler
En man tar kontakt angående hans dotter. Mannen framför att
hennes journalanteckningar försvann vid födseln. Mannen
önskar hjälp från förvaltningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04699-50 KAR
Vård och behandling

Bristande kunskap, behandling, bemötande
En kvinna tvingades till abort på grund av risker med
graviditeten. Hon möttes av både bristande bemötande och
kunskap. Komplikationer tillstötte och hon fick inte tillräcklig
smärtlindring.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04539-64 JMM
Vård och behandling

Onödigt lidande
En man utsattes för onödigt lidande i sin cancersjukdom på
grund av stora brister i vården under hans sista tid. Han
behandlades av många olika läkare och den ene visste inte
vad den andra tänkt eller gjort.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03550-55 SKA
Organisation och
tillgänglighet

Nekad undersökning trots att tid var bokad
En kvinna hade en tid bokad för en röntgenundersökning. När
kvinnan kom dit fanns inte hennes tid i systemet trots att hon
fått detta bekräftat per post hem. Kvinnan fick ingen
undersökning och önskar kompensation eftersom hon tagit
semester den dagen.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02753-49 HAP
Administrativ hantering

Synpunkter på utskick av kallelse
En kvinna har synpunkter på sättet en kallelse från ett
sjukhus skickats ut. Sjukhuset använder sig inte av vanlig
postutdelning utan anlitar Pressens morgontjänst, vilket gör
att kallelserna går ut tillsammans med morgontidningarna.
Kvinnan framför att hennes kallelse låg i en hopvikt tidning,
vilket gjorde att den var lätt att missa. Hon framför också att
kallelserna läggs tillsammans med tidningarna i öppna fack i
trapphuset, vilket kvinnan framför är en risk för
patientsekretessen.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd avdelningschef
framgick att ny leverantör för distribution av post har
upphandlats, att det efter denna upphandling har uppstått
problem med utedelning av försändelser, däribland även brev.
Enligt yttrandet pågår ett intensivt arbete med att försöka få
till förbättringar, handlingsplaner har upprättats och som
kontinuerligt följs upp. Av yttrandet framgick att även andra
myndigheter har uppmärksammat problemen med
brevbefordran. Post- och Telestyrelsen kommer, enligt
yttrandet, att ställa krav på att leverantörer för distribution av
post vidtar åtgärder. Post- och Telestyrelsen kommer även att
följa upp hur leverantörer för distribution av post har
responderat på dessa krav. Uppföljning från den vårdgivare
som berördes i detta ärende kommer även att ske, enligt
yttrandet. Anmälaren tog del av yttrandet. Hon underströk
vikten av att kallelser från sjukvården och andra försändelser
med känslig information levereras till låsta postfack. Ärendet
avslutas.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03381-55 SKA
Omvårdnad

Brister i hygien
En kvinna har synpunkter på hygien och kost när hon varit
inneliggande på ett akutsjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03391-57 HEG
Kommunikation

Otrevligt bemötande på akutmottagningen
En kvinna var på akutmottagningen med svår ryggvärk, hon
blev hänvisad till att sitta i väntrummet och satt synlig för
sjuksköterskan i receptionsdisken. Efter flera timmar fick
kvinnan information om att hon hänvisats till lättakuten som
försökt nå henne på telefon flera gånger. När kvinnan gick
över till lättakuten var det 27 patienter före henne i kön. Hon
är besviken över den dåliga administrativa hanteringen på
mottagningen.
Åtgärd: Yttrande inkom kvalitetsansvarig sjuksköterska som
beskrev att befintliga rutiner på akutmottagningen inte följts
vilket föranlett en avvikelserapport. Hon beklagade djupt den
negativa upplevelse som anmälaren haft från sitt besök på
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mottagningen. 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.
E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03911-64 JMM
Vård och behandling

Skadad av vården
En man skadades av att man satte in urinkateter i samband
med besök på akutmottagningen på sjukhuset. Han fick
information av läkaren att katetern inte hade behövts, den
sattes in av och på initiativ av sjuksköterskan. Mannen
behövde vårdas för skadan som han fått.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03998-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Nekad ambulans
En man uppsökte akutmottagning. Han sattes i taxi utan
ledsagning till annat akutsjukhus trots tillståndet. Mannen
menar att han borde ha transporterats med ambulans.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04094-55 SKA
Organisation och
tillgänglighet

Avvisad från akutmottagning
En kvinna framför att hon tog kontakt med
sjukvårdsrådgivningen för råd vid sjukdom och fick
rekommendationen att åka till en akutmottagning. När
kvinnan kom dit blev hon avvisad från mottagningen och
hänvisad till sin vårdcentral.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04274-64 JMM
Vård och behandling

Får inte rätt rullstol
En ALS-sjuk kvinna förskrevs en rullstol som hon inte kan
använda utomhus. Arbetsterapeuten kunde inte svara på
varför hon inte kan få en annan modell, och kvinnan fick veta
att hon själv kan köpa en rullstol för 160.000 kronor, vilket
kvinnan inte har råd med.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03859-64 JMM
Patientjournal och
sekretess

Gammal felaktig journaltext följer med överallt
En kvinna vårdades på smärtmottagningen och man gjorde
där en felaktig anteckning i journalen. Anteckningen har
sedan kopierats till ett stort antal andra vårdgivares journaler
utan hennes vetskap. Hon förstår nu att det är därför hon inte
fått vård när hon sökt.
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Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått,
kompletterande handlingar från anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04624-42 JER
Patientjournal och
sekretess

Sekretess, brister i information
Anhöriga till avliden kvinna upplever att sekretessen bröts i
samband med moderns vård på intensivvårdsavdelning på ett
akutsjukhus. Anhöriga upplevde även brister i information om
moderns vård och nekades att besöka modern.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04185-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande vård och behandling
En pojke hade en böld på käken och sökte vård tillsammans
med sina föräldrar på en barnakutmottagning. Läkaren kände
knölen men avstod från att röntga trots att föräldrarna bad
om detta. Det har nu visat sig att pojken drabbats av en
sällsynt sjukdom och har nu förlorat en del av käken på grund
av sjukdomen. Föräldrarna är besvikna över att vården inte
gjorde en röntgenundersökning trots att de bad om detta. Om
vården hade gjort det så hade pojken sluppit förlorat en bit av
sin käke.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02711-57 HEG
Kommunikation

Ifrågasättande bemötande från läkare
En man kontaktade läkare efter ett misstänkt övergrepp.
Läkaren var mycket ifrågasättande och mannen upplevde att
läkaren inte trodde på hans berättelse.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och överläkare
som båda beklagade att delar av samtalen mellan läkare och
anmälaren inte uppfattades utifrån intentionen att hjälpa och
stötta. Verksamhetschefen inbjöd anmälaren till samtal. 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.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04215-49 HAP
Vård och behandling

Missade att ställa cancerdiagnos
Efter att ha fått en förhårdnad på huden besökte anmälaren
en mottagning vid sjukhus där det bedömdes att anmälaren
led av en godartad förhårdnad. Det visade sig senare att
anmälaren led av elakartad cancer som krävde operation.
Åtgärd: Enligt sjukhusets register har anmälaren inte besökt
denna mottagning. Ärendet avslutas.

13

Patientnämnden 2016-09-06, Inkomna ärenden under tiden 2016-04-25 - 2016-07-31

Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02716-49 HAP
Kommunikation

Läkaren blev vresig och ställde fel diagnos
Anmälaren hade under längre tid lidit av problem med
lungorna och astma. När han träffade läkare vid akutsjukhus
var läkaren nedlåtande i sin attityd. Under dialogen med
läkaren blev läkaren vresig, enligt anmälaren. Läkaren ska ha
sagt att anmälaren inte led av astma, att hans problem
egentligen var psykiska.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02741-64 JMM
Vård och behandling

Undersöktes inte ordentligt
En kvinna fick bristfällig behandling på sjukhuset. Hon
undersöktes inte ordentligt, och i samband med de
undersökningar som gjordes uppstod bland annat hål på
lungan. Det har senare visat sig att kvinnan har cancer.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande
från verksamheten i vilket sektionschefen förklarar hur
undersökningarna gått till och vilka risker som alltid är
förbundna med den typen av undersökningar. Hon har
förståelse för att patienten upplever att utredningarna drar ut
på tiden, men utredningen är gjord utifrån gällande rutiner
och de resurser som finns tillhands på sjukhuset.
Sektionschefen tillägger att kvinnans primärtumör var svår att
hitta. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte
hörts av inom utsatt tid. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02768-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna kontaktar då hon anser sig felbedömd efter ett
besök på en akutmottagning. Hon blev undersökt av en läkare
som efter undersökning och provtagning skickade hem henne.
Åtgärd: Ger information att läkarens bedömning styr
angående eventuell vårdinsats eller inläggning på sjukhus. Då
anmälaren tidigare vid flera olika tillfällen i samtal med
förvaltningen haft anmärkningar på bemötande och
bedömningar vid akutbesök och läkarkontakter är frågan inte
ny och anmälaren meddelas att något yttrande inte kommer
att inhämtas i ärendet. Anmälaren accepterar detta och
ärendet avslutas i befintligt skick.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02806-49 HAP
Omvårdnad

Föll från säng
Äldre patient vårdades för lunginflammation och mindre
stroke vid akutsjukhus. När han var inneliggande på
vårdavdelning föll han från sin säng och fick bestående
hjärnskada.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef,
berörd vårdenhetschef och berörd vård- och
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kvalitetsutvecklare framgick att patienten till följd av förvirring
föll ur sängen trots att sängens grindar var uppfällda. I
yttrandet beklagades fallet och de skador som uppstod. En
avvikelseanmälan har upprättats hos vårdgivaren och
händelseanalys har påbörjats vilket kan leda till
förbättringsåtgärder. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02863-52 LÖW
Kommunikation

Bristande information
En kvinna är besviken på att det inte fanns
informationsmaterial eller kunskap hos personalen om vad
som ska ske efter en patients död. Kvinnan fick inte svar på
bland annat vem som rapporterar om dödsfallet och till vem
samt om det fanns möjlighet till kuratorskontakt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från bland annat
verksamhetschef, vårdchef och patientsäkerhetsläkare. Man
tackar för synpunkterna och informerar att arbete pågår med
att ta fram en broschyr. Anmälaren är nöjd med vårdens svar.
Ärendet avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02926-42 JER
Vård och behandling

Inget resultat på blodprover, hygien
En kvinna sökte akut vård på ett akutsjukhus och undersöktes
med EKG och blodprover. Innan hon fått svar på proverna fick
hon gå hem. Vid hemgång togs infarten bort på handen.
Sköterskan hade handskar på sig redan när sköterskan kom in
i rummet och hon undrade om dessa var använda hos annan
patient.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02947-42 JER
Vård och behandling

Nekas transplantation, slut på läkemedel
En man med blodcancer förbereddes för transplantation av
stamceller och skulle få cellgiftsbehandling inför denna
transplantation. Cellgiftet var slut på sjukhuset och
operationen ställdes in på obestämd tid. Mannen önskar en
förklaring från ansvariga på sjukhuset.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som
beklagar att mannen fått sin transplantation uppskjuten.
Orsaken till avsaknad av aktuell produkt beror på
leveransstopp från den europeiska fabriken och ligger utanför
kliniken, Universitetssjukhuset och den svenska sjukvårdens
kontroll. Leveransstoppet beror på kvalitetsproblem i
framställningsprocessen. Produkten kan inte ersättas med
annan högdoscytostatika. Anmälaren har tagit del av svaret
och framfört att han fått behandling. Ärendet avslutas.
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Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03254-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
Anhörig har synpunkter på att en man som, efter en överdos
vårdads vid en intensivvårdsavdelning, överfördes till en
beroendeenhet utan att först samtala med psykolog. En läkare
hade sagt att om mannen överlevde fick han inte lämna
sjukhuset utan att först tala med en psykolog. Mannen
överfördes mot sin vilja till en beroendeklinik.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från verksamhetschef skriver
denna att sonen genomgick en bedömning av en psykiater
helt enligt gängse rutin och att denne bedömde att det inte
förelåg några hinder för mannen att överföras till en
beroendeklinik. Sonen var också positiv till detta. Chefens
bedömning är att vårdgivaren gjort en adekvat bedömning av
såväl sonens kroppsliga som hans psykiatriska tillstånd.
Modern har fått yttrandet och anser att sonen skrevs ut för
tidigt samt att den läkare som skötte utskrivningen var
nonchalant. Sonens omhändertagande och den behandling
han fick i samband med intensivvård och inläggning var
mycket professionell. Ärendet avslutas i samförstånd.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03429-58 CRE
Patientjournal och
sekretess

Uppringd av okänd läkare
En kvinna framför att hon blivit uppringd av en okänd läkare
från en namngiven vårdcentral som ställt frågor kring hennes
medicinering och hänvisat till ett samarbete med det sjukhus
där hon är patient. Den okände läkaren önskade att patienten
skulle byta medicinering till ett preparat som han själv skulle
tillhandahålla. Anmälaren undrar vad detta rör sig om och
vem som har tillgång till hennes journal.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03454-52 LÖW
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna hade drabbats av en stor blodpropp efter
förlossning som krävde operation. Anmälaren är av annan
härkomst och kände sig illa bemött av personalen och av
läkare som ansåg att hon inte skulle ha någon tolk.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03668-50 KAR
Administrativ hantering

Administrativa brister, bristande bemötande
En äldre kvinna med demens besökte akutmottagning på
akutsjukhus. När hon var klar för utskrivning skrev en
sjuksköterska en beställning på sjuktransport. God man som
var med råkade se att det var en gammal adress till kvinnan
angiven. När god man påtalade detta hävdade sjuksköterskan
att kvinnan visst var folkbokförd på den adressen. Kvinnan
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hade med sig journaler från sitt boende där rätt adress stod
angiven, men sjuksköterskan var mycket påstridig. God man
fasar för vad som kunde ha hänt om taxichauffören lämnat
henne vid fel adress utan pengar och id-handlingar.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03785-58 CRE
Vård och behandling

Väntan på behandling på grund av läkemedelsbrist
En kvinna framför synpunkter på att hon fått vänta på
transplantationsbehandling på grund av läkemedelsbrist.
Kvinnan har drabbats av cancer och har påbörjat behandling
som har gått mycket bra. Denna behandling har hon inte
kunnat fortsätta på grund av läkemedelsbrist. Det har
resulterat i komplikationer.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på den hematologiska
kliniken som förklarade att läkemedlet stoppades pga problem
med kvaliteten och har inte funnits tillgängligt i hela Europa
under en längre period. Denna händelse har inte kunnat
påverkas. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte
hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon
accepterat svaret och avslutar ärendet.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04075-49 HAP
Administrativ hantering

Hemtransport till fel adress
Äldre man transporterades till restaurang i stället för
bostadsadressen, då han blev utskriven från sjukhuset. Sonen
blev ombedd att hämta sin pappa vid restaurangen.
Närstående är även kritisk till den bristfälliga informationen
från sjukhusets sida.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04149-57 HEG
Omvårdnad

Brister i tillsyn och kunskap orsakade skada
En man framför synpunkter på brister i vården av hustrun på
en akutvårdsavdelning på ett sjukhus. Personalen lämnade
patienten utan tillsyn vid lunchen vilket resulterade i att hon
ramlade och bröt lårbenet. Hustrun är sedan två år
funktionsnedsatt på grund av en hjärnblödning och kan
absolut inte sitta själv. Anmälaren önskar en utredning av
ärendet och har frågor kring skadestånd.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04171-49 HAP
Vård och behandling

Nekas behandling
Närstående undrar varför närstående nekas behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04441-50 KAR
Vård och behandling

Bristande undersökning, missad diagnos
En kvinna med magsmärtor och kräkningar blev inte
ordentligt undersökt på akutmottagningen. Kvinnan skickades
hem med lugnande besked. Efter kontakt med vårdcentralen
som skrev akut remiss tillbaka till sjukhuset kunde slutligen
tarmvred konstateras och kvinnan opererades akut.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04454-64 JMM
Kommunikation

Tas inte på allvar
En kvinna togs inte på allvar när hon sökte för sina krämpor
på sjukhusets akutmottagning. Senare har det visat sig på
annat sjukhus att kvinnan lider av en livshotande sjukdom
som krävde omedelbar behandling
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04713-44 STE
Vård och behandling

Bristande behandling
Anmälaren kontaktar då en man som drabbats av en stroke
inte fått vätska på ett tillfredställande sätt på
vårdavdelningen. Anhöriga framställde upprepade önskemål
om vätska och även patienten själv kunde framföra att han
ville ha vatten. Efter två veckor sätts näringslösning in.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04764-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En man kontaktar då han förts till sjukhus i ambulans med
hjärtproblem. Han och hans hustru fick vänta länge på
undersökning och besked av läkare. Bedömningen blev att
mannen kunde åka hem igen. Detta skedde mycket tidigt på
morgonen och mannens tillstånd medgav inte sjukresa. Paret
fick ringa efter taxi själva.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03251-52 LÖW
Vård och behandling

Nekad sjukresa med mera
En kvinna nekades sjukresa efter operation. Hon har sedan
tidigare svårt att gå. Dessutom har hon bett att få byta läkare
även detta nekades hon.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03690-52 LÖW
Vård och behandling

Komplikationer efter behandling
En kvinna skulle genomgå en gallstensoperation men
drabbades av blödningar vilket krävde två omoperationer och
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förlängd sjukhusvistelse.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03826-64 JMM
Vård och behandling

Bristande eftervård
En man opererades på sjukhuset. Efter operationen fanns det
stora brister i såväl medicinering som i kosthållningen och i
samarbetet mellan personalen på avdelningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04127-64 JMM
Vård och behandling

Många fel samband med operation
En kvinna genomgick en omfattande operation på sjukhuset.
Trots att kvinnan, och hennes närstående, flera gånger sagt
till om att inte använda den i samband med tidigare operation
skadade armen till infartskanyler vaknade hon efter
operationen med kanyler i just den armen. Detta förde med
sig att kvinnan måste behandlas för vätskeansamlingar i
armen. När hon skulle transporteras till annat sjukhus
förbereddes transporten illa.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04381-64 JMM
Vård och behandling

Fick inte vård
En kvinna fick bekymmer med svullnader och smärtor kring
sitt bröstimplantat. Husläkaren remitterade henne till
specialistläkaren på sjukhuset, men läkaren där tyckte inte
det var något att åtgärda. Problemen tilltog, och kvinnan
ringde flera gånger till sjukhuset för att få komma dit.
Husläkaren tryckte på, och kvinnan fick sen komma till
operation där man såg att operationen borde utförts långt
tidigare. Kvinnan klagar på den första läkarens bedömning
samt att hennes kontaktförsök till sjukhuset inte journalförts.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04385-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan, fördröjd diagnos
En äldre kvinna sökte vård på akutmottagning för buksmärtor
och förstoppning. Kvinnan skickades till geriatrisk klinik för
åtgärd men skickades tillbaka till akutmottagningen. På
akuten fick kvinnan vänta i 12 timmar innan hon fick träffa en
läkare. Efter en vecka gjordes röntgen och nu sågs en tumör i
tarmen och akut operation krävdes.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälan är för
kännedom.
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Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04254-57 HEG
Vård och behandling

Missad diagnos, brister i information
En mamma framför klagomål på att läkare på akutmottagning
missade att sonen hade brutit flera revben. Sonen hade cyklat
omkull och fått cykelstyret i bröstkorgen. Vid besöket på
akutmottagningen togs blodprover och en
röntgenundersökning genomfördes. Då allt såg normalt ut
skickades sonen hem med smärtstillande medicinering. Då
han inte förbättrades i sitt tillstånd sökte föräldrarna vård igen
och fick då besked att sonen hade tre brutna revben.
Mamman ifrågasätter varför de inte fått den informationen
samt undrar hur det är möjligt att missa detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04480-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Hantering av logguppgifter i patientjournal
En kvinna har synpunkter på hantering av logguppgifter i
hennes journaler.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04683-50 KAR
Vård och behandling

Lång väntan på diagnos och utdragen behandling
En kvinna utreddes under 2½ år för balanssvårigheter,
svullnad och inkontinens, innan hon fick sin diagnos. Nu har
hon väntat ett halvår på operation utan att ha fått besked om
när i tiden den kommer att ske. Anhörig undrar om detta är
realistiskt. Om kvinnan fått sin diagnos tidigare och framför
allt blivit opererad hade hennes lidande minskat avsevärt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02710-50 KAR
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna fick sin ena tumme opererad på akutsjukhus och
gick sedan för rehabilitering hos arbetsterapeut.
Arbetsterapeuten uppträdde argsint, hörde inte av sig på
begäran och skrev felaktigheter i journalen. Hon har skrivit att
kvinnan var högerhänt och att skadan var på vänster hand.
Åtgärd: Att anmälaren har haft en dålig vårdupplevelse och
upplevt bristande bemötande beklagas i ett yttrande från
vården. Det är beklagligt att felaktigheter har uppkommit i
journalen. Dessa felaktigheter är nu ändrade. Anmälaren
framför, efter att hon tagit del av yttrandet, att hon hade
önskat en bekräftelse på ändringen i journalen med en kopia
till den läkare som hänvisade henne till primärvården. Hade
läkaren vetat att hon skadat sin dominanta hand kanske han
hade agerat annorlunda. Hon hade även önskat en ursäkt från
arbetsterapeuten. Ärendet avslutas.
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Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02725-54 HAD
Vård och behandling

Behandling och vårdplanering
En mor undrar bland annat varför hennes son inte har fått
tillräcklig med vård samt en vårdplanering vid en
specialistmottagning vid ett sjukhus. Hon anser att sjukhuset
inte klarar att vårda en patient med både fysiska och psykiska
skador. Modern undrar också varför sonen har inte fått
möjlighet till efterbesök och remiss till rehabilitering trots att
detta står på sjukhusets hemsida.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02990-42 JER
Vård och behandling

Nekad smärtlindring, missad diagnos, diskriminerad
En man sjukhusvårdades efter operation och infektion i en
axel på en ortopedklinik på ett akutsjukhus. Han behandlades
med antibiotika och smärtlindring. Vid hemgång fick han ett
begränsat antal med starkare smärtlindring, då han
missbrukat tidigare. Han överdoserade med annan medicin
och sjukhusvård krävdes då han fick blödning i tarmen, svåra
smärtor och feber. Mannen menar att händelsen hade kunnat
undvikas om han fått rätt smärtlindring som inte hade
påverkat blödningsrisken samt blivit lyssnad till då smärtan
visade sig vara symtom på infektion. Mannen känner sig
diskriminerad då hans tidigare liv med missbruk påverkade
läkarens restriktion av smärtlindring. Han fick svår infektion i
axeln, opererades vid sju tillfällen och sjukhusvårdats i tre
veckor. Han har kronisk infektion i levern.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit för
fortsatt handläggning.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03466-50 KAR
Vård och behandling

Komplikationer vid fraktur
En man som fått armen bruten gipsades. Mannen fick
information om att han själv kunde gipsa av och att inget
återbesök till vården behövdes. Två gånger fick han gipsas om
på grund av svullnad och värk. Mannen hade fortsatt mycket
värk och upplevde att något inte stod rätt till. Han sökte akut
och det konstaterades att frakturen inte var läkt. Man
upptäckte även två ledbandsskador. Mannen som har
nervsmärtor i handen väntar på besök till handkirurg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04029-57 HEG

Inte nöjd med resultatet av en operation
En man framför att han genomgått en höftledsoperation på ett
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Vård och behandling

sjukhus. Han är inte nöjd med resultatet då ena benet blev 5
cm kortare än det andra. Han önskar en förklaring samt
ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04056-54 HAD
Vård och behandling

Intyg
En kvinna som har amputerat sina tår är i behov av intyg för
att kunna köpa anpassade skor, få rätt till färdtjänst samt
handikapsersättning. Hon har förgäves begärt detta från en
läkare vid en specialistmottagning som enligt henne har
struntat i henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04257-50 KAR
Vård och behandling

Komplikationer efter handoperation
En kvinna bröt armen och fick gips. På grund av att gipset
sattes för hårt fick kvinnan sår på hand och fingrar och en
sena i tummen gick av. Det visade sig även att inopererade
skruvar var för långa vilket var orsaken till svullnaden och
värken.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02849-64 JMM
Vård och behandling

Komplikation efter operation
En kvinna opererades på sjukhuset. Mycket gick fel - urin
läckte ut i buken och hon fick blodförgiftning som måste
behandlas akut. Sköterskan undersökte henne inte ordentligt.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande
från verksamheten i vilket sektionschefen beskriver hur
kvinnan behandlats. Sektionschefen framhåller att det finns
risk att drabbas av komplikationer efter en såpass omfattande
kirurgi som patienten genomgått. Han beklagar att patienten
drabbats och talar om att man tar till sig patientens
synpunkter i verksamhetens strävan att förbättra kvaliteten.
Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att hon fått
möjlighet att ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02864-50 KAR
Omvårdnad

MRSA
En kvinna, bärare av bakterier resistenta mot antibiotika
(MRSA), inkom till förlossningen på akutsjukhus. På grund av
smittan fick hon inte komma till BB-avdelning och därmed
missade hon den information, råd och stöd som
barnmorskorna där ger. Sambon fick inte gå ut i det
gemensamma köket med risk för smittspridning. På rummet
satt en stor skylt med bokstäverna MRSA "som om hon bar på
en obotlig sjukdom".
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03453-52 LÖW
Vård och behandling

Komplikationer efter förlossning
En kvinna drabbades av stora blödningar och ett svullet
vänster ben efter förlossning. Hon sökte först närakuten som
skickade henne akut till sjukhuset som hade förlöst kvinnan.
Där fick hon vänta i flera timmar innan hon fick komma till en
vårdavdelning. Hon låg i flera dagar. Det kändes enligt
kvinnan som att inget hände. Hon fick heller ingen information
om sitt tillstånd, tills en läkare som talade samma språk som
kvinnan tog sig an hennes fall. Denna kunde konstatera att
kvinnan drabbats av en stor blodpropp som krävde operation.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04084-64 JMM
Kommunikation

Illa bemött
En kvinna bemöttes illa i samband med att man skrev
vårdintyg på akutmottagningen och hon skulle invänta
transport till psykiatrisk avdelning. Hon var gravid, men fick
ingen mat under 11 timmar och ingen information om vad ett
vårdintyg innebär. Hon fick inte heller möjlighet att ligga och
vila.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04715-57 HEG
Vård och behandling

Oklart varför äggstock togs bort
En kvinna genomgick en operation då livmoder och äggledare
togs bort. Vid en senare operation i buken konstaterades att
den ena äggstocken inte kunde återfinnas och kvinnan undrar
om den också togs bort vid operationen. Hon saknar
information om det.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04397-42 JER
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna insjuknade med huvudvärk och svaghet i ena
kroppshalvan. Trots flera undersökningar av olika neurologer
missades diagnosen stroke. I dag, sex år senare har hon fått
diagnos och hjälp men har skador på hjärnan som gör att hon
inte klarar vardagen och aldrig mer kan arbeta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg
samt patientförsäkringen (LÖF). Anmälaren önskar fortsatt
handläggning vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet avslutas.
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Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03965-52 LÖW
Vård och behandling

Fördröjd behandling
En kvinna drabbades av cancer i halsen. Hon anser att det
dröjde alldeles för länge innan hon fick en åtgärd vilket
möjliggjorde att hon fick näring direkt i magen. Detta
medförde att hon tappade mycket i vikt och försämrade
återhämtningen efter strålbehandlingen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04148-64 JMM
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna upptäckte en knöl i bröstet och undersöktes på
sjukhuset och läkaren talade om att knölen var ofarlig. Efter
några månader var hon på mammografi och
ultraljudsundersökning, och då tog man biopsi på knölen. Man
lovade höra av sig inom tio dagar ifall det skulle vara malignt.
Kvinnan hörde ingenting. Hon kände sig osäker och ringde
själv och sjuksköterskan som svarade talade om att hon
skulle boka en tid till läkaren. På förfrågan sade
sjuksköterskan att det var bra om kvinnan tog med sig en
anhörig till besöket. Sjuksköterskan ansåg att patienten själv
har ett ansvar att höra av sig.
Åtgärd: Förvaltningen har i kontakt med anmälaren förstått
att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder ärendet.
Ärendet avslutas utan utredning från patientnämndens
förvaltning.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03713-52 LÖW
Kommunikation

Bristande information med mera
En anmälare skulle ta bort ett födelsemärke i närheten av
ögat. Denne fick ingen information hur vederbörande skulle
göra inför operationen eller efter operationen. Dessutom
tycker anmälaren att det är märkligt att denne inte fick någon
sjukskrivning då personer kan ha ett yrke där man träffar
många människor och inte kan visa sig med ett blått öga. Så
var det i detta fall. Dessutom framkom att en läkare gick runt
bland andra patienter och pratade med var och en av dem så
att övriga kunde höra på.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02758-42 JER
Vård och behandling

Missad fördröjd diagnos, e-recept
Anmälaren framför klagomål över missad fördröjd diagnos hos
olika vårdgivare. Flera gånger har e-recept glömts bort att
förskrivas.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälan saknar
kontaktuppgifter.
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Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04469-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Hantering av logguppgifter

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04481-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Synpunkter på logguppgifter i patientjournal

Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04253-57 HEG
Vård och behandling

Felaktig behandling, onödiga undersökningar

En kvinna har frågor angående hantering av logguppgifter.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En kvinna framför synpunkter på logguppgifter i hennes
patientjournal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En mamma framför klagomål gällande felaktig behandling av
dotterns armbrott vid besök på en akutmottagning. Dottern
hade ramlat och skadat ena armen, efter
röntgenundersökning beslutades att behandla med gips. En ny
röntgenundersökning gjordes innan hemgång och det visade
sig att benen i armen inte låg helt rätt men dottern skickades
ändå hem. Vid förnyad röntgenundersökning efter en vecka
visade det sig att felställningen ökat och en operation var
nödvändig. Mamman ifrågasätter handläggningen av dotterns
ärende och undrar vem som har ansvaret för att dottern
tvingades genomgå fyra röntgenundersökningar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03801-57 HEG
Vård och behandling

Lång väntan på utredning och svar
En mamma framför att hennes dotter skulle genomgå en
allergiutredning på en barnläkarmottagning. Först hade
mottagningen glömt att kalla dottern till besök, sedan var det
lång väntetid innan de fick komma in till läkaren och
provtagningen kunde inte genomföras. Ytterligare väntetid
uppstod då remissen skulle ändras innan den skickades. Det
har även varit extremt svårt att komma i kontakt med
mottagningen för att få provsvar och mamman ifrågasätter
varför det måste vara så krångligt och så lång väntetid för att
få besked om dottern är allergisk eller inte.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04014-49 HAP
Administrativ hantering

Saknar remissvar
Anmälaren är närstående till patient som lider av
cancersjukdom. Patienten är remitterad till två mottagningar
vid akutsjukhus. Vid den ena mottagningen är remissen
borttagen. Anmälaren ställer sig frågande inför detta.
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Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02978-64 JMM
Kommunikation

Hänvisas till psykiatrin
En kvinna sökte sig till akutmottagningen för sin somatiska
krämpa. När de såg att hon hade journal på psykiatrin
hänvisades hon dit, och undersöktes inte ordentligt för sina
problem.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03004-50 KAR
Vård och behandling

Bristande undersökning, missad diagnos
En kvinnan med magsmärtor och kräkningar blev inte
ordentligt undersökt på akutmottagningen. Smärtorna
hänfördes till olika tillstånd som inte undersöktes. Slutligen
konstaterades tarmvred och kvinnan opererades.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03006-44 STE
Vård och behandling

Bristande bedömning
En dotter kontaktar angående sin avlidna mor. Mamman hade
förts med ambulans till sjukhus med en blodpropp i benet.
Väntan på akutmottagningen blev lång och när kvinnan skulle
överföras till en geriatrisk klink hade en rullstolstransport
beställts. Färden blev plågsam för kvinnan som varit
sängliggande de senaste månaderna. Kvinnan hade fått
komplikationer efter flytten till geriatrisk klinik och överförts
till en kirurgisk enhet och där avled hon efter något dygn.
Dottern undrar hur man kunde göra en sådann bedömning att
beställa rullstolstaxi till hennes mamma i det tillstånd hon var.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03224-57 HEG
Vård och behandling

Får ingen utredning trots remiss från husläkare
En kvinna har remitterats från husläkaren till mottagning på
sjukhuset, men hon blir inte kallad för undersökning och inte
utredning. Husläkaren har ingen bra förklaring. Kvinnan
undrar om det är hennes ålder som gör att man inte bryr sig
om att utreda hennes besvär ordentligt.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03449-64 JMM
Vård och behandling

Försenad diagnos
En kvinna sökte akut på sjukhuset på grund av smärtor. Hon
undersöktes och lades in över natten, men skrevs ut dagen
efter med besked att det inte var någon fara men att det
skulle följas upp med bland annat
magnetkameraundersökning. Detta tappades bort och kom att
ta lång tid. Sent omsider fick kvinnan besked att hon hade
cancer i lungan.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande
från verksamheten i vilket verksamhetschefen för
funktionsområde Akut talar om att man brustit i rutinerna
genom att remiss inte skickades som den skulle. Han beklagar
det inträffade och tar till sig av kritiken. Verksamheten
kommer att gå igenom händelseförloppet tillsammans med
lungmottagningen för att förhindra att liknande händelser
inträffar. Anmälaren är nöjd med yttrandet. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03700-64 JMM
Vård och behandling

Undersöktes inte ordentligt
En kvinna sökte sig till akutmottagningen på sjukhuset för
sina besvär. Hon undersöktes inte ordentligt och skickades
hem igen. Efter kort tid avled hon i hemmet på grund av
blodproppar.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från
verksamheten i vilket chefläkaren djupt beklagar det
inträffade och hänvisar till bifogade yttrande från
patientsäkerhetsläkaren och verksamhetschefen som skriver
att händelsen ska behandlas i verksamhetens avvikelsesystem
och att ställning ska tas till anmälan enligt lex Maria efter en
ordentlig utredning. Närstående kommer att informeras och
erbjudas möjlighet att delta i utredningen. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04295-42 JER
Kommunikation

Bemötande, brister i intyg
Anhörig till avliden kvinna framför synpunkter på bemötande
kvinnan fick på en lungmedicinsk klinik under hennes sista tid
i livet och som svårt sjuk. På ronden var läkaren nonchalant
och talade om hennes försämring i sjukdomen som en
utförsbacke och; här ses ingen förbättring. Kvinnan
uppfattade allt som sas. Vid utlovat möte och samtal med
läkaren kom han aldrig på avtalad tid. Blodförtunnande
medicin sattes ut då inga proppar sågs på lungorna men
senare granskning av röntgenplåtar visade att det fanns
proppar. I dödsorsaksintyget omnämns kvinnan som dödfött
barn.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04228-42 JER
Vård och behandling

Avslutade medicinering, inte lyssnad till
En kvinna insjuknade med bröstsmärtor och sökte akut vård
på sjukhus och lades in för observation. Kvinnan medicinerar
mot bipolär sjukdom och läkaren bedömde symtomen bero på
det läkemedlet som sattes ut. Kvinnan och anhöriga
protesterade och informerade om risken för följderna men
läkaren lyssnade inte. Kvinnan insjuknade och sjukhusvård på
psykiatrisk klinik krävdes under två veckor. Under
insjuknandet körde kvinnan bil och förlorade därefter sitt
körkort.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04326-57 HEG
Omvårdnad

Bristfällig vård i slutenvården
En man vårdades i slutenvården under en period. Hans hustru
framför synpunkter på omvårdnaden och kosten mannen fick.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04455-42 JER
Vård och behandling

Missad läkemedelsbiverkan, inte lyssnad till
En man blev ordinerad läkemedel på grund av sin psykiatriska
diagnos. Läkemedlet gav en kraftig biverkan som innebar vård
på akutsjukhus. Mannen har synpunkter på att han inte blev
tagen på allvar i primärvården då han sökte för sina symtom,
trots att han själv påpekade att det kunde vara en
läkemedelsbiverkan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04686-44 STE
Vård och behandling

Missnöjd med medicinering på akutsjukhus
En man kontaktar med fullmakt för sin hustru. Hustrun är
diabetiker och multisjuk med sår under fötterna. Såren har
under lång tid behandlats med olika antibiotika. Då fotsåren
förvärrades blev hustrun inlagd på sjukhus under en vecka
och det framkom då att hon hade multiresistenta
tarmbakterier. Sjukhuset informerade om smittan men
ändrade inte medicineringen förrän maken ringde och frågade
om smittans eventuella påverkan på upptaget av läkemedel i
tarmen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04740-57 HEG
Vård och behandling

Inlagd patient fick ingen stomipåse
En kvinna har helt nyligen fått en urinstomi. Av andra skäl
blev hon inlagd på akutsjukhuset och behövde byta
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stomipåsen. Det fanns ingen ny påse att uppbringa på hela
sjukhuset och kvinnan blev orolig för hygienen, hon lämnade
sjukhuset.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04774-57 HEG
Vård och behandling

Remiss från primärvården avvisades
En man gick med sjukdomskänsla och oklara kroppsliga
symtom efter ett kattbett. Hans husläkare sände remiss till
infektionsklinik med önskan om blodanalys, men den
avvisades då man menade att mannen redan var utredd.
Mannen är besviken då han fortfarande känner sig sjuk.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02834-50 KAR
Omvårdnad

Borttappade personliga ägodelar
En kvinna hör av sig angående sin make. Maken har efter två
separata vistelser på en geriatrisk klinik kommit hem i
landstingets patientkläder. Båda gångerna har vården tappat
bort hans kläder. Kvinnan vill att sjukhuset ska ersätta de
försvunna kläderna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03236-58 CRE
Vård och behandling

Brister i behandling, otrevligt bemötande
En anhörig framför synpunkter på att personalen på en
geriatrisk vårdavdelning inte hjälper patienten, att hon inte får
den behandling hon behöver. Personalen är dessutom otrevlig
mot både patienten och anhörig.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02759-42 JER
Vård och behandling

Feldiagnosticerad, ekonomisk ersättning
En kvinna sökte vård på akutmottagningen med bland annat
magsmärtor och besvär från urinblåsan. Hon blev
diagnosticerad för svamp i underlivet och medicinerades för
detta. kvinnan försämrades och senare framkom det att hon
hade klamydia.
Kvinnan önskar en förklaring till handläggningen och
ersättning för felförskrivet läkemedel.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02778-50 KAR
Vård och behandling

Komplikationer efter operation
En kvinna drabbades av komplikationer efter en operation i
handleden. Hon fick klåda, och rodnad i fingrarna. Såret
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sprack och infektion uppstod. Därefter har hennes känsel
blivit nedsatt och hon har fått sämre rörlighet. Operationen
gjordes för ett och ett halvt år sedan. Kvinnan kan inte arbeta
på grund av smärtan.
Åtgärd: Då kvinnan har haft bra korrespondens med vården
och fått träffa operatören, som beklagar det inträffade, är det
ej aktuellt med yttranden från vården. Kvinnan har pågående
hjälp från två akutsjukhus för att få klarhet i var problemen
ligger. Anmälan är gjord till patientförsäkringen. Ärendet
avslutas.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02785-54 HAD
Vård och behandling

Blev sjuk av undersökning
En kvinna undersöktes av läkaren på sjukhuset. Han klämde
på hennes mage i närheten av ett bråck och lyckades då
orsaka att kvinnan fick mycket stora problem med infektioner
som spred sig i hela kroppen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02797-57 HEG
Vård och behandling

Missad diagnos, patient avled
En kvinna framför synpunkter och frågor kring makens vårdtid
på ett sjukhus. Det tog lång tid att ställa rätt diagnos och
maken avled. Anmälaren undrar om allt gått rätt till och har
blivit rekommenderad att anmäla händelsen.
Åtgärd: I yttrandet från vården framfördes beklagan över att
rätt diagnos inte kunde ställas omgående vid besöket på
akutmottagningen. Detta förklarades med att flera diagnoser
fanns med vilket försvårade symtombilden. När skadan i
tarmarna upptäcktes genomfördes en operation vilket tyvärr
var försent och mannen avled. Anmälaren är tacksam över
den omfattande medicinska informationen, men menar att
mannens höga ålder och de många diagnoserna gjorde att
man inte agerade så snabbt som man kunnat. Hon önskar att
ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02804-58 CRE
Vård och behandling

Bestående skada efter operation
En man framför att han drabbats av hjärtproblem under och
efter en axeloperation. Dessa problem är bestående.
Anmälaren undrar hur detta kunde hända och önskar en
förklaring.
Åtgärd: Yttrande inkom från läkare och biträdande överläkare
på hjärtkliniken som menade att mannens hjärtbesvär fanns
innan operationen, men uppmärksammades först då.
Anmälaren är bekymrad över sin hjärtåkomma och han
upplevde att den debuterade i samband med vistelsen på
akutsjukhuset. Mannen avser troligtvis att anmäla till annan
instans, men ärendet på förvaltningen avslutas.
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02854-57 HEG
Patientjournal och
sekretess

Information om diagnos låg i receptionen
En man var på läkarbesök på mottagning på akutsjukhuset
och anmälde sig i receptionen. Där låg information om
mannens diagnos fullt synlig, denna information hade mannen
ännu inte fått. Han tycker att det är konstigt att receptionisten
hade mer information om hans sjukdom än vad han fått själv.
Åtgärd: Yttrande inkom från chefläkare och verksamhetschef
som djupt beklagade bristen på sekretess i receptionen.
Receptionsdisken kommer nu att byggas om så att inga
papper kan ses av patienter eller anhöriga som anmäler sig i
receptionen. Anmälaren är mycket nöjd med åtgärderna och
önskar att ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02858-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid, ingen smärtbehandling
En man framför att han fått vänta i 20 timmar på en
akutmottagning på ett sjukhus innan han blev inlagd. Mannen
hade problem med höften och det visade sig att ledkulan
hoppat ur led. Anmälaren ifrågasätter väntetiden samt att han
inte fick smärtbehandling.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef, enhetschef
och två sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen vid
det aktuella tillfället. Just detta dygn var belastningen extremt
hög vilket innebar vissa problem. De beklagade mannens
upplevelse och redogjorde för svårigheterna att ge honom
smärtlindring. 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.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03741-52 LÖW
Vård och behandling

Komplikationer efter operation
En kvinna har fått en stomi på grund av flera tarmvred. När
man skulle lägga ner stomin tillstöttet det komplikationer. Det
ledde till att hon fick en annan stomi. Dessutom har hon svåra
smärtor. Hon har en specialistkontakt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03876-50 KAR
Vård och behandling

Smärtsam undersökning
En läkare påbörjade en undersökning av en man. Mannen
upplevde sådan smärta att han tvingades avbryta
undersökningen. Läkaren blev arg och skällde på mannen och
sa att han fick söka sig någon annanstans. De andra
personerna som var med i rummet blev lika förvånade som
mannen över läkarens beteende. Mannen har väntat länge på
denna undersökning men står åter igen utan åtgärd.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03936-52 LÖW
Ekonomi

Nekades betala med kontanter
En kvinna besökte ett sjukhus, men nekades att betala
besöksavgiften kontant. Det var bara möjligt att betala med
kort eller att få en faktura, vilket kvinnan är kritisk till.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04562-52 LÖW
Vård och behandling

Komplikationer efter bröstoperation
En kvinna kontaktar förvaltningen. Hon lider av bröstcancer
och har bröstimplantat som sjunkit in, värk och svullnad i
bröstet. Hon sökte vård på bröstkirurgiska kliniken för
bedömning. Handläggnigen upplevdes långsam och efter
reoperation och olika röntgenkontroller sågs metastaser på
lungorna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04600-50 KAR
Vård och behandling

Får ej behandling
En kvinna med stora gångbesvär och smärta i ett ben får inte
hjälp från vården. Akutsjukhus har konstaterat att hon har en
infektion i skelettet men att hon inte är behjälpt av operation.
Kvinnan har bett husläkaren om hjälp med smärtlindring och
läkning av inflammationen men får inte gehör.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02902-50 KAR
Kommunikation

Brister i kommunikationen, övervåld
En liten pojke bemöttes ovänligt och hårdhänt under
behandling på akutsjukhus. Läkaren skrek åt pojken och höll
fast honom så hårt att han fick blåmärken. En
underskötersköterska som var med vid tillfället bad läkaren
att släppa pojken så att inga frakturer skulle uppstå.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04097-52 LÖW
Vård och behandling

Fel diagnos
En flicka skadade sig under ett träningspass. Hon hade då
sprungit ihop med en annan medspelare och bland annat fått
ett blåmärke. Hon sökte vård vid flera ställen. Bland annat vid
en barnakutmottagning. Där blev hon röntgad. Läkaren på
mottagningen sa att allting såg bra ut. Det har senare visat
sig att flicka drabbats av en ansiktsfraktur som krävde
operation.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03683-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Operation uppskjuten
En kvinna har synpunkter på att en operation blev uppskjuten
och att hon har inte fick någon förklaring till varför. Kvinnan
har väntat på operationen sedan hon skadade handen för
snart ett år sedan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03089-34 ARN
Vård och behandling

Bristfällig behandling
En kvinna saknade information om en avdelnings rutiner i
samband med en vårdvistelse på ett sjukhus. Hon ansåg även
att personal varit slarvig med att tömma urinpåsarna samt att
man missade att skanna urinblåsan, vilket medförde att
kvinnan fick urinvägsinfektion.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03135-58 CRE
Vård och behandling

Behandling och bemötande på ortopedmottagning
En kvinna upplevde att läkaren var våldsam vid behandling på
ortopedmottagning. Det gjorde mycket ont när foten
undersöktes och läkaren var nonchalant och fortsatte lika
våldsamt trots att kvinnan sagt till. Dessutom hörde läkaren
inte av sig om besked trots att kvinnan ringt flera gånger.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03140-42 JER
Vård och behandling

Avslutad medicinering, personal stängde av larmet
En man med infektion i ryggkotorna sjukhusvårdades på en
ortopedklinik på ett akutsjukhus. Mannen hade svåra smärtor.
Han hade medicinerat med kortison i 20 år och den avslutades
utan nedtrappning. Mannen fick svåra smärtor och gavs stark
smärtlindring utan effekt, däremot fick han hallucinationer.
Mannen var svårstucken och infart sattes i en ven på halsen.
fingrarna på ena handen har därefter varit bortdomnade. När
han ringde på klockan stängde personalen av larmet och han
förbjöds att ringa på klockan, även medpatienter uppmanades
att inte ringa på hjälp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03206-57 HEG
Vård och behandling

Fraktur på lårbenet uppmärksammades inte
En neurologiskt sjuk kvinna skadades vid förflyttningar i
hemmet, hon bröt båda underbenen. Hon lades in under en
vecka på akutsjukhus, det ena benet gipsades, men trots att
hon beklagade sig ville man inte undersöka det andra benet.
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Slutligen gjordes en undersökning och det upptäcktes att hon
hade en fraktur också där. Kvinnan är upprörd över att ha
blivit nonchalant behandlad då hon beklagade sig.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03758-49 HAP
Kommunikation

Bristande information
En kvinna anser att hon inte har fått någon information om
varför hon inte har full rörelseförmåga in ena knät efter
operation. Hon har även synpunkter på
omvårdnadspersonalen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03898-49 HAP
Vård och behandling

Bristfällig utrustning vid operation
Ung man kom till ortopedisk avdelning vid akutsjukhus med
krossad fot. Inför operationen visade det sig att det saknades
medicinteknisk utrustning som emellanåt behövs vid
operationer vid ortopediska kliniker. Den unge mannen fick
även trycksår under sin tid vid avdelningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03937-50 KAR
Vård och behandling

Komplikation efter operation
En kvinna opererades i sitt knä på sjukhuset. Efter
operationen fick hon komplikationer i form av instabilitet och
balansrubbningar, vilket ledde till att hon föll och bröt armen.
Läkaren kollade inte upp hennes tillstånd efter operationen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04602-57 HEG
Vård och behandling

Komplikation efter lång väg till apoteket
En kvinna genomgick en höftledsoperation på akutsjukhus.
Behandlingen från början till slut var bra och operationen var
lyckad. Hon bodde på patienthotellet och läkaren uppmanade
henne att köpa receptfria smärtlindrande läkemedel innan hon
åkte hem. Sträckan mellan hotellet och apoteket var väldigt
lång, det började blöda kraftigt ur såret och kvinnan
ifrågasätter varför hon tvingades gå den långa sträckan själv.
Hon hade önskat hjälp i rullstol.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04735-57 HEG
Vård och behandling

Bristfällig hjälp i samband med diskbråck
En kvinna har stora besvär med ryggen och har åkt till
akutmottagning flera gånger utan att få en diagnos. Vid en
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utlandsvistelse drabbades hon av svåra besvär och vid en
magnetsröntgenundersökning konstaterades diskbråck. Hon
är olycklig då hon inte kunnat få den diagnosen trots flera
besök på akutmottagning.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04390-28 ROS
Vård och behandling

Nekad behandling, trots bestående skada
Anmälaren fick bestående nerv- och muskelskada vid en
tandbehandling hos specialist. Blev remitterad till privat
plastikkirurg för åtgärd. Hon blev lovad rekonstruktion av
vårdgarantin och fick en tid för operation. Innan hon hann
komma på tiden blev hon vidareremitterad till plastikkirurg på
akutsjukhus, på grund av att landstinget sagt upp avtalet med
den mottagning som kvinnan fått tid på. Från plastikkirurgin
på akutsjukhuset fick hon information om att åtgärden inte
längre faller inom ramen för offentligt finansierad vård.
Anmälaren anser att hon då skadan inträffat, fått ett löfte om
åtgärd. Att hon sedan fått stå i kö två år och att regelverket
ändrats under tiden, inte ska drabba henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03035-52 LÖW
Kommunikation

Brister i kommunikationen
En kvinna som drabbats av njursten är missnöjd med
kommunikationen när hon var på besök inom vården. Kvinnan
som hade njursten på vänstra sidan fick information om att
hennes njursten var på högra sidan vilket var felaktigt.
Kvinnan är även missnöjd med bemötandet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02737-42 JER
Vård och behandling

Fick ingen smärtlindring, komplikationer
En kvinna genomgick en gynekologisk canceroperation vid en
kvinnoklinik på ett akutsjukhus. Hon fick ingen smärtlindring
efter operationen och bad sköterskan om mer men nekades.
Inför operationen sattes dropp i handen, blodkärlet sprack och
medicinen kom ut under huden. Kvinnan har varit i konttakt
med vårdavdelningen och talat med chefbarnmorskan men
upplever att ingen bryr sig.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02760-42 JER
Vård och behandling

Feldiagnosticerad, sent besked om provsvar
En kvinna sökte vård på akutmottagningen på ett akutsjukhus
med magsmärtor som bedömdes orsakade av
urinvägsinfektion. Behandlades gavs med antibiotika. Olika
prover togs, men inte förrän en månad efter att provsvaren
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var klara fick hon besked. Kvinnan hade klamydiainfektion och
ny antibiotika gavs. Ingen smittspårning gjordes dessutom är
medicineringen vid denna sjukdom gratis. Kvinnan önskar
ersättning för felförskrivet läkemedel, då hon fick fel sorts
antibiotika mot klamydiainfektionen, samt för den rätta
medicinen som är gratis enligt smittskyddslagen.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02930-57 HEG
Vård och behandling

Felaktig diagnos vid blödningar
En kvinna fick problem med blödningar och smärta i
underlivet. Efter flera besök på akutmottagningen
konstaterades att kvinnan var gravid utanför livmodern och
vid en operation togs äggledaren bort. Kvinnan är besviken
över att det inte kunde diagnostiserats vid ett tidigare tillfälle
för möjligheten att undvika operation.
Åtgärd: Då Inspektionen för vård och omsorg avser att utreda
anmälarens ärende avslutas det på förvaltningen i
överenskommelse med anmälaren.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02975-50 KAR
Vård och behandling

Komplikation efter förlossning
En kvinna syddes av barnmorska efter förlossning på
akutsjukhus. Följande halvår hade kvinnan stora besvär. När
det inte gick att sätta in en spiral trots upprepade försök fick
kvinnan uppsöka gynekolog. Det uppdagade sig då att man
sytt för mycket. Kvinnan behöver opereras. Detta går dock
inte göra förrän hon har fått tillbaka sin menstruation varpå
hon rekommenderas att sluta amma. Under operationen
behöver hon vara sövd och sedan vara inlagd på sjukhus.
Därefter tar läkningsprocessen en tid. Kvinnan menar att allt
detta lidande borde ha kunnat undvikas.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03084-57 HEG
Vård och behandling

Nekad provrörsbefruktning
En kvinna har fått avslag på remiss för assisterad befruktning
som sändes till akutsjukhusets mottagning för
reproduktionsmedicin. Där hänvisas till de riktlinjer sjukhuset
tagit fram. Kvinnan ifrågasätter avslaget och vill överklaga
det.
Åtgärd: Undertecknad informerar om att det beslut kvinnan
fått från sjukvården kan överprövas hos Socialstyrelsen,
lämnar kontaktuppgifter. Ärendet avslutas.
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03126-58 CRE
Vård och behandling

Ställt fel diagnos, remisser ej skickade
En kvinna har synpunkter på att hon under ett par års tid
bollats runt mellan olika avdelningar på ett sjukhus, utan att
rätt diagnos kunnat ställas. Man har också glömt att skicka
två remisser.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03299-50 KAR
Vård och behandling

Felaktigt läkemedel
En kvinna behandlades med preparat som hon är allergisk
mot. Detta hade framförts till akutsjukhuset. Kvinnan
drabbades av biverkningar i form av andningssvårigheter,
tryck över bröstet, hallucinationer och mardrömmar. Först
förnekade sjukhuset att hon fått preparatet. Senare fick hon
bekräftat av läkare att så var fallet. Under vistelsen fick hon
en annan patients läkarintyg vilket hon tolkar som stress i
arbetssituationen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03731-49 HAP
Vård och behandling

Personal kom inte vid larm när barnet föddes
Anmälaren och hans havande fru sökte sig till förlossningen
vid sjukhus. När hans fru födde barnet fanns det ingen
personal i rummet. Personalen hade placerat kvinnan på en
pall. Anmälaren larmade efter personalen men personalen
kom inte. Anmälaren gick ut till expeditionen där personalen
satt. Personal följde med anmälaren till förlossningsrummet.
Då hade barnet fallit ner i golvet. Barnets ena öga är rött efter
fallet. En läkare som inte kunde tala svenska som anmälaren
förstod kom och undersökte barnet. Denne läkare sa att hon
inte kunde något om huvuden, varför barnets huvud inte blev
undersökt. Senare kom en barnläkare som tittade på barnet
och kände på barnets huvud. Denne läkare sa att det inte
fanns skäl till oro. Barnets öga är fortfarande rött efter fallet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03925-50 KAR
Vård och behandling

Stress med amning efter förlossning
En kvinna som för tre år sedan födde sitt första barn har
synpunkter på att hon stressades av vårdpersonalen att
komma igång med amning kort efter förlossningen, trots att
problemen var stora och pojken inte ville amma. När kvinnan
födde sitt andra barn på en annan klinik var inställningen en
helt annan och hon fick veta att det ofta dröjer något dygn
innan barnet vill amma. Kvinnan undrar vad sjukhuset där
hon födde sitt första barn har för rutiner och hur det kommer
sig att man hanterar frågan om amning olika mellan olika
kliniker.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04479-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Synpunkter på logguppgifter i journal

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02770-50 KAR
Administrativ hantering

Utlovad remiss skickas aldrig

En kvinna har synpunkter på logguppgifter i hennes journal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En man besökte för andra gången akutmottagning på grund
av neurologiska besvär. Läkaren utlovade en remiss till
mannens vårdcentral med förslag på undersökning med
magnetröntgen. Vårdcentralen har efter tre och en halv
månad ännu inte fått någon remiss. Mannen har kontaktat
akutmottagningen vid flera tillfällen och ny remiss har
utlovats. Mannen anser det bristfälligt att det saknas rutiner
och påpekar att det kostat honom mycket oro under tiden.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03075-42 JER
Ekonomi

Läkemedelskostnader
En kvinna vårdades och medicinerades på en neurologklinik
på ett akutsjukhus. Hon erbjöds medicinering somhon själv
fick bekosta, då diagnosen var okänd. Kostnaden blev totalt
37 000 kronor. Efter en behandling fick hon allergisk reaktion
som biverkan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03570-64 JMM
Vårdansvar

Fick inte hjälp
En man lades in på avdelning för utredning av sina
nervsmärtor. Plötsligt skrevs han ut och man talade om för
honom att fortsatta vården skulle ske på vårdcentralen. Han
har sen inte fått någon egentlig hjälp för sina smärtor.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03613-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En man har synpunkter på hur läkare behandlat honom vid ett
akutsjukhus. Läkaren har sagt och lovat saker som inte stämt
eller åtgärdats. Mannen tror att det kan ha medfört att
sjukdomen blivit sämre.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04159-42 JER
Kommunikation

Kränkande bemötande
En kvinna vårdas vid en neurologklinik på ett akutsjukhus och
upplevde sig kränkt av en läkare på en specialistmottagning.
Läkaren hävdade att kvinnan var läkemedelsberoende samt
att hon inte hade ont.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02928-52 LÖW
Vård och behandling

Fick inte hjälpmedel- med mera
En kvinna som behandlats för sin cancer på sjukhuset
förvägrades hjälp att få en ny peruk. Hon har även
synpunkter på att hon blev tagen för att vara rasist enkom för
att hon bad att få prata med en sköterska som hade bättre
språkkunskaper.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02695-57 HEG
Vård och behandling

Får ingen behandling för ögonbesvär
En man sökte ögonläkare då han upplevde grumlingar i
synfältet. Han fick ingen behandling utan fick uppmaningen
att lära sig att leva med besvären. Han är mycket missnöjd
med läkarens bedömning och ifrågasätter om det verkligen
inte finns någonting att göra.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit till
förvaltningen avslutas ärendet utan vidare handläggning.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02880-49 HAP
Vård och behandling

Nekad utlovad operation
Anmälaren blev utlovad operation vid specialistmottagning på
medicinsk grund. Senare flyttade anmälaren till annat
landsting. Nu nekas anmälaren utlovad operation med
hänvisning till att det nya landstinget inte betalar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04425-57 HEG
Organisation och
tillgänglighet

Tillgängligheten för synskadade
En man tar kontakt för sin synskadade fru och har synpunkter
på hanteringen rörande bokning av tider till en mottagning.
Mannen menar att det är mycket svårt för synskadade att
boka tider via webben.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04821-50 KAR

Utebliven behandling
En man satt och väntade på en behandling, när han fick reda
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Organisation och
tillgänglighet

på att en händelse uppstått, som gjorde att personal inte
hann med alla patienter. Anmälaren fick dagen efter en ny tid
för undersökningen. Denna dag var personalen sjuk.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03096-49 HAP
Vårdansvar

Ifrågasätter omprövning av bedömning
En tidigare bedömning av anmälarens hörselproblem
föranledde kontakt med mottagning som inriktar sig mot
patienter med behov av särskilda insatser för sin
hörselproblematik. Enligt anmälaren ska nu denna mottagning
åter pröva hennes behov av fortsatt kontakt med denna
mottagning. Anmälaren anser att denna planerade bedömning
ligger för nära i tid i förhållande till den tidigare bedömningen.
Åtgärd: Under handläggningstiden kontaktade anmälaren
förvaltningen och meddelade att frågan fått sin lösning i
kontakten med vårdgivaren och att ärendet därmed kunde
avslutas. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03039-58 CRE
Ekonomi

Brister vid registrering av patientavgift/frikort
En kvinna har synpunker på hantering kring frikort. Kvinnan
som precis skulle få frikort fick problem vid övergången från
det system som tidigare tillämpats och det nya digitala
systemet. Kvinnan har försökt prata om problemet med
vårdpersonal utan resultat.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Handläggare på förvaltningen har
tagit kontakt med enhetschefen på patientavgiftssektionen på
sjukhuset. Enhetschefen har varit behjälplig i ärendet så att
kvinnan har fått ett nytt frikort och den felaktiga
registreringen är åtgärdad. Anmälaren är nöjd med detta och
tackar för hjälpen. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1604-02739-49 HAP
Vård och behandling

Hjärntumör upptäcktes inte på sjukhus
En kvinna framför att hon tre gånger kommit till en
akutmottagning med yrsel, huvudvärk och
svimningstendenser. Hon har fått beskedet att hon lider av
migrän och har skickats hem med smärtstillande mediciner.
När kvinnan befann sig utomlands drabbades hon av en ny
attack och kom till sjukhus, där man konstaterade att kvinnan
lider av en hjärntumör.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02937-57 HEG
Vård och behandling

Felaktig bedömning av ögonskada
En kvinna har en hjärnblödning sedan tidigare och hon
vårdades under en period på akutsjukhus. Några veckor efter
hemkomsten blev synen grumlad och då hon besökte läkare
på akutmottagningen hänvisade de till den tidigare
hjärnblödningen. Men en ögonläkare uppmärksammade att
anmälaren fått näthinneavlossning och trots en operation
kunde synen inte räddas.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på akutmottagningen
som förklarade att det var mycket svårt att finna en korrekt
anledning till patientens besvär under besöket på
akutmottagningen, många olika symtom påverkade varandra.
De beklagade djupt att rätt diagnos fördröjdes. Anmälaren har
sökt ersättning från Löf, ärendet avslutas på förvaltningen.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02972-42 JER
Vård och behandling

Synpunkter på vård och behandling
En kvinna framför ett stort antal synpunkter på vård och
behandling hon fått vid ett akutsjukhus. Synpunkterna är för
kännedom.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-02979-64 JMM
Vård och behandling

Bristande undersökning
En man sökte sig till akutmottagningen på sjukhuset för sina
besvär. Han undersöktes inte ordentligt och dagen efter
besöket fick han krampanfall i sängen. Han anser att
sjukvården utsatt honom och andra för stor fara då han kör bil
i arbetet.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande
från verksamheten i vilket sektionschefen talar om att utifrån
det som framkommer patientens journal handlades fallet
korrekt, men om de symtom som patienten uppger i sin
anmälan hade kommit till läkarens kännedom skulle det varit
anmärkningsvärt om datortomografi av hjärnan inte
genomförts. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
framfört att symtomen visst kom fram under besöket.
Eftersom ord står mot ord kan inte förvaltningen göra mera
än att i avslutsbrev till vården tydliggöra anmälarens
uppfattning om vad som sades vid besöket. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03327-58 CRE
Vård och behandling

Brister i utredning och information
En kvinna framför att hon fått besked att hon drabbats av
lungcancer och behandlats för detta på ett sjukhus. I
samband med vård för tre år sedan på ett annat sjukhus
gjordes en lungröntgen, resultatet av denna röntgen har inte
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förmedlats till henne. Hon har nu fått besked att man redan
på dess bilder kunde se lungförändringar. Anmälaren
ifrågasätter varför detta upptäcks nu och menar att om hon
fått vård tidigare så hade ingreppet inte blivit så stort.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03627-57 HEG
Omvårdnad

Bortglömd på akutmottagning
En kvinna åkte till akutmottagningen med kraftiga
buksmärtor. Efter flera timmar kontaktade hon personal som
inte kunde återfinna hennes kontaktuppgifter eller
journaluppgifter någonstans.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03679-55 SKA
Ekonomi

Debiterat patientavgifter trots frikort
En förvaltare hör av sig, då flera vårdgivare debiterat hennes
huvudman, trots att denna har frikort. Detta har hänt både
tidigare med frikort i pappersform, och nyligen med
elektroniskt frikort. Bland annat har en vårdgivare meddelat
att man inte kan se att hon har något frikort registrerat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-03824-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En man har varit inlagd på olika avdelningar vid ett
akutsjukhus. Han har synpunkter på behandlingen och att han
inte varit delaktig i planeringen av vården. Dessutom gjordes
ett test i samband med att mannen kom till akuten vilket
medförde anmälan till Transportstyrelsen angående körkortet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04318-64 JMM
Ekonomi

Ersättningskrav
En kvinna ringde angående sin dotter som är svensk
medborgare och har fått vård på ett sjukhus. Dottern är inte
folkbokförd i Sverige men bor i ett EU-land. Hon har nu fått en
räkning på 12 000 kr som hon inte har råd att betala. Hon har
härefter till sjukhuset inkommit med ett EU-kort men det är
daterat efter sjukvårdsbesöket och därför måste hon betala
hela beloppet.
Åtgärd: Handläggning pågår
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Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04412-55 SKA
Ekonomi

Brister i hantering av frikort
En kvinna har synpunkter på hantering av patientavgifter och
frikort.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04523-50 KAR
Vård och behandling

Hemskickad från akutmottagning
En man besökte sin vårdcentral. Där uppdagades att mannen
hade låga blodvärden och han hänvisades till en
akutmottagning. Prover togs och han blev hemskickad med
uppföljning av vårdcentralen två veckor senare. Några dagar
senare föll mannen och tvingades på nytt uppsöka
akutmottagningen. Mannen lades in och det uppdagades sig
att han hade cancer med metastaser. Anhörig är kritisk till att
mannen blev hemskickad vid första besöket.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04660-42 JER
Kommunikation

Inte lyssnad till/behandling
En kvinna försökte kommunicera med personal vid ett
akutsjukhus då hon i samband med en röntgenundersökning
fick en allergichock, men ingen lyssnade. Hon fick senare
uppsöka ett annat akutsjukhus. Anmälaren har ställt frågor till
en chef men denne har inte återkommit till henne.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då handläggning
pågår vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04662-57 HEG
Vård och behandling

Fick bristfällig hjälp vid kattbett
En man blev biten av en katt och inkom till akutmottagning på
akutsjukhus. Efter att ha väntat länge kom en kvinnlig läkare
fram och påpekade att han borde ha läst på nätet att kattbett
inte behandlas och att han därmed inte borde ha upptagit en
plats på akuten. Mannen får sedan remiss till annan
akutmottagning via sin husläkare. Såret är rejält infekterat
och man misstänker stelkramp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04730-52 LÖW
Patientjournal och
sekretess

Felaktiga uppgifter i journal
En man klagade på att han inte fick ett nytt personnummer på
grund av felaktiga uppgifter om honom i journal. Han har bytt
kön. Hans läkare hade skrivit felaktiga kommentarer om hans
utseende och personlighet i journalen. Han ville inte ta upp
ärendet direkt med vården och önskade hjälp av
förvaltningen.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Skickar info och
anmälningsblankett.
Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1606-04107-49 HAP
Administrativ hantering

Vigselring försvann under operation

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1605-03464-64 JMM
Vård och behandling

Kränkande behandling

Vigselring försvann under operation.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna med smärtproblematik remitterades till
smärtkliniken på sjukhuset. De kunde dock inte hjälpa henne
och hon remitterades vidare till annan klinik. När kvinnan
läste remissen blev hon ledsen och kränkt över innehållet. Det
stod inte någonting om hennes smärtproblem.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Akutsjukhus
V1607-04368-42 JER
Vård och behandling

Får inte rätt medicindos, fel i journalen
En kvinna uppger att hon får fel medicindos eftersom
vårdgivaren hade skrivit fel i journalen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1606-04115-52 LÖW
Vård och behandling

Om vård och behandling
En man är upprörd över att ett sjukhus inte vill tillhandahålla
stomimaterial trots att patienten är inneliggande på sjukhus.
Anhöriga har fått skaffa material.
Åtgärd: Efter samtal med anmälaren står klart att han inte
önskar någon hjälp från förvaltningen. Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1604-02830-58 CRE
Vård och behandling

Brister i tillgänglighet, utebliven behandling
En mamma framför att hon inte får hjälp för sin dotter. Allt
började med ett besök hos barnläkare för uppföljning av
dotterns allergi. Läkaren ställde ett flertal frågor gällande
dotterns mående och besöket avslutades med att läkaren
rekommenderade behandling för trög mage. Efter 10 dagars
behandling fick flickan diarréer och dessa har fortsatt sedan
dess. När mamman söker hjälp för dottern blir hon hänvisad
från vårdcentralen till barnläkare och sedan vidare till sjukhus.
På sjukhuset fick dottern sova över men ingen behandling
eller utredning gjordes. Anmälaren är kritisk till
handläggningen och framför att dottern fortfarande mår dåligt
och har gått ned i vikt.
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Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av
avslutas ärendet i befintligt skick.
E-post
Akutsjukhus
V1605-03368-62 MEL
Vård och behandling

Brister i vård och bemötande
En kvinna hör av sig angående sin son, som kom till ett
sjukhus med magsmärtor. Ingen åtgärd vidtogs och pojken
tvingades senare återkomma till sjukhuset. Det visade sig då
att pojken led av blindtarmsinflammation och blindtarmen
sprack precis då operationen skulle göras. När sonen sedan
låg inne på sjukhuset var bemötandet mycket nonchalant och
personalen saknade barnperspektiv i sitt beteende. Bland
annat fick den 11-åriga pojken fick själv välja vilken typ av
smärtlindring han ville ha, vilket mamman anser är ett beslut
som inte bör överlåtas till ett barn. Mamman, som själv är
sjuksköterska, fick också uppmärksamma personalen flera
gånger på sonens tillstånd och framföra vad som behövde
göras.
Åtgärd: Kvinnan har anmält det inträffade till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) och har också framfört sina
synpunkter till verksamhetschefen och fått besked om att
berörd personal kommer att informeras om klagomålet.
Ärendet avslutas vid förvaltningen.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03439-58 CRE
Administrativ hantering

Brister i remisshantering
En mamma framför synpunkter på brister i remisshanteringen
på en barnläkarmottagning. Detta har resulterat i oklarheter
gällande utredning och behandling av sonens besvär.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte inkommit med
skrivelse avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Akutsjukhus
V1604-02702-62 MEL
Vård och behandling

Fått fel läkemedel, fel i journal
En njursjuk kvinna framför att hon blivit felmedicinerad på ett
sjukhus, då hon fått läkemedel som är olämpliga när man
lider av njursjukdom. Detta har lett till att kvinnan behövt
intensivvård. Hon framför också att det står felaktigheter i
hennes journal och att läkare ljugit för henne.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen. Då kvinnan efter en tid inte
inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.
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E-post
Akutsjukhus
V1605-02910-52 LÖW
Kommunikation

Ej lyssnad till
En ung kvinna som lider av reumatism anser att vården inte
lyssnar och tar henne och hennes besvär på allvar. Vården
ifrågasätter hennes smärtor.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då ingen ifylld och underskriven
anmälningsblankett inkommit avslutas ärendet.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03302-42 JER
Vård och behandling

Önskar byta läkemedel
En kvinna medicineras mot struma vid en endokrinologisk
mottagning på ett akutsjukhus och mår inte bra av
medicineringen. Hon önskar byta läkemedel.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03378-50 KAR
Vård och behandling

Ofullständig utredning
En man inkom till akutmottagning på akutsjukhus med
symtom på stroke. Det gick flera timmar innan han
undersöktes av sjuksköterska och röntgenundersökning. Ett
dygn senare hade han ännu inte fått träffa någon läkare.
Mannen som fått besked om att proverna såg bra ut, åkte
hem med önskan om att bli uppring av läkare. Efter en vecka
ringde en läkare som mycket kort i tonen deklarerade att
ärendet var avslutat, då mannen valt att skriva ut sig själv.
Läkaren ville därför inte uttala sig om mannens tillstånd.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03467-57 HEG
Vård och behandling

Lång tid att få korrekt diagnos
En man är missnöjd med bemötandet han fått i vården, det
tog lång tid för honom att få korrekt diagnos och hans
synpunkter blir ständigt ifrågasatta.
Åtgärd: Vid telefonsamtal till anmälaren framkommer att han
just för tillfället är svårt sjuk och avser att anmäla vid senare
tillfälle. Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03478-42 JER
Kommunikation

Ovänligt bemötande, nekas läkemedel
En kvinna vårdas vid reumatologisk klinik på ett akutsjukhus
och upplevde vid det senaste besöket att läkaren avbröt
henne. Det har hänt tidigare. Dessutom togs samtliga
mediciner bort. Hon vill byta läkare.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse med anmälaren.
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E-post
Akutsjukhus
V1605-03528-62 MEL
Vård och behandling

Misstag kring mediciner
En kvinna som är inneliggande på ett sjukhus har synpunkter
på att sjuksköterskor gång på gång begått misstag kring
hennes mediciner. Vid flera tillfällen har man kommit med
läkemedelet i fel form, till exempel i flytande form i stället för
i tablettform. Kvinnan har själv fått uppmärksamma
personalen på felaktigheterna. Vid andra tillfällen har man
sagt att man inte kan hitta kvinnans medicin.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då kvinnan efter en tid inte
inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04654-44 STE
Kommunikation

Bristande delaktighet med anhörig
En kvinna kontaktar angående sin make som har
minnessvårigheter. Maken hade varit inlagd på akutsjukhus
och i samband med det fått träffa en psykolog. Efteråt kunde
han inte redogöra för hustrun om orsaken till det. Hustrun
hade tidigt informerat personalen på avdelningen om makens
minnessvårigheter och att hon behövde vara delaktig inför
fortsatt vård.
Åtgärd: Telefonsamtal med hustrun. Informerar om att en
grundläggande test kunde göras på vårdcentralen och hustrun
skulle ta upp detta vid nästa läkarbesök. Ärendet avslutades
efter överenskommelse.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04655-44 STE
Vård och behandling

Missad diagnos
En man kontaktar med anledning av sin sambos insjuknande.
Sambon har haft ont i magen och sökt vård för detta flera
gånger. Hon har bett att få bli röntgad för sina smärtor men
nekats detta. Hon har nu fått en cancerdiagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04313-55 SKA
Kommunikation

Olämpligt bemötande
En kvinna och hennes mor klagar över olämpligt bemötande
vid en minnesmottagning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03098-28 ROS
Ekonomi

Ersättning för tillfogad tandskada under operation
En man blev tillfogad en tandskada under en operation och
undrar om han kan få ersättning.
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Åtgärd: Förvaltningen informerar om patientförsäkringen löf.
Ärendet avslutas.
E-post
Akutsjukhus
V1606-03754-52 LÖW
Vård och behandling

Missad diagnos
En mamma har synpunkter på en läkare som ställde fel
diagnos på hennes barn.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03791-50 KAR
Kommunikation

Bristande information och bemötande
En man fick konstaterat att han var i behov av kirurgi. Han
har nu väntat i fyra månader men vet ännu inte när han
kommer att bli opererad. Han blev muntligen lovad operation
inom tre månader. När han kontaktade akutsjukhuset fick han
ett bristande bemötande och bristande information. Han fick
ingen förklaring till varför det dröjde eller hur planeringen såg
ut. Han hänvisades bryskt till vårdgarantikansliet som har
informerat honom om att väntetiderna är lika i hela landet och
att vissa andra patientgrupper prioriteras.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1606-04155-55 SKA
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid till operation

E-post
Akutsjukhus
V1607-04245-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Fick inte prata med sin läkare, ej har läs journal

En kvinna har synpunkter på lång väntetid till en kirurgisk
operation.
Åtgärd: Kvinnan hänvisas till Vårdgarantikansliet. Ärendet
avslutas.

En man har synpunkter på att han inte fått tag på en läkare
som har opererat honom vid ett sjukhus. Han träffade
däremot flera andra läkare som inte ens hade läst hans
journal.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04549-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Operationen ombokas av oklara skäl
En man hade tid för planerad operation. På grund av stroke
bokades operationen om och senarelades med tre månader.
Efter tre månader bokade man om till en tid ytterligare tre
månader efter, och angav igen medicinska skäl. Mannen
misstänker att skälen till den senare ombokningen troligen
inte är medicinska utan resursmässiga.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post
Akutsjukhus
V1607-04646-42 JER
Vård och behandling

Felmedicinerad
En kvinna med buksmärtor sökte vård på akutmottagning och
förskrevs smärtstillande medicin som hon inte tål. Kvinnan
valde att inte hämta ut dessa från apoteket och upplever att
hon inte fått hjälp.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren väljer att kontakta
verksamhetschefen för fortsatt handläggning. Ärendet
avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04408-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Inställt läkarbesök
En kvinna remitterades till en specialistmottagning och fick
vänta en och en halv månad på ett läkarbesök. En vecka
innan besöket fick hon ett brev där läkarbesöket var avbokat.
I brevet stod att hon inte kommer att träffa någon läkare.
Kvinnan som är sjukskriven och mått dåligt förstår ingenting
av detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04574-64 JMM
Vård och behandling

Komplikationer efter operation
En kvinna fick svåra komplikationer efter en neurokirurgisk
operation på sjukhuset. När hon sökte för detta blev hon inte
tagen på allvar utan fick ligga på för att bli undersökt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1604-02751-62 MEL
Vård och behandling

Fick nervskada efter operation
En man genomgick en canceroperation för drygt två år sedan.
Vid operationen skadades en nerv som gör att mannen inte
kan använda ena handen. Mannen önskar ersättning för det
inträffade.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om patientförsäkringen.
Mannen ska anmäla det inträffade till patientförsäkringen och
nöjer sig med att klagomålet registreras hos patientnämnden.
Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03108-58 CRE
Vård och behandling

Felbehandling av handbrott, komplikationer
En man önskar information om hur han kan anmäla ett
sjukhus för felaktig behandling av en handfraktur. Mannen
anser inte att skadan behandlats på ett korrekt sätt och han
har nu stora svårigheter att använda handen.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte inkommit med
skrivelse avslutas ärendet i befintligt skick.
E-post
Akutsjukhus
V1605-03160-50 KAR
Vård och behandling

Bristande resultat vid fraktur
En kvinna med reumatisk sjukdom bröt armen. Armen
gipsades under två månader. Kvinnan påpekade att det inte
kändes rätt under tiden. När gipset togs bort hade frakturen
inte läkt. Kvinnan fick opereras med ben från låret, platta och
skruvar med resultatet att hon fick sämre rörlighet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03757-49 HAP
Organisation och
tillgänglighet

Bortprioriterad
Anmälaren blev av primärvården remitterad till
specialistmottagning vid akutsjukhus. I remissvar efter en
månad angavs att mottagningen var tvungen att prioritera
andra patienter.
Åtgärd: Anmälaren uppmanas kontakta vårdgarantikansliet.
Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04286-55 SKA
Vård och behandling

Nekad sjukintyg
En man som har varit sjukskriven för en skada i menisken har
blivit nekad förlängt läkarintyg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04608-42 JER
Vård och behandling

Brister i medicinering
En kvinna vårdades vid en ortopedklinik och i samband med
hemgång förskrevs inte tillräckligt med smärtstillande
mediciner, ingen vårdplan gjordes gällande nedtrappning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04657-44 STE
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna kontaktar angående axelskador som inträffat under
arbetet. Vid akutbesöket bedömdes röntgenbilderna av en
ortoped som fann att smärtan berodde på artros och
rekommenderades sjukgymnastik. Kvinnan bestred
diagnosen. Efter tre månader skickades kvinnan av
sjukgymnasten på ultraljud och omfattande skador på båda
axlarna konstaterades. Kvinnan har opererats men eventuellt
kan det bli bestående skador. En operation återstår.
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Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälan är gjord till
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen
och anmälaren har fått bekräftelse från båda instanser.
Kvinnan önskar nya blanketter för patientförsäkringen vilka
skickas. Ärendet vid nämnden avslutas efter
överenskommelse.
E-post
Akutsjukhus
V1605-03019-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Får inte vård inom vårdgarantin
En kvinna framför att hon blivit remitterad till en
plastikkirurgisk klinik för bedömning i mitten av april 2016 och
att hon fått besked om att en tid är bokad till den 20 juni
2016. Kvinnan ifrågasätter väntetiden. Hon har varit i kontakt
med vårdgarantikansliet och fått besked att kliniken har så
mycket att göra att det är bara att vänta. Kvinnan undrar vad
hon kan göra.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren informerar att hon fått
en första tid den 1:a juni men att hon avbokat den tiden.
Enligt överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet
utan utredning hos förvaltningen.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03529-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid på operation

E-post
Akutsjukhus
V1605-03435-62 MEL
Administrativ hantering

Anmäldes inte för operation, lång väntetid

En person har synpunkter på den långa väntetiden för en
operation, som personen väntat på i ett halvår.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren önskar inte inkomma
med någon formell anmälan och nöjer sig med att klagomålet
registreras. Ärendet avslutas.

En man besökte i december en läkare på ett sjukhus, som
skulle anmäla honom för en operation. Mannen fick besked
om att operationen skulle utföras under våren, men när tiden
gick och mannen inte hört något hörde han av sig till
sjukhuset. Det framkom då att läkaren hade glömt att anmäla
honom för operation. Mannen måste nu vänta ytterligare ett
halvår på att bli opererad.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Mannen nöjer sig med att
klagomålet registreras. Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03577-58 CRE
Vård och behandling

Misslyckat ingrepp, inte omhändertagen
En man framför att han genomgått ett ingrepp på ett sjukhus.
Då mannen hade svåra smärtor efter detta och inte kunde ta
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sig hem blev han hänvisad till akutmottagningen på sjukhuset
för vidare omhändertagande då inga vårdplatser fanns.
Mannen ifrågasatte det hela och önskade gå hem med
smärtstillande läkemedel då han vid tidigare besök på akuten
endast blivit hemskickad. Vid nästa besök på sjukhuset
framkommer att det som skulle tas bort måste varit felaktigt
konstruerat då det var extremt svårt och smärtsamt att ta
bort.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg
samt patientförsäkringen (LÖF). Då anmälaren inte inkommit
med underskrift avslutas ärendet i befintligt skick.
E-post
Akutsjukhus
V1606-03967-49 HAP
Kommunikation

Dåligt bemötande och bristfällig information
Anmälaren lider av cancersjukdom. Efter utskrivning från
sjukhuset blev han sämre och sökte sig till akutmottagningen
vid sjukhuset. Enligt anmälaren bemöttes han av nonchalans
och bristfällig information om sitt hälsotillstånd.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med
anmälaren men denne har inte vidare hört av sig. Ärendet
avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03576-58 CRE
Vård och behandling

Brister i uppföljning och utredning
En man framför synpunkter på brister i hanteringen av hans
sambos missfall. De sökte vård på grund av blödningar och
fick besked att det skulle utredas vidare med blodprover.
Remisser skulle skrivas men tappades bort, läkaren återkom
inte till patienten som avtalat. Mannen ifrågasätter
handläggningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Överenskommer att avvakta
inhämtande av yttrande tills utredningen av patientens besvär
har avslutats. Anmälaren återkommer i ärendet.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03823-58 CRE
Vård och behandling

Ifrågasätter behandling, brister i tillgänglighet
En kvinna framför att hon blivit remitterad från vårdcentralen
till en gynekologisk mottagning på ett sjukhus för
undersökning och utredning av cellförändringar och
ställningstagande till kirurgiskt ingrepp. När hon kom hem
från besöket fick hon blödningar. Kvinnan har ringt
mottagningen gällande besvären men personalen vill inte
prata med henne. Hon misstänker att läkaren gjort ett
kirurgiskt ingrepp redan under utredningen.
Åtgärd: Anmälaren önskar en medicinskt granskning av
händelsen. Får information och kontaktuppgifter till
Inspektionen för vård och omsorg.
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E-post
Akutsjukhus
V1606-03858-58 CRE
Vård och behandling

Inte erbjuden kejsarsnitt, barnet skadat
En kvinna ifrågasätter varför hon vid igångsättning av
förlossningen på ett sjukhus inte blev erbjuden kejsarsnitt.
Det hade under graviditetens gång konstaterats att barnet var
stort. Nu drabbades barnet av syrebrist samt en omfattande
nervskada på grund av den långa och komplicerade
förlossningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen (LÖF). Skickar blanketter IVO
och LÖF till anmälaren. Ärendet avslutas utan utredning hos
förvaltningen. Anmälaren återkommer vid behov.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03921-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande vård och behandling

E-post
Akutsjukhus
V1606-03930-58 CRE
Vård och behandling

Ifrågasätter läkarens beslut

En kvinna har drabbats av komplikationer efter förlossningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Handläggningen avslutas då
anmälaren inte återkommit trots uppmaning.

En man framför att han och hans sambo ifrågasätter läkarens
beslut gällande hjälp med assisterad befruktning. Paret har
fått avslag.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit till
förvaltningen avslutas anmälan utan vidare utredning.

E-post
Akutsjukhus
V1606-04128-52 LÖW
Vård och behandling

Om förlossning

E-post
Akutsjukhus
V1607-04346-34 ARN
Vård och behandling

För tidigt utskriven

En kvinna har synpunkter på sin senaste förlossning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna anser att hon blivit för tidigt utskriven efter en
förlossning vid ett akutsjukhus. Hon anser att det fanns för få
förlossningsplatser och barnmorskor. Förutom att ingen hade
tid och att det var allmänt kaos så flyttades kvinnan och
barnet runt till olika rum och till sist fick de "bo" i en matsal.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post
Akutsjukhus
V1607-04376-34 ARN
Vård och behandling

Vårdskada
En kvinna har haft kontakt med en specialistmottagning vid
ett akutsjukhus och fått en vårdskada i samband med
behandling. Hon önskar skadestånd och att vårdgivaren
granskas.
Åtgärd: Då kvinnan önskar att vårdgivaren granskas och det
snart gått två år efter skadan vill hon börja med att göra en
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hon har
även fått information om patientförsäkringen (LÖF). Ärendet
avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04394-57 HEG
Organisation och
tillgänglighet

Hänvisad till förlossning i annat län
En kvinna framför synpunkter kring rutiner för bedömning av
vilka patienter som skickas vidare till förlossning i annat län
på grund av platsbrist i Stockholms län.
Åtgärd: Anmälan är sänd till förvaltningen för information.
Anmälaren vill inte att förvaltningen begär in yttrande.
Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04653-57 HEG
Kommunikation

Bristfälligt bemötande och uppföljning
En kvinna har under graviditeten haft bristfällig kontakt med
läkare i specialistmödravården. Hon har saknat information
om sin kommande förlossning och läkaren har brustit i
journaldokumentationen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03310-54 HAD
Vård och behandling

Bristfällig undersökning samt diagnos
En kvinna har synpunkter på att en läkare vid en
specialistmottagning vid ett sjukhus har avslutat vidare
undersökningar på en manlig bekant till henne. Mannen
saknar varje typ av diagnos. När hon försökte kontakta
vårdgivaren fick hon ett svar från en sjuksköterska att
mannen själv skulle kontakta vårdgivaren. Mannen kan på
grund av sitt handikapp inte bevaka sina intressen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04548-57 HEG
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna upplever sig respektlöst och oprofessionellt
behandlad i vården.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren nöjer sig med att
anmälan registreras på förvaltningen.
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E-post
Akutsjukhus
V1604-02692-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Väntade i sju timmar på ögonakuten
En kvinna har synpunkter på att hon fick vänta i sju timmar
på att få träffa en ögonläkare på en akutmottagning. Hon
framför att hon fått veta att det bara finns två läkare i hela
länet som tar hand om akuta ögonbesvär en fredag
eftermiddag.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då kvinnan efter en tid inte
inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03579-57 HEG
Vård och behandling

Remitterad till annan vårdgivare
En man remitterades från landstinget till en privat vårdgivare
för en ögonoperation. Nu har han fått information om att han
får betala hela operationen själv vilket inte var den
information som han från början fick. Han ifrågasätter
hanteringen.
Åtgärd: Anmälaren har via e-post och telefonsamtal
informerats om förvaltningens handläggning, men då ingen
underskriven anmälan inkommit avslutas ärendet utan
handläggning.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03667-64 JMM
Vård och behandling

Vårdskada

E-post
Akutsjukhus
V1606-04017-30 CAL
Vård och behandling

Cancer efter öronimplantat

En man har skadats av vården på ögonsjukhuset.
Åtgärd: Förvaltningen har förgäves sökt kontakt med
anmälaren. Ärendet avslutas utan utredning.

En man kontaktar förvaltningen gällande sin bror som har
opererat in ett öronimplantat och efter detta fått cancer. Han
har även förlorat sin rätt till fri sjukvård och mediciner för att
han har opererat in implantatet. Han undrar om förvaltningen
har hört talas om detta i tidigare ärenden.
Åtgärd: Informerar om att detta inte är känt på förvaltningen
sedan tidigare. Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1605-02871-58 CRE
Patientjournal och
sekretess

Krångligt att få ta del av provsvar
En kvinna framför att hon önskat ta del av undersöknings- och
provtagningssvar inför ett läkarbesök, detta för att vara mer
förberedd. När hon ringer upp sin kontaktsjuksköterska på
kliniken får hon till svar att de inte längre kan bistå med
journalkopior utan att hon måste kontakta sjukhusets
journalservice. Kopiorna kommer därefter att skickas med
rekommenderad post till patienten. Anmälaren ifrågasätter
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byråkratin och menar att det verkar som att hon som patient
är den sista som ska får tillgång till svaren.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren önskar inte inhämta
yttrande i ärendet, ärendet avslutas.
E-post
Akutsjukhus
V1604-02750-58 CRE
Vård och behandling

Önskar inte bli utskriven från sjukhuset
En man framför att han för tillfället är inskriven på en
vårdavdelning på ett sjukhus. Läkaren tänker skriva ut
patienten men mannen är inte överens om detta utan önskar
stanna kvar, känner sig inte trygg hemma.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren framgår att han
önskat stanna kvar på sjukhuset för rehabilitering då hans
bostad inte är anpassad efter de nya behov som uppstått.
Hänvisar till kommunen i ärendet. Ärendet avslutas utan
utredning hos förvaltningen.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03177-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande samt utebliven vård
En kvinna har synpunkter på att hennes dotter har blivit illa
bemött av en läkare vid ett sjukhus. Läkaren har skyllt på att
modern ligger bakom dotterns sjukdom. Modern anser
däremot att bristen av vård i tid har gjort att dottern mår
dåligt. Modern har förgäves försökt kontakta de ansvariga på
sjukhuset.
Åtgärd: Förvaltningen saknar telefonnummer till anmälaren
och därför skriftligt informerar henne att återkomma till
förvaltningen. Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte
hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03196-58 CRE
Ekonomi

Betalt patientavgift trots frikort
En man framför att han betalt patientavgift vid besök på ett
sjukhus, detta trots att han har ett giltigt frikort. Mannen
undrar hur han ska göra nu.
Åtgärd: Anmälaren hänvisats, via e-post, till sjukhusets
patient- och avgiftssektion. Då anmälaren inte hörts av efter
detta avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03197-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid, otrevligt bemötande
En kvinna har synpunkter på att hon fick vänta i nio timmar
på att få träffa en läkare på en akutmottagning. Hon blev
också mycket otrevligt bemött på mottagningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
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uppdrag och verksamhet. Då kvinnan efter en tid inte
inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.
E-post
Akutsjukhus
V1605-03272-54 HAD
Vård och behandling

Biverkningar samt bristfällig empati
En man har synpunkter på att en läkare inte hade läst hans
journal vid en specialistmottagning vid ett sjukhus. Läkaren
brydde sig inte om att mannen fick biverkningar i form av
humörsvängningar av ett läkemedel och ansåg att han själv
skulle lösa de problem han fick inom familjen. Mannen var
tvungen att själv anmäla sig till psykiatrin för inläggning.
Åtgärd: Förvaltningen i kontakt med anmälaren informerar
och uppmanar honom att inkomma med en underskriven
anmälan. Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03307-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besök, komplikationer
En kvinna har under en månad klagat på magsmärtor efter
upprepade antibiotikakurer. Kvinnan fick initialt en skruv
inopererad i foten som innehöll multiresistenta bakterier. Hon
har upprepade gånger sökt akutmottagningen på det sjukhus
hon blev opererad men avvisats. Kvinnan uppsökte då annan
akutmottagning och vården opererade henne akut. Kvinnan
ligger i samband med detta på intensiven.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg
samt patientförsäkringen. Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03338-62 MEL
Vård och behandling

Synpunkter på vårdens organisation
En man har synpunkter på hur sjukvården är organiserad
angående operationer som inte kräver slutenvård.
Åtgärd: Då mannen efter en tid inte återkommit, trots
uppmaning om att ta kontakt, avslutas ärendet.

E-post
Akutsjukhus
V1605-03595-62 MEL
Kommunikation

Bristande bemötande och information
En man har synpunkter på att han fick bristande bemötande
och information från sjuksköterskor vid ett besök på en
akutmottagning. Mannen fick inte svar på sina frågor och
upplevde bemötandet som nonchalant.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Mannen nöjer sig med att
klagomålet registreras. Ärendet avslutas.
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E-post
Akutsjukhus
V1606-03719-42 JER
Kommunikation

Ovänligt bemötande
En kvinna inkom med ambulans till en akutmottagning på ett
akutsjukhus på grund av smärtproblematik. Läkaren bemötte
henne med anklagan om att hon ville ha mediciner gratis.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit för
fortsatt handläggning.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03753-58 CRE
Vård och behandling

Brister i utredning, missat armskada
En mamma önskar anmäla en läkare på ett sjukhus. Mamman
sökte vård för sonen på grund av att han ramlat och gjort illa
ena armen. Sonen hade rejält ont, trots detta skickas han
hem utan vidare undersökning. Dagen efter söker mamman
vård hos husläkare och armen röntgas, det visar sig att
armbågen var ur led och armen gipsas.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om patientförsäkringen (LÖF).
Då anmälaren inte inkommit med underskrift avslutas ärendet
i befintligt skick.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03986-54 HAD
Vårdansvar

Samverkan mellan vårdgivare
En kvinna som remitterades av en läkare på en
akutmottagning vid ett sjukhus har synpunkter på att läkaren
inte har läst remissvaret från en specialistmottagning. Hon
har ringt akutmottagningen som har vägrat delge henne
remissvaret. Akuten har hänvisat henne till husläkaren som
inte kan se remissvaret på sin dator.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1606-03995-57 HEG
Vård och behandling

Utebliven behandling, inte lyssnad till
En anhörig framför synpunkter på att hennes mormor inte fått
någon behandling vid besök på en akutmottagning på ett
sjukhus. Mormodern blev remitterad till sjukhuset på grund av
en fallskada med ett öppet sår. På sjukhuset så mättes
blodtrycket och sedan skickades patienten hem trots att hon
själv påtalade att hon hade en knäskada. Några dagar senare
sökte patienten vård på sin vårdcentral då hon fått smärtor i
knäet. Det var då personalen upptäckte att man inte
behandlat patienten på sjukhuset samt att det av journalen
från sjukhuset framgick att såret var sytt. Vårdcentralen
meddelade anhöriga att de avsåg att anmäla händelsen och
den anhöriga önskar försäkra sig om att så är gjort.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit till
förvaltningen avslutas ärendet i befintligt skick.
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E-post
Akutsjukhus
V1606-04021-42 JER
Vård och behandling

Brister med medicinering inför operation
En man opererades och fick flera proppar som komplikation.
Läkarna anser att inget fel gjordes men anhöriga uppfattar att
förebyggande medicinering borde ha givits.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Akutsjukhus
V1606-04072-58 CRE
Vård och behandling

Brister i erfarenhet, inte lyssnad till
En kvinna berättar om hur det gick till när hon skulle lämna
blod. Hon anser inte att man tog henne på allvar när hon
önskade att en erfaren personal skulle hjälpa henne och detta
resulterade i att det hela misslyckades.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan kommit till
förvaltningen efter kontakt i telefon och via e-post avslutas
ärendet utan vidare handläggning.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04291-54 HAD
Vård och behandling

Misslyckat ingrepp
En kvinna har genomgått ett misslyckat ingrepp vid en
specialistavdelning vid ett sjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04303-58 CRE
Patientjournal och
sekretess

Önskar ta del av anhörigs journal
En man framför att han drabbats av sjukdom och att hans
behandlande läkare rekommenderar att han tar del av
anhörigs journal gällande ärftliga sjukdomar. Mannen undrar
hur han ska gå tillväga samt undrar om läkaren inte kan ta
del av journalen själv med hans samtycke.
Åtgärd: Hänvisar till journalservice på sjukhuset gällande
journalen. Anmälarens behandlande läkare har inte rätt att gå
in i journalen. Hänvisar till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
gällande registerutdrag. Ärendet avslutas.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04377-54 HAD
Vård och behandling

Fel vid undersökning
En kvinna med cancerdiagnos som skulle opereras vid ett
sjukhus anser att operationen misslyckades först efter att
man hade öppnat magen och upptäckt flera metastaser. Hon
undrar varför detta inte upptäcktes tidigare vid röntgenbilder.
Hon är besviken på vården.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post
Akutsjukhus
V1607-04448-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på undersökning
En kvinna, som hänvisats till akutmottagningen av
sjukvårdsupplysningen, fick vänta många timmar på
akutmottagningen innan hon undersöktes.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04452-54 HAD
Vård och behandling

Diagnos
En man råkade ut för misshandel vid en skolgård för mer än
50 år sedan. I samband med detta fick han en diagnos vid ett
sjukhus. Mannen anser att diagnosen inte stämde då hans
besvär berodde på misshandeln. Han anser att han borde ha
fått ersättning då misshandeln ägde rum i en skola.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om patientförsäkringen (LÖF).
Han kommer att vända sig till skolverket gällande
misshandeln på skolgården. Vi kommer överens att ärendet
avslutas vid förvaltningen.

E-post
Akutsjukhus
V1607-04631-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på besökstid
En kvinna påpekar att under sommaren är väntetiderna långa
till mammografi. Detta för att man stängt vissa mottagningar.
Kvinnan har en knöl i bröstet och har fått besked om att hon
får vänta 4-6 veckor på mammografi. Alla i sjukvården hon
talar med är förtvivlade över situationen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Akutsjukhus
V1606-04124-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Inställd operation, önskar ekonomisk ersättning
En pappa framför att dotterns operation blivit inställd två
gånger. Dottern är i behov av en operation på grund av en
höftproblematik, nu har operationen ställts in två år i rad.
Föräldrarna har önskat att operationen sker efter
skolavslutning då de inte önskar att dottern missar
undervisning i skolan. Föräldrarna kräver ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> E-post
Akutsjukhus
V1607-04634-44 STE
Vård och behandling

Framskjuten operation
Barn kontaktar för sin mamma som sökt akutsjukhus på
grund av mycket starka smärtor i benen. Hon opereras för
diskbråck efter två veckors väntan men blir inte bra. Kvinnan
ber om magnetröntgen vilket sker efter en veckas outhärdliga
smärtor och kvinnan kan slutligen inte kontrollera sin
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urinblåsa. Magnetröntgen visar blödningar i
operationsområdet och omoperation sker. Familjen hade
mycket svårt att få kontakt med läkarna som var inblandade.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> E-post
Akutsjukhus
V1606-03857-50 KAR
Vård och behandling

Nekad utredning på gynakut
En kvinna uppsökte en akutmottagning med svullen buk och
stora smärtor. En sjuksköterska ställde knappt några frågor
och undersökte henne inte. Hon fick inte träffa läkare.
Sjuksköterskan bad kvinnan att gå via kassan och få
pengarna tillbaka och sedan åka hem. I kassan uppmanades
hon att åka till annat akutsjukhus. Kvinnan åkte hem, men
situationen var ohållbar, varför hon återvände till samma
akutmottagning. Det uppdagade sig då att kvinnan hade en
brusten cysta och två liter blod i buken.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> E-post
Akutsjukhus
V1607-04586-66 LIE
Vård och behandling

Missnöjd med behandling på akutsjukhus
Dottern ringer angående sin mamma som har epilepsi och
blivit illa behandlad i vården.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

PRIMÄRVÅRD
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1604-02704-52 LÖW
Patientjournal och
sekretess

Bruten sekretess

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-02924-64 JMM
Administrativ hantering

Fel i intyg

En man har fått ett läkarintyg som gäller en gravid kvinna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna behövde, och fick, sjukintyg från läkaren på
vårdcentralen. Försäkringskassan kunde dock inte godkänna
sjukintyget på grund av något formfel.
Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat anmälaren och begärt
kompletterande handlingar i ärendet. Anmälaren har efter det
talat om att frågan ordnat upp sig. Ärendet avslutas med
detta.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-02925-49 HAP
Organisation och

Vårdcentral uppfyller inte vårdgarantin
Vårdcentral uppfyller inte vårdgarantin.
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tillgänglighet

Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef
och berörd medicinskt ansvarig läkare framgick att
vårdcentralen för att optimera omhändertagandet och för att
kunna erbjuda de svårast sjuka snabba besökstider alltid gör
medicinsk bedömning av vårdbehovet vid varje kontakt, att
väntetiden till läkarbesök ibland kan bli längre än fem dagar,
men att vårdcentralen vid akuta besvär som regel kan erbjuda
tid samma dag eller nästkommande dag. I yttrandet
framfördes vårdgivarens synpunkt att väntetid till läkarbesök
på 30 dagar absolut är för lång väntetid. Förnärvarande är
väntetiden för oprioriterade besök vid vårdcentralen tio dagar,
enligt yttrandet. Anmälaren tog del av yttrandet. Anmälaren
ansåg att uppfyllandet av avtalet om vårdgaranti är avhängigt
hur vårdcentralen organiserar sig. Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03246-62 MEL
Ekonomi

Avbokning ogiltigförklarad av vårdcentral
En man faxade och mejlade till en vårdcentral och avbokade
ett besök. Trots detta har han fått en faktura för uteblivet
besök. Vårdcentralen menar att de endast godkänner
avbokningar via telefon.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren efter en tid inte
inkommit med någon underskriven anmälan avslutas ärendet.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03339-62 MEL
Kommunikation

Ej lyssnad till vid läkarbesök
En man har synpunkter på bemötandet han fått av en läkare
på en vårdcentral. Läkaren lyssnade inte på honom och
informerade inte om provsvar. Mannen har också synpunkter
på att läkaren rekommenderade ett läkemedel, utan att ta
upp något om de övriga mediciner mannen tar och huruvida
dessa är lämpliga att kombinera med det nya läkemedlet.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit, trots
uppmaning om att ta kontakt, avslutas ärendet.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03341-62 MEL
Ekonomi

Borttappat frikort, var tvungen att betala
En man var på besök på en vårdcentral men hade tappat bort
sitt frikort. Han blev därför tvungen att betala besöksavgiften.
Mannen är kritisk till att uppgifterna om frikortet inte sparats
elektroniskt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03394-64 JMM
Kommunikation

Kränkande bemötande
En kvinna bemöttes kränkande av läkaren på vårdcentralen.
Läkaren var också otydlig med vad hon egentligen hade för
yrke.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03442-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid på besökstid m.m.
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått en läkartid på
sin vårdcentral förrän om tre veckor. Om hon ville ha en
snabbare tid informerades hon om att hon behövde skapa ett
konto, som också innebar att hon skulle gå med på att lägga
sin journal på en utländsk server. Hon fick veta att de
tidigaste tiderna bara var till för dem med konto.
Vårdcentralen har heller inga jourtider och kvinnan fick veta
att hon bara fick söka för max två åkommor, trots att hon
hade tre-fyra frågor som hon upplevde som akuta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03593-64 JMM
Vård och behandling

Många och dyrbara besök utan att få hjälp
En kvinna sökte på vårdcentralen för sina allergiska besvär.
Hon fick träffa flera olika läkare vid flera olika besök för vilka
hon betalade patientavgifter, det hela blev dyrt och kostade
henne mycket tid. Läkarna sade emot varandra. Någon hjälp
fick hon inte.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått,
kompletterande handlingar från anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03662-64 JMM
Kommunikation

Bristande information
En kvinna sökte sig till vårdcentralen för sina misstänkta
sköldkörtelproblem. Man tog blodprover, och efter det
skickade man brev till kvinnan att allt såg bra ut. Hon begärde
själv ut provsvaren och fann att det inte gått att analysera
flera av proverna på grund av koagulation och att andra
provresultat visade långt under referensvärdet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03664-64 JMM
Vård och behandling

Vävnadsprov skickades inte
En kvinna tog bort ett hudmärke på vårdcentralen. Man
skickade inte vävnadsprov, och två år senare, efter att märket
åter växt ut, visade det sig att det rör sig om malignt
melanom och kvinnan har fått skära bort ett större område.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått,
kompletterande handlingar från anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.
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E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03686-49 HAP
Kommunikation

Svårt att förstå läkaren

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03721-49 HAP
Kommunikation

Fel information om listning

Anmälaren förstod inte vad läkaren sa.
Åtgärd: Anmälaren har inte inkommit med underskriven
anmälan. Ärendet avslutas.

Anmälaren hade under längre tid stått i kö för att lista sig vid
en vårdcentral. Under väntetiden att bli listad vid denna
vårdcentral uppstod behov av läkarkontakt och hon
kontaktade då en annan vårdcentral. Denna vårdcentral
uppgav att hon var tvungen att lista sig vid denna vårdcentral
för att få träffa läkare, vilket hon gjorde och i samband med
detta förlorade hon sin plats i kölistan till listning vid den
vårdcentral som hon egentligen skulle vilja vara listad vid.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef
framgick att vårdtillfället som föranledde listning vid
vårdcentralen inte var av akut karaktär, utan ett vårdtillfälle
som förutsatte listning vid vårdcentralen. Anmälaren tog del
av svaret. Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03751-64 JMM
Vård och behandling

Bristande undersökning
En kvinna sökte sig till vårdcentralen för sina besvär, men
läkaren gav sig inte tid att undersöka henne ordentligt trots
att en dubbeltid var inbokad. Kvinnan gick därifrån utan att ha
fått svar på sina frågor.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått,
kompletterande handlingar från anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03861-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på tid hos läkaren
En kvinna med utmattningssymtom sökte sig till husläkaren.
Hon fick vänta en månad på besökstiden, vilket gjorde att hon
var tvungen att söka andra vårdgivare under tiden.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03907-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En kvinna har synpunkter på att hon blev nekat kontakt med
en privat terapeut vid en husläkarmottagning. Läkaren
skickade en remiss till terapeuten men chefen nekade att
skriva betalningsförbindelse.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03999-49 HAP
Ekonomi

Debitering trots minimal försening
Anmälaren anlände mellan fem och tio minuter senare efter
inbokat läkarbesök vid vårdcentralen. Hon fick besked om att
hon därmed förlorat sin besökstid. Senare blev hon debiterad
för uteblivet besök.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-04156-49 HAP
Kommunikation

Dåligt bemötande och ingen undersökning
Anmälaren besökte vårdcentralen. Där blev hon av läkare
dåligt bemött och ingen undersökning genomfördes. Hon blev
heller inte sjukskriven.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef
framgick att läkaren som anmälaren träffade vid sitt besök
konsulterade en kollega innan beslut om att inte sjukskriva
anmälaren fattades. Det framgick även att anteckningarna i
journalen inte varit tillräckligt tydliga beträffande anmälarens
symptom och deras återverkningar på arbetsförmågan. Det
framfördes en ursäkt för denna otydlighet och chefläkaren
framförde även sitt beslut om möjligheten att återbetala
patientavgiften alternativt att sjukskriva anmälaren för aktuell
period. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04243-49 HAP
Vård och behandling

Fel diagnos
Anmälaren uppsökte primärvården. Läkaren ställde fel
diagnos, angav att anmälaren led av eksem. Senare visade
det sig att hon led av huvudlöss. Den felaktiga diagnosen
orsakade onödigt lidande under två månader.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04277-64 JMM
Vård och behandling

Bristande behandling
En man med många krämpor hade sedan länge haft kontakt
med sin läkare på vårdcentralen och fått nödvändig hjälp. Allt
försämrades när läkaren inte längre arbetade kvar och
mannen fick nya läkare att gå till. De undersökte honom inte
ordentligt och gav ingen behandling, vilket bland annat
resulterade i inläggning på sjukhus och hjärtbehandlingar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04322-49 HAP
Vård och behandling

Bristfällig undersökning
Anmälaren tog med sig sin dotter efter det att dottern skadat
handen till primärvårdens lättakutmottagning vid sjukhus. Där
varade mötet med läkaren inte mycket mer än ett par
minuter, enligt anmälaren. Läkaren uppvisade ett dåligt
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bemötande, lyssnade inte och gav bristfällig information som
skulle utgöra vägledning till omvårdnad från sjuksysters sida.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04374-34 ARN
Kommunikation

Bemötande/tillgänglighet
En kvinna ringde till sin vårdcentral under förmiddagen och
blev uppringd senare än vad som utlovats under
eftermiddagen. Sjuksköterskan var burdus och elak och
uppgav att det inte fanns några tider utan hänvisades
antingen till en närakut-mottagning eller till ett akutsjukhus
men om kvinnan överlevde natten kunde hon ringa till
vårdcentralen tidigt nästföljande dag. Anmälaren undrar om
personal får uttrycka sig på ett sådant sätt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04407-34 ARN
Vård och behandling

Nekas intyg
En kvinna har synpunkter på att när ett sjukintyg skulle
förlängas vid en vårdcentral fick hon träffa en ny läkare som
vägrade förlänga intyget. Kvinna har en pågående
rehabilitering samt arbetstränar. Den nya läkaren ansåg att
vårdcentralen har gjort fel då anmälarens problem är
arbetsrelaterat vilket innebär att hon ska gå till
företagshälsovården för att få fortsatt sjukskrivning. Kvinnan
blev chockad och upprörd eftersom detta var något nytt och
då blev läkaren elak och bad anmälaren att gå från rummet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04488-28 ROS
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besökstid
En kvinna kontaktade sin vårdcentral på grund av kraftig värk
i knäet. Enligt sjuksköterskan som tog emot samtalet
rekommenderades hon att ta en värktablett och återkomma i
augusti, då det inte fanns några tillgängliga läkare. Kvinnan
kontaktade då en vårdcentral i annat landsting och fick en tid
genast, då de befarade en propp. Det visade sig vara en
kraftig inflammation som hon fick behandling för och även tid
till sjukgymnast. Hon undrar hur två landsting kan ge så olika
vård? Den ena tar emot patienter och den andra motar bort
patienter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04512-64 JMM
Organisation och

Fick ligga på för att få tid
En man fick ligga på hårt för att få tid på vårdcentralen för
sina krämpor som gjorde att han inte kunde leva ett
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tillgänglighet

fullvärdigt liv. Först efter lång tid fick han tid, och remiss
skrevs till specialistläkare. Även där fick han sedan ligga på
för att få tid.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04569-64 JMM
Vård och behandling

Undersöktes inte ordentligt
En kvinna sökte sig till vården med utslag på benet. Hon
diagnostiserades erysipelas (rosfeber) och behandlades med
antibiotika. Problemen förvärrades och hon fick en smärtsam
utbuktning på benet. Flera penicillinkurer sattes in utan god
effekt, hon remitterades till flera ställen. Efter lång tid
undersöktes hon ordentligt och man upptäckte att infektionen
även gått in i benet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04766-44 STE
Organisation och
tillgänglighet

Bristande tillgänglighet
En dotter kontaktar för sin avlidna mamma. Mamman hade
varit aktiv och frisk men tacklade plötsligt av snabbt och
insjuknade i urinvägsinfektion. Dottern hade mycket svårt att
få en tid hos läkare på vårdcentralen. Mamman erbjöds tid
många veckor framåt i tiden. Mamman avled i hemmet efter
att ha blivit allt sämre under en månad.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1604-02802-54 HAD
Vård och behandling

Nekat intyg samt dåligt bemötande
En mor har synpunkter på att en läkare vid en vårdcentral inte
sjukskrev hennes vuxna dotter för att han utgick ifrån att ett
psykiatriskt internetteam som dottern hade bokat tid hos
skulle göra det. Internetteamet kunde inte heller sjukskriva
dottern och hänvisade henne tillbaka till vårdcentralen. När
hon kontaktade läkaren på nytt ville han inte sjukskriva henne
och skrek i telefon att han inte kunde göra något och slängde
sedan på luren i örat på henne. Efteråt visade sig att läkaren
hade journalfört att dottern hade missbruksproblem. Modern
ifrågasätter att läkaren kunde göra en sådan bedömning i
telefon. Dottern mår mycket sämre sedan hon träffade
läkaren på vårdcentralen. Modern undrar hur en sådan
oprofessionell person får vara läkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-02894-58 CRE
Vård och behandling

Felaktig diagnos, önskar ekonomisk ersättning
En kvinna framför synpunkter på att läkaren på en vårdcentral
satt en felaktig diagnos gällande hennes knäbesvär. Hade
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besvären utretts med en magnetröntgenundersökning på en
gång så hade hon besparats lidande och besvär. Det har visat
sig att två ligament är skadade i knäet och att hon nu måste
genomgå en operation. Anmälaren undrar över möjlighet till
ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på
vårdcentralen. Av yttrandet framgår att patienten träffat
läkare på vårdcentralen och att han ordinerade en
röntgenundersökning där resultatet var normalt. Patienten
rekommenderades att återkomma vid utebliven förbättring.
När patienten återkom efter två veckor ordinerades
magnetkameraundersökning och patienten remitterades till
ortoped. Verksamhetschefen anser att behandlande läkare
arbetat mycket snabbt och i enlighet med gängse riktlinjer för
god vård. Han avvisar påståendet av läkaren varit försumlig
eller gjort en felbedömning. Anmälaren har, efter att ha tagit
del av yttrandet, hörts av och framfört att hon inte är nöjd
med svaret. Hon anser inte att ytterligare skriftväxling tillför
något. Ärendet är anmält till patientförsäkringen. Ärendet
avslutas hos förvaltningen i befintligt skick.
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03010-50 KAR
Vård och behandling

Får ej hjälp
Anhöriga till en kvinna med kronisk sjukdom meddelar att
kvinnan inte får adekvat hjälp från sin vårdcentral. Remisser
har avfärdats, oklart om nya remisser har skrivits, hon
sjukskrivs en gång i månaden trots att hon nu varit sjuk och
oförmögen att arbeta i 13 år. Trots påtryckningar finns det
ingen plan för henne och hon får ingen behandling.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Informerar om att fullmakt krävs.
Då fullmakt inte inkommit avslutas ärendet.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03145-57 HEG
Kommunikation

Ung kvinna framför synpunkter på den vård hon fått
En ung kvinna är missnöjd med bemötande hon fått i vården,
det gäller flera olika yrkeskategorier på vårdcentral.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03163-50 KAR
Vård och behandling

Bristande undersökning
En kvinna blev bristande bemött vid ett besök på närakut.
Kvinnan hade två dagar tidigare uppsökt samma närakut och
ombetts återkomma vid försämring. Kvinnan var nu
försämrad men läkaren höjde rösten och sa att hon inte såg
sjuk ut och därför var det ingen idé att ta prover. Läkaren
tittade i halsen från en halv meters håll.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03173-58 CRE
Vård och behandling

Felbehandling vid vårdbesök
En man framför att han felbehandlats vid ett flertal tillfällen
när han sökt vård för öroninflammation. Läkarna på
vårdcentralen har bara skrivit ut starkare och starkare
mediciner utan att kontrollera vad som orsakat besvären.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som granskat
journaldokumentationen. Anmälaren har bara besökt
vårdcentralen två gånger för öronbesvär, en gång med svåra
besvär och en gång med lindrigare. Han menar att öronbesvär
mycket snabbt kan försämras och kräva förnyade besök. 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.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03252-52 LÖW
Vård och behandling

Komplikationer med mera
En tonåring skadade sitt knä och fick ett sår i pannan. Nu har
det gått mer än ett år och ungdomen har fortfarande inte full
rörlighet i knät. Dessutom värker knäet. Det saknas även en
journalanteckning som rör skadan i pannan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03269-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan i väntrum samt dåligt bemötande
En man som hade väntat 45 minuter i ett väntrum vid en
vårdcentral har synpunkter på en läkare som framförde att
han inte hade tid för anmälaren samt att han skulle söka en
annan läkare. Han fick trots allt träffa läkaren men besöket
var över efter två minuter. Läkaren gjorde inga
undersökningar. Anmälaren har samma upplevelser även vid
tidigare besök hos läkaren.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03297-52 LÖW
Kommunikation

Bristande kommunikation med mera
En kvinna sökte vård för sin dotter på en vårdcentral. Läkaren
som mor och dotter träffade hade bristande språkkunskaper
men även bristande medicinska kunskaper då han sökte
information på internet. Mamman anser att de fick träffa
denne läkare på grund av att familjen har ett ickesvenskt
efternamn.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03313-57 HEG

Lång väntan på besökstid hos husläkare
En man har fått information om att han har en mycket ovanlig
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Organisation och
tillgänglighet

neurologisk sjukdom. När han kontaktade vårdcentralen för
att få mer information tvingades han vänta på besökstid i flera
veckor. Han är orolig och vill ha en snabb tid.
Åtgärd: Då mannen nu fått en tid till husläkare önskar han
inte längre någon utredning från förvaltningens sida. Ärendet
avslutas.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03348-52 LÖW
Vård och behandling

Nekad behandling och diskriminering
En kvinna sökte vård på en vårdcentral och fick då träffa en
annan läkare än sin vanliga husläkare. Hon önskade att få
komma till en ortoped då hon hade problem med fötterna och
ena handen. Hon fick till svar att hennes besvär var
åldersrelaterade och att läkaren inte tänkte skriva någon
remiss. Kvinnan känner sig kränkt och åldersdiskriminerad.
Hon har skickat ett brev till verksamhetschefen men denne
har inte svarat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03396-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besökstid
När en kvinna kom till sin vårdcentral fanns det ingen bokad
tid för henne. Kvinnan hävdar att hon bokat besökstiden via
telefon. Vårdcentralen är lika bestämd över att det inte går att
missa att lägga in en bokning i deras bokningssystem.
Kvinnan känner sig förolämpad. Kvinnan som fick avsätta två
timmar av sin arbetstid önskar ersättning för förlorad inkomst.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03443-52 LÖW
Kommunikation

Ej lyssnad till
En mamma som sökte hjälp hos en dietist för sin sons låga
vikt blev inte trodd utan ifrågasatt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03444-52 LÖW
Kommunikation

Ej lyssnat till
En mamma har synpunkter på en dietist som ifrågasatte
mamma då hon sökte för dotterns dåliga viktuppgång.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03465-58 CRE
Administrativ hantering

Brister i intygshantering
En man framför synpunkter för anhörigs räkning på brister i
intygshantering av läkare på vårdcentralen vilket resulterat i
att hustrun inte fått sitt parkeringstillstånd förlängt. Paret har
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varit i kontakt med behandlande läkare samt med
verksamhetschefen men inget har hänt.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03477-42 JER
Patientjournal och
sekretess

Fel i journalen gällande förskrivna läkemedel
En man träffade en ny läkare på vårdcentralen och denna har
uppgivit till smärtkliniken att han förbrukat 800 smärtstillande
tabletter. Han önskar upprättelse och rättning i journalen och
undrar också om någon annan fått förskrivet i hans namn.
Mannen har skrivit till läkaren men inte fått svar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03490-57 HEG
Vård och behandling

Bristfällig undersökning gav försenad diagnos
En kvinna gick till husläkaren under flera år med tilltagande
orkeslöshet och andfåddhet. Inget särskilt noterades trots
undersökningar och olika utredningar. Då bytte kvinnan
husläkare, en blodbrist uppmärksammades och så småningom
fick kvinnan en cancerdiagnos. Hon är upprörd över att ingen
tog hennes symtom på allvar.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och
patientansvarig husläkare som båda beklagade att
anmälarens allvarliga sjukdom inte uppmärksammats vid
läkarbesöken. En genomgång har gjorts av journalnoteringar
och en beskrivning av handläggningen gavs. Anmälaren
bemöter några kommentarer i en skrivelse som hon önskar
bifoga avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas därmed på
förvaltningen.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03493-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Bristande tillgänglighet och bemötande
En kvinna med smärtor i ett knä kontaktade sin vårdcentral
och erbjöds en besökstid fyra veckor senare. På grund av den
långa väntetiden uppsökte kvinnan då en
specialistmottagning, som röntgade och konstaterade att hon
behövde komma till reumatolog för behandling. Hon
hänvisades till husläkaren som kunde skriva remiss. Kvinnan
fick en akuttid samma dag, men blev illa bemött av läkaren.
Han ifrågasatte hennes värk och att hon upptog en akuttid.
Han hänvisade henne till en ordinarie besökstid som hon
kunde få om åtta veckor.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03499-42 JER
Administrativ hantering

Tillgänglighet, recept
En man anser sig tvingad att använda kontakten via 1177,
Mina vårdkontakter för att komma i kontakt med

71

Patientnämnden 2016-09-06, Inkomna ärenden under tiden 2016-04-25 - 2016-07-31

vårdcentralen. Det recept han efterfrågade fick han aldrig.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03517-42 JER
Kommunikation

Brister i bemötandet
En kvinna upplevde husläkaren vara tafflig och osäker i
samband med blodtryckskontroll. Läkaren ordinerade blodprov
för infektion istället för sockervärdet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren önskar kontakta
verksamhetschefen för genomgång av händelsen och har
därefter inte återkommit för fortsatt handläggning. Ärendet
avslutas.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03521-57 HEG
Vård och behandling

Bristfälliga undersökningar vid handskada
En man menar att han fått en ofullständig utredning i
primärvården efter en kraftig handskada. Stora skador på
ledband och menisk i handleden upptäcktes vid
ultraljudsundersökning efter en lång period. Mannen menar
att det redan tidigt i hans sjukdomsperiod borde
uppmärksammats.
Åtgärd: Anmälaren är nöjd med att hans synpunkter noteras,
han önskar inte inhämta något yttrande från vården. Ärendet
avslutas.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03523-57 HEG
Kommunikation

Bristande kommunikation med barnmorska
En man är upprörd över att barnmorskan han och hans hustru
träffat under den gemensamma graviditeten har orosanmält
den blivande mamman till sociala myndigheter. Kvinnan har
haft problem under graviditeten vilket gjort att hon uteblivit
till flera planerade besök. Men detta beror på att hon inte kan
ta sig till mottagningen vilket mannen förklarat. Kvinnan är nu
inlagd på akutsjukhus för behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03597-42 JER
Vård och behandling

Nekas mediciner
En kvinna nekas medicinering av en ny husläkare på
vårdcentralen. Kvinnan upplever sig nedvärderad, illa bemött
och längtar efter smärtlindring.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03587-52 LÖW
Vård och behandling

Klagomål på sjukintyg
En kvinna undrar varför en läkare inte sjukskrev hennes barn
bakåt i tiden. Nu har hon problem med Försäkringskassan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Informerar även om att retroaktiv
sjukskrivning ska användas restriktivt och särskilt motiveras
enligt central sjukskrivningshandbok. Anmälaren har därefter
inte återkommit. Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03606-58 CRE
Vård och behandling

Missad diagnos, brister i bemötandet
En mamma framför att hennes son insjuknade dramatiskt för
ett år sedan vid vistelse i skärgården. Händelsen slutade bra
tack vare en fantastisk insats från sjukhuset. Mamman har
däremot tänkt på och önskar framför synpunkter på
vårdcentralens insats i ärendet då de missade rätt diagnos
och brast även i bemötandet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03643-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Bristande telefontillgänglighet
En man har svårt att komma i telefonkontakt med sin
vårdcentral. När han ringer erbjuds han fyra val. Oavsett
vilket val han väljer upprepas meddelande om de fyra valen.
Ibland har numret varit tillfälligt ur funktion. Dessa problem
har pågått i över ett år. När han har påtalat problematiken för
personalen har de sagt att de är medvetna om problemen.
Ändå har ingen förändring skett.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03669-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besökstid
En kvinna som blivit sexuellt ofredad får inte hjälp från sin
vårdcentral, då läkaren anser att hon inte kan ta hand om
kvinnan. Kvinnan är upprörd över att hon i en utsatt situation
blivit avvisad.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03673-42 JER
Kommunikation

Inte lyssnad till vid läkarbesök
En kvinna upplevde att husläkaren inte lyssnade till hennes
besvär och utebliven effekt av mediciner. Apotekspersonalen
var mer engagerad i hennes symtom. Läkaren blev arg och
menade att hon bara ville bråka med läkaren när hon
framförde sina frågor.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03706-58 CRE
Vård och behandling

Ifrågasätter råd, brister i bemötande
En kvinna framför att hon kontaktade vårdcentralen för en
läkartid på grund av sorg och ångest över ett missfall. Det tog
en vecka innan hon fick kontakt med personal på
mottagningen. Sjuksköterskan som tog samtalet ger kvinnan
råd som: att gå ut och gå i det fina vädret, att det är jobbigt i
början men sorgen går över, samt även att hon själv haft
missfall så patienten skulle inte tro att hon var ensam.
Kvinnan får besked att det finns en besökstid tre veckor
senare. Anmälaren ifrågasätter handläggningen och mår
verkligen inte bättre efter händelsen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03755-52 LÖW
Patientjournal och
sekretess

Bristande registrering i journal

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03830-42 JER
Vård och behandling

Brister i medicinering och sårvård

En nybliven mamma och hennes partner har synpunkter på
att bara den ena mamman kan registreras i journalen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Granne till äldre dam har noterat brister med medicinering
och sårvården av en infekterad fot.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03905-58 CRE
Administrativ hantering

Borttappad ur bokningssystem
En pappa framför att han kontaktat vårdcentralen på grund av
sonens besvär med magsmärtor. Han fick en läkartid samma
dag. När han kommer till vårdcentralen har bokningen tappats
bort och sonen fick en ny tid dagen efter. Anmälaren anser att
om tider försvinner ur bokningssystemet så finns det
oacceptabla brister.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03908-54 HAD
Kommunikation

Känner sig diskriminerad
En man känner sig diskriminerad och illa behandlad i kontakt
med en läkare vid en vårdcentral. Läkaren var enligt
anmälaren mycket otrevlig och undersökte honom endast två
minuter. Hon ville inte fylla papper som skulle skickas till
arbetsförmedlingen och undrade varför anmälaren valde den
vårdcentralen när han bodde någon annanstans. Han bytte
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vårdcentral och fick hjälp vid den nya mottagningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-04053-52 LÖW
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna sökte vårdcentralen tre gånger för svår huvudvärk
och dubbelseende. Vid alla tillfällen blev hon hemskickad med
diagnosen migrän. Ingen röntgen togs. Det har nu visat sig
att kvinnan lider av en hjärntumör.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1606-04054-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande vård och behandling
Föräldrarna sökte vård för sin pojke då han varit trött,
orkeslös, allmänpåverkad och mycket törstig. Man besökte
vårdcentralen vid två tillfällen men vi bägge tillfällen tog man
endast ett stick i fingret som inte visade något avvikande.
Några dagar senare fick barnet läggas in på barnintensiven för
vård. Där kunde man konstatera att barnet led av diabetes.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04234-42 JER
Vård och behandling

Läkemedelsbiverkningar, informationsbrist
En kvinna upplever biverkningar av de mediciner hon fått
förskrivet av en psykiatriker och önskar avsluta
medicineringen. Husläkaren har numer ansvaret för
behandlingen och upplever brister i informationen kring
läkemedelsbehandlingen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04597-57 HEG
Vård och behandling

Missad diagnos vid fotfraktur
En kvinna fick en kraftig tyngd på foten och åkte till
akutmottagningen på ett akutsjukhus. De hänvisade kvinnan
vidare till närakut där röntgenundersökning genomfördes och
kvinnan fick åka hem eftersom ingen skelettskada noterades.
Senare uppmärksammades frakturer och ledbandsskador.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04649-50 KAR
Ekonomi

Patientavgifter, nekad vård
En kvinna har två synpunkter på sin vårdcentral. Kvinnan var
vid ett besök övertygad om att hon hade frikort.
Receptionisten kunde dock inte se i datasystemet att så var
fallet och stod på sig att kvinnan skulle betala. Kvinnan kunde
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själv när hon kom hem logga in på 1177 e-tjänst och få
bekräftat att hon hade frikort. Hon har även vid flera tillfällen
blivit hänvisad till akutsjukhus med sina besvär istället för att
ha blivit undersökt på vårdcentralen. Akutsjukhuset har
reagerat negativt.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04672-50 KAR
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna som arbetar som tolk har blivit bristfälligt bemött
av läkare vid flera tillfällen på samma vårdcentral. Läkare har
avbrutit tolken mitt i översättning, argsint avbrutit besöket
och skrikit åt receptionisten att inte skriva under tolkens
papper. Detta inför patienter. Samma läkare har uppträtt på
liknande sätt vid tolkens bokning med annan läkare och
kurator vid samma vårdcentral.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04673-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Ej uppringd av läkare
En kvinna lämnade prover på vårdcentralen och blev utlovad
kontakt med läkare på telefon för resultat, vilket inte skedde.
Receptionisten rådde henne att lämna nya prover vilket hon
gjorde. Även denna gång ringde ingen upp, men
receptionisten kunde meddela provsvaren och hänvisa till
specialist. Anmälaren har synpunkter på att de inte var
hjälpsamma och oansvariga.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04701-57 HEG
Kommunikation

Bristfälligt bemötande hos husläkare
En kvinna har bemötts på ett bristfälligt sätt vid tidsbokning
och vid akutbesök i primärvården. Med anledning av oro för
hjärtbesvär bokades en tid för provtagning, men anmälaren
behövde träffa läkare innan. Läkaren lovade att stryka tiden
för provtagningen, men detta glömdes bort och kvinnan fick
en faktura.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som menade
att den rent medicinska handläggningen varit korrekt, men att
läkaren glömde boka av tiden för återbesöket vilket beklagas.
Kvinnan får naturligtvis pengarna tillbaks. Anmälaren är nöjd
med svaret, men lämnar synpunkter som bifogas
slutskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03473-34 ARN
Administrativ hantering

Fördröjd remiss/bemötande
En ung kvinna gick på behandling hos psykolog som utlovade
remiss för att hon skulle få en neuropsykiatrisk utredning.
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Denne glömde bort remissen och kvinnans utredning
fördröjdes med flera månader.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Primärvård
V1606-03715-34 ARN
Vård och behandling

Fel behandling
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått den hjälp hon
behövt av en samtalskontakt/terapeut på en
husläkarmottagning. Personen ställde till med kaos. Han
frågade om hon ville dricka vin med honom efter arbetstid,
började skicka sms, bröt mot sekretessen och ville presentera
henne för en annan manlig patient. Samtalskontakten
orsakade ett lidanden och anmälarens kände sig utnyttjad i en
sårbar position. Hon önskar få ersättning för den skada han
åsamkat henne samt att terapeuten får en varning för sitt
uppträdande.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1606-03895-49 HAP
Ekonomi

Synpunkter på avgift för uteblivet besök

Skrivelse
Primärvård
V1606-04060-64 JMM
Kommunikation

Fick inte önskade provtagningar och bemöttes illa

Anmälaren har synpunkter på avgift för uteblivet besök.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En man fick inte göra önskade provtagningar på
vårdcentralen, och läkaren, som talade bristfällig svenska,
bemötte honom illa.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande
från verksamhetschefen i vilket verksamhetschefen och
specialistläkaren framhåller att patienten har utretts på alla
tänkbara sätt. Man erbjuder praktisk hjälp med de önskade
provtagningarna, men kan inte stå för kostnaden av proverna
då de inte utförs i landstinget och, enligt specialistläkaren,
inte är vetenskapligt belagda. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, i skriftligt genmäle talat om att
proverna visst är vetenskapligt belagda och att de används i
andra länders sjukvård. Ärendet avslutas och anmälarens
skriftliga genmäle bifogas avslutsbrevet till vården.

Skrivelse
Primärvård
V1606-04139-49 HAP
Administrativ hantering

Förlorade listningsplats
Anmälaren, en äldre kvinna, förlorade sin listningsplats vid en
vårdcentral där man känner till hennes allvarliga
sjukdomshistoria. Hon förlorade den på grund av felaktig
information från annan vårdcentral som hon besökte under sin
sommarvistelse, denna vårdcentral bad henne skriva på ett
papper och det visade sig senare att hon därmed listat sig vid

77

Patientnämnden 2016-09-06, Inkomna ärenden under tiden 2016-04-25 - 2016-07-31

vårdcentralen nära sommarhuset.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef
framgick att anmälaren inte kunde lista sig vid hans
verksamhet så länge anmälaren var listad vid annan
vårdcentral. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
Skrivelse
Primärvård
V1607-04315-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Avvisades och hänvisades till annan mottagning
En kvinna besökte vårdcentralen för sin smärta i buken och
troliga urinvägsinfektion. Hon kom in till läkaren, men när hon
talade om att hon var gravid hänvisade läkaren till
barnmorskemottagningen och ville inte undersöka kvinnan.
Personalen lovade att verksamhetschefen skulle ringa
kvinnan, men det gjorde hon aldrig.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1607-04513-34 ARN
Vård och behandling

Undersökning
En kvinna var inlagd på en psykiatrisk avdelning och fördes till
en akutmottagning då hon slagit sig i duschen. Hon blir inte
röntgad utan sys med 8 suturer och skickas tillbaka till den
psykiatriska avdelningen. Några år senare då kvinnan gjorde
en magnetkamera undersökning skriver läkare i journalen att
ett reststånd efter tidigare blödning inte kan uteslutas.
Kvinnan undrar varför man inte på akutmottagningen gjorde
en grundligare undersökning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1607-04536-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Får inte tid - måste lista sig
En kvinna sökte sig per telefon till vårdcentralen för sina
krämpor. Sjuksköterskan talade om att hon inte kunde få en
tid då hon inte var listad där. Kvinnan sade att hon kunde lista
sig där när hon kom dit, men sjuksköterskan vidhöll att hon
måste lista sig först och att hon kunde återkomma dagen
efter. Efter mycket om och men fick kvinnan en tid till
läkaren, men kvinnan anser inte att man ska behöva stå på
sig på detta sätt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1607-04585-64 JMM
Kommunikation

Tas inte på allvar
En kvinna togs inte på allvar då hon sökte till vårdcentralen
för sina krämpor. Man skickade hem henne med kommentarer
som att läkarna inte kan slösa resurser på onödiga
undersökningar.

78

Patientnämnden 2016-09-06, Inkomna ärenden under tiden 2016-04-25 - 2016-07-31

Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Primärvård
V1604-02793-58 CRE
Vård och behandling

Utebliven behandling, remitterades till specialist
En kvinna framför att hon sökt vård hos husläkare för att ta
bort en besvärande leverfläck. Läkaren remitterade henne till
en kirurgmottagning för borttagning av leverfläcken. Kvinnan
är missnöjd med behandlingen på kirurgmottagningen och
undrar varför husläkaren inte kunde utföra behandlingen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på
mottagningen. Av yttrandet framgår att patienten bokat tid
hos läkare på mottagningen för bedömning av
hudförändringar i ansiktet och vid buken. Läkaren gjorde,
efter undersökning, bedömningen att om hudförändringarna i
ansiktet skulle tas bort så borde kirurg eller plastikkirurg
ombesörja detta. Av hänsyn till patienten remitterade läkaren
henne till en kirurgmottagning till en läkare som kunde ta bort
alla förändringarna. Verksamhetschefen beklagar att patienten
inte känner att hon fått den vård hon önskade. Patienten är
välkommen åter till vårdcentralen om hon så önskar. Ärendet
kommer att lyftas till mottagningens kvalitetsgrupp.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts
av varvid förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret.
Ärendet avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1605-02873-57 HEG
Kommunikation

Besked om cancer kom via posten
En kvinna fick besked om en cancerdiagnos via brev som kom
till henne fredag eftermiddag. Avsändare var hennes
husläkare. Kvinnan blev mycket arg och besviken då hon inte
kunde få kontakt med vården förrän efter helgen.
Åtgärd: Yttrande inkom från både verksamhetschef och den
läkarsekreterare som ansvarade för att anmälaren fick brev
hem. De beklagade båda det felaktiga handhavandet och en
genomgång och förtydligande av mottagningens rutiner
kommer att ske. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.

Skrivelse
Primärvård
V1605-02970-42 JER
Vårdansvar

Brister i samverkan, utan medicinering
En man vårdades på geriatrisk eftervård av höftoperation och
medicinerade med proppförebyggande medicin. Vid hemgång
skulle distriktssköterskan ge injektionen. På grund av storhelg
lämnades uppgiften vidare till vårdbolag, som tar vid när
husläkaren har stängt. Mannen blev utan injektionen under
några dagar och anser att husläkaren brustit i mottagandet
och överlämnandet av uppgiften.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Primärvård
V1605-02989-58 CRE
Vård och behandling

Brister i utredning, missad diagnos
Anhörig till en kvinna framför synpunkter på att husläkaren
inte utrett orsaken till patientens besvär med smärtor i
höften. Kvinnan sökte vård då hon fått eskalerande smärtor i
ena höften, då hon har spridd cancer var hon orolig för att
även höften skulle vara drabbad. Husläkaren
rekommenderade smärtstillande medicinering samt
sjukgymnastik och försäkrade patienten att besvären inte var
kopplade till cancerdiagnosen. Det visade sig senare att
patienten drabbats av cancer i höften kopplat till hennes
tidigare diagnos. Anhörig anser att läkaren borde remitterat
patienten för undersökningar i ett tidigare skede.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg
samt patientförsäkringen (LÖF). Ärendet kommer att utredas
hos Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas utan
utredning hos förvaltningen.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03009-42 JER
Vård och behandling

Missad diagnos
En man sökte akut vård på vårdcentralen på grund av svullen
arm där han tidigare haft en infart. Mannen misstänkte
blodpropp men läkaren bedömde symtomen vara infektion och
påbörjade antibiotikabehandling. Mannen sökte akut vård
efter en tid då symtomen förvärrades och undersökning på
akutsjukhus visade att han fått en propp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03014-52 LÖW
Kommunikation

Bristande bemötande och bruten sekretess
En kvinna satt i ett väntrum då en kvinnlig läkare kom ut och
talade vitt och brett med en patient om dennes
sjukdomstillstånd och vilken behandling patienten skulle få.
Dessutom har anmälaren synpunkter på en manlig läkare som
brast i bemötandet.
Åtgärd: Ärendet bevakas då anmälan gjorts direkt till
mottagnigen samt tillsynsmyndigheten.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03016-54 HAD
Vård och behandling

Nekat intyg samt dåligt bemötande
En man träffade en läkare vid en vårdcentral för att han
behövde ett läkarutlåtande till försäkringskassan gällande
nedsatt arbetsförmåga på grund av en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Han remitterades till psykiatrin som
avslog remissen och skickade den tillbaka till vårdcentralen.
När han träffade läkaren på nytt gav han intryck av att vara
irriterad och suckade djup och ofta. Läkaren vägrade skriva
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intyg och remitterade honomtill psykiatrin igen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03104-62 MEL
Administrativ hantering

Brister i hantering av intyg
En man har synpunkter på hanteringen av ett intyg vid en
vårdcentral. Läkaren har fyllt i fel blankett och skickat den till
fel instans.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschefen framförs en ursäkt
och information om att intyget nu skickats till rätt instans. De
kommer också att kreditera de som anmälaren har fått betala
extra. Händelsen kommer att användas för att förbättra
arbetet inom organisationen. Anmälaren har hört av sig och
meddelat att han hämtat de pengar som han skulle få tillbaka.
Ärendet avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03309-42 JER
Vård och behandling

Utebliven medicinering, komplikationer
En dement kvinna vårdas av vårdcentralens hemsjukvård och
får mediciner via dostjänst. Demensmediciner kan inte delas
via dospåsen och anhöriga noterade att kvinnan inte fått
demensmedicinen under tre månader. Hon försämrades och
sjukhusvårdades. Anhöriga önskar händelsen analyserad.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och
chefläkaren där det framgår att händelsen anmälts enligt lex
Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter framfört önskan om att
samtliga handlingar i ärendet vidarebefordras till IVO. Ärendet
avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03323-57 HEG
Vårdansvar

Oklart vårdansvar
En kvinna remitteras till hjärtläkare på akutsjukhus, men de
har hänvisat kvinnan tillbaks till husläkaren. Hon är ledsen
och besviken över att ingen vill ta ansvar för hennes
hjärtvård.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03336-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande samt uteblivet intyg
En kvinna bytte sin läkare vid en vårdcentral för att denne
inte har tagit hennes situation på allvar. Läkaren betedde sig
fientligt, aggressivt och ifrågasättande samt inte lyssnade på
vad kvinnan sa. Läkaren ställde inga frågor och eller ens
tittade på henne. Den nya läkaren hon besökte upplevdes så
pass kränkande att hon ansåg det nödvändigt att avbryta
besöket genom att gå därifrån. Läkaren har inte heller skickat
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kompletterande uppgifter trots att försäkringskassan
upprepade gånger kontaktat henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03340-50 KAR
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna blev illa bemött av en läkare som talade nedlåtande
om hennes vikt. "Det kanske är dags att gå ner i vikt och
börja rör på dig". "Du skulle bara veta vad viktnedgång kan
göra för dig". Kvinnan sökte för svullna ben men läkaren
hävdade att det var övervikt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03457-57 HEG
Kommunikation

Bristande bemötande av husläkare
En kvinna var hos husläkare och fick remiss till gynekolog i
specialistvården. Kvinnan kontaktade sedan sin husläkare för
att reda ut provsvaren och få oklarheter förklarade. Men
läkaren hade inte tid eller lust att prata med kvinnan och
avfärdade hennes telefonsamtal.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beklagade
kvinnans upplevelse i kontakten med husläkaren.
Patientansvarig läkare har inte någon minnesbild av samtalet.
Anmälaren är djupt besviken över att husläkaren helt glömt
det samtal som kvinnan uppfattade som nonchalant och
avfärdande. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1605-03486-58 CRE
Kommunikation

Brister i bemötande och behandling
En kvinna framför att en läkare på en närakut varit otrevlig
och rekommenderat henne en felaktig behandling för hennes
armfraktur. Hon ifrågasätter läkarens kompetens.
Åtgärd: Svar har inkommit från tf verksamhetschef samt från
behandlande läkare på mottagningen. Av yttrandet från
verksamhetschefen framgår att han inte anser att några fel är
gjorda rent medicinskt men att det känns som om
kommunikationen inte fungerat vilket han beklagar. Det
verkar som läkare och patient pratat förbi varandra och
missförstått varandra. Verksamhetschefen påtalar att
närakutens uppdrag inte innefattar annat än akuta besök men
att man av logistiska skäl ändå bokar in återbesök angående
frakturer vid behov. Av yttrandet från behandlande läkare
framgår att han träffat patienten två gånger. Han anser att
han behandlade patienten med respekt och enligt föreskrivna
behandlingsstrategier. Han beklagar hur patienten upplevde
hans bemötande. 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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Skrivelse
Primärvård
V1606-03749-58 CRE
Ekonomi

Ifrågasätter patientavgift, otrevligt bemötande
En flicka framför synpunkter på att hon måste betala för ett
läkarbesök hon inte fick komma in till samt att hon blivit
otrevligt bemött av personal på vårdcentralen. Flickan kom 5
minuter sent till besöket och fick då besked att läkaren inte
kunde ta emot. Ingen ny tid har bokats trots flertal försök.
Flickan har nu fått faktura samt påminnelse för att hon
uteblivit från ett besök, hon ifrågasätter tillvägagångssättet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1606-03863-57 HEG
Kommunikation

Brister i bemötandet på vårdcentralen
En kvinna framför att hon inte blir tagen på allvar och blir
otrevligt bemött av några sjuksköterskor på vårdcentralen.
Kvinnan anser att detta inte är rätt och korrekt.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som gjort en
händelseanalys och haft samtal med de sjuksköterskor
anmälan gällde. Anmälaren är känd patient sedan länge på
mottagningen och en vårdplan finns framtagen vid kontakt
avseende smärtlindringen. Anmälarens missnöje med
bemötandet beklagas djupt och de rutiner som finns
beträffande bemötande och även smärtlindring kommer att
diskuteras med samtlig personal med anledning av 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.

Skrivelse
Primärvård
V1606-03881-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Listad mot sin vilja

Skrivelse
Primärvård
V1606-03891-52 LÖW
Ekonomi

Om patientavgifter och tillgänglighet

En man anser att han har listats på en vårdcentral mot sin
vilja. Dessutom vill han spärra sina journaler.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna har fått ett krav på uteblivet besök trots att hon
god tid i förväg påtalat att hon kommer vara bortrest. Nu när
kvinnan behöver en ny tid hos läkare måste hon vänta i två
månader innan hon får komma.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1606-03893-54 HAD
Vård och behandling

Felaktig diagnos samt krav på betalning
En anmälare har synpunkter på att vårdpersonal vid en
vårdcentral trots flera besök har ställt felaktig diagnos
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gällande ett sår. Anmälaren som har fått flera inbetalningskort
anser att vårdgivaren borde göra en avvikelseanmälan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1606-03912-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Nekad att boka tid på närakut
En mamma framför att hon kontaktat en närakut för att boka
tid för sin dotter som besvärades av öronvärk. Sjuksköterskan
ansåg inte att patienten behövde en tid till läkare utan
rekommenderade mamman att avvakta till dagen efter. Då
mamman inte var nöjd med beskedet ringde hon
mottagningen igen och fick då en tid. Vid besöket visade det
sig att dottern hade en behandlingskrävande infektion.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som
beklagade missförståndet som uppstått vid den första
telefonkontakten. Sjuksköterskorna som ofta lämnar råd har
riktlinjer att följa och vid öronvärk rekommenderas egenvård.
Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.

Skrivelse
Primärvård
V1606-03924-42 JER
Vård och behandling

Brister vid medicineringen, bemötande
En kvinna upplever brister i bemötandet och behandlingen
från hemsjukvården gällande medicineringen. När hon ber om
blodtryckskontroll säger sköterskan att dom inte har
stetoskop.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1606-03960-54 HAD
Vård och behandling

Fel bedömning
En man anser att han har blivit drogad på offentlig plats av
personer med medicinsk bakgrund som har satt in medicinsk
utrustning i hans kropp. Han har bett sjukvårdspersonal att ta
ut den men de har nekat att någon utrustning finns i hans
kropp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1606-03964-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Nekad hembesök /hemsjukvård vid sjukdom
En anhörig framför klagomål för patients räkning gällande
tillgång till vård. Patienten är listad på en vårdcentral och har
haft hembesök av läkare vid några tillfällen. När patienten
blev sjuk och inte kunde ta sig till vårdcentralen vägrade
läkaren att komma på hembesök utan menade att patienten
kunde ta sig till vårdcentralen för besök. Patienten blev senare
inlagd på sjukhus för behandling. Anhörig har kontaktat
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läkaren och ansvarig på vårdcentralen i ärendet utan att få
svar. Hon är upprörd och anser det oacceptabelt att behandla
en patient på detta sätt.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Primärvård
V1606-03983-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande vård och behandling
Föräldrar till en lite pojke sökte vård vid flera tillfällen då
pojken hade ont i kinden Efter ett tag bildades det en böld på
käken. Det har nu visat sig att pojken drabbats av en sällsynt
sjukdom och har nu förlorat en del av käken på grund av
sjukdomen. Föräldrarna är besvikna över att vården inte
gjorde en röntgenundersökning trots att de bad om detta. Om
vården hade gjort det så hade pojken sluppit förlora en bit av
sin käke.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1606-04044-42 JER
Vård och behandling

Missat att ge injektioner
En man ordinerades proppförebyggande medicin efter
höftoperation. Hemsjukvården kom aldrig och mannen blev
utan injektion vid tre tillfällen. Han kontaktade 1177 och då
fick han hjälp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1606-04120-42 JER
Vård och behandling

Missat läkarbesök, nekades sjukintyg
En kvinna har på grund av sjukdom missat två läkarbesök på
vårdcentralen orsakat av svår sjukdom och nekas dessutom
sjukintyg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1606-04134-49 HAP
Ekonomi

Debiterad för uteblivet besök
Anmälaren blev debiterad för uteblivet besök trots att hon var
sjuk.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef
framgick att fakturorna nu makulerats. Anmälaren tog del av
yttrandet. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Primärvård
V1606-04183-57 HEG
Vård och behandling

Brister i behandling och handledning av personal
En äldre kvinna framför att hon besökt vårdcentralen för att ta
bort stygn efter en operation på ena armen. Väl där får hon
träffa en elev som utbildar sig till undersköterska och som är
den som ska utföra åtgärden. När hon frågar om han gjort det
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förut svarar han att det hade han. Två dagar senare har såret
spruckit upp och kvinnan besökte vårdcentralen igen och
påtalade detta. Hon fick då till svar att eleven var så duktig.
Då man från vårdcentralens sida inte ville åtgärda detta fick
kvinnan tid till läkaren som utförde operationen och han sydde
såret igen. Anmälaren är arg över det inträffade och har
förlorat förtroendet för vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som
förklarade att undersköterskan som tog bort förbandet inte
var elev utan under introduktion. Det kan vara ett högst
normalt förlopp att ett sår glipar, det behöver inte vara
allvarligt. Anmälaren är inte nöjd med svaret då hon
tvingades tillbaks till kirurgen som utförde den första
operationen, han sydde igen såret på nytt och kvinnan
tvingades äta antibiotika. Dessa synpunkter bifogas
avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
Skrivelse
Primärvård
V1607-04383-34 ARN
Vård och behandling

Läkemedel
En kvinna har synpunkter på att läkare vid en vårdcentral inte
skriver ut de läkemedel som hon anser sig behöva. Anmälaren
har en psykisk ohälsa men vill bli frisk och leva ett äkta liv.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1607-04453-42 JER
Administrativ hantering

Försenat recept
En man med infektion i halsen förskrevs antibiotika av
husläkaren på en närakut. Mannen förbättrades inte och
förskrevs ett nytt antibiotika. Efter en dags väntan hade
läkaren inte skrivit ut det nya receptet och apoteket och han
själv ringde mottagningen och påminde. Han undrar vad
förseningen berodde på.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1607-04471-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Fråga angående logguppgifter i journaler

Skrivelse
Primärvård
V1607-04473-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Brister i hantering av logguppgifter

En kvinna har frågor angående logguppgifter i journaler.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En kvinna framför synpunkter på brister i logguppgifter i
hennes journaler.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.
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Skrivelse
Primärvård
V1607-04482-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Logguppgifter i patientjournal

Skrivelse
Primärvård
V1607-04483-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Logguppgifter i patientjournal

Skrivelse
Primärvård
V1607-04485-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Hantering av logguppgifter i patientjournal

Skrivelse
Primärvård
V1607-04494-42 JER
Vård och behandling

Brister i medicinering från hemsjukvården

En kvinna framför synpunkter på logguppgifter i hennes
journal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En kvinna har synpunkter på hantering av logguppgifter i
hennes journaler.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En kvinna har synpunkter på hantering av logguppgifter i
hennes journal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

Anhörig till kvinna som vårdades av hemsjukvården från
vårdcentralen noterar stora brister i hanteringen av
läkemedelslistor samt avsaknad av läkemedel i dostjänst.
Kvinnan är avliden.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1607-04515-50 KAR
Administrativ hantering

Brister i hantering av remisser
En kvinna önskade en remiss till specifik klinik. Läkaren skrev
en remiss som dock var ofullständig. Trots påpekanden från
kvinnan har han inte gjort någon komplettering.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Primärvård
V1607-04667-50 KAR
Omvårdnad

Olyckshändelse på vårdcentral
En kvinna som brutit handleden och var gipsad var på
återbesök på sin vårdcentral för uppföljning. I väntrummet
hade kvinnan svårt att ta på sig sin kappa på grund av armen.
Armen hade fastnat i ärmen på kappan. En läkare som
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passerade kvinnan stannade och utan att fråga, tog tag i
handen och drog armen rätt. Omedelbart fick kvinnan smärta
och tvingades uppsöka akutmottagning. Kvinnan hade fått en
grov felställning i underarmen som de fick operera.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen (LÖF). Ärendet avslutas.
Skrivelse
Primärvård
V1607-04773-57 HEG
Vård och behandling

Bristfällig bedömning av kattbett
En man blev kattbiten och fick antibiotika på akutsjukhuset,
men då han fortfarande hade ont efter att kuren var avslutad
vände han sig till sin vårdcentral. Han fick först ytterligare en
antibiotikakur, senare ytterligare en. Viss provtagning
diskuterades och mannen var fortsatt sjuk och är missnöjd
med hanteringen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1604-02705-49 HAP
Vård och behandling

Får ingen behandling
Anmälaren riktar kritik mot vårdcentralen på ett antal
punkter. Det har hänt att anmälaren inte fått rätt insatser,
blivit dåligt bemött, träffat läkare som inte varit insatta i
anmälarens situation, att läkare inte upprättat fullständiga
intyg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1604-02779-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Kommer inte fram på telefon
En kvinna hade ringt tidigt på morgnarna under ett antal
dagar till vårdcentralens telefonsvarare. Varje morgon var alla
tider slut och hon hänvisades till dagen efter.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-02878-49 HAP
Administrativ hantering

Vårdcentral makulerade frikort

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-02888-52 LÖW

Felbehandlad

Vårdcentral makulerade frikort.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd vårdgivare framgick
att personalen gav en annan beskrivning av händelsen, att
personalen inte klippt sönder frikortet. Anmälaren tog del av
yttrandet och framförde att hon vidhåller sin version av
händelsen. Ärendet avslutas.

En ungdom skadade sitt öga och gick till en vårdcentral.
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Vård och behandling

Läkare uppgav att det inte var något problem med ögat och
att skadan skulle läka. Problemet kvarstod och ungdomen fick
en remiss från ögonsjukhuset till ett barnsjukhus. Man
konstaterade där att det inte var något allvarligt och flickan
skickades hem. Ögonsjukhuset upptäckte dock en fraktur som
innebar akut operation. Skadan skulle ha opererats
omedelbart och föräldrar uppmanades att anmäla skadan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-02922-49 HAP
Vård och behandling

Vårdcentral förvärrade problem
Läkare vid vårdcentral förvärrade problem i nacken vid
uppföljande behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-02953-34 ARN
Vård och behandling

Missad diagnos
En förälder till ett spädbarn anser att en läkare vid en
akutmottagning ställde fel diagnos. Dottern hade hostat under
en längre tid och läkaren avfärdade föräldrars oro med att det
bara var ett virus och skrev ut en hostmedicin som senare
visade sig vara restnoterad på apoteket. Föräldrarna uppsökte
senare en annan läkare som tog prover och man konstaterade
att barnet hade lunginflammation.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03015-64 JMM
Administrativ hantering

Remiss har inte skickats, nekas vård
En man med nervsmärta lades in på sjukhus. Plötsligt
bestämdes det att han skulle skrivas ut. På sjukhuset sade
man att han skulle fortsätta utredning och behandling på
vårdcentralen. Han har dock inte fått någon utredning och
behandling där.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03020-50 KAR
Vård och behandling

Ingrepp gjordes när bedövning släppt, nervskada
En kvinna fick en sticka i ett finger och uppsökte en lättakut.
Läkaren använde en tång för att ta ut stickan, men slant.
Läkaren säger något om en nerv. Hon fick fyra stygn. Efter
ingreppet hade kvinnan smärta med strålning upp i armen.
Dagen efter söker kvinnan lättakuten igen men blir hänvisad
till handkirurg på akutsjukhus. Kvinnan opereras på grund av
skadad nerv.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03079-34 ARN
Vård och behandling

Fel diagnos
En förälder uppsökte en läkare vid en vårdcentral då ett
minderårigt barn hade fått problem med ögonen. Läkaren
ansåg att det var allergiska problem, fast det framkom senare
vid ett tredje besök hos annan läkare att dottern hade en
smittsam inflammation i ögonen. Dotterns ögon var så svullna
att hon hade svårt att se.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03273-34 ARN
Patientjournal och
sekretess

Bruten sekretess
En kvinna anser att någon personal på vårdcentralen läckt
sekretessinformation om anmälarens sjukdomshistoria vilket
medfört att kvinnan blivit kränkande bemött i sin omgivning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03285-34 ARN
Kommunikation

Bemötande
En kvinna fick komma till sjuksköterska på en närakut, trots
att alla tider var bokade. Anmälaren hade fått utslag som
svullnat upp och börjat göra ont. Sjuksköterskan ville inte titta
på utslagen utan började tala om anmälarens rädsla, fast
denna inte var rädd. Hon fortsatte berätta om att det fanns
värre sjukdomar utomlands och att personer som sökte till
närakuten kunde ha svåra sjukdomar. Kvinnan fick dåligt
samvete och började klä på sig då hon ville gå därifrån. En
kollega till sjuksköterskan skrek till anmälaren att hon var
bortskämd. Kvinnan fick åka till ett akutsjukhus där hon
möttes med respekt och fick en bra behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03387-64 JMM
Vård och behandling

Bristande bedömning
En man ringde till vårdcentralen och behövde hjälp för sitt
tillstånd. Sjuksköterskan undrade vad han trodde att läkaren
kunde göra och rekommenderade mannen att ta nässpray och
avvakta förbättring. Senare fick mannen kramper och det
visade sig att han hade förhöjd intrakraniellt tryck på grund
av en växt i hjärnan.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från
verksamheten i vilket verksamhetschefen, efter genomgång
av ärendet tillsammans med medicinskt ansvarig läkare samt
berörd personal, beklagar patientens upplevelse av
vårdsituationen. Dock delar de inte patientens upplevelser och
finner att ingen avvikelse föreligger. Anmälaren har inga
ytterligare kommentarer efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
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Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03584-64 JMM
Vård och behandling

Ej fått diagnos, bedöms kunna arbeta
En kvinna drabbades för ett halvår sedan av influensa. Hon
har därefter lidit av olika symptom och har haft feber i flera
månader. Trots undersökningar har man inte kunnat fastställa
någon diagnos. Kvinnans läkare på vårdcentralen har
meddelat att det inte finns mer att göra och att hon anser att
kvinnan inte längre bör vara sjukskriven utan återgå till sitt
arbete. Kvinnan motsätter sig detta. Läkaren tror inte på
hennes ord om febern.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03660-49 HAP
Vård och behandling

Fel ordination till tre månader gammalt barn
Anmälaren är mor till tre månader gammalt barn. Barnet led
under längre tid av hög feber och värk. Modern hade tidigare
sökt sig till vårdcentralen vid två tillfällen under
sjukdomsperioden. Läkaren som hon nu träffade hade svårt
att förstå vad modern sa. Längre in i samtalet bedömde
läkaren att modern skulle gå hem med barnet och ge
receptfritt läkemedel. Modern stod på sig och ville genomföra
provtagning. Proverna visade på allvarligt tillstånd och att
barnet var i behov av antibiotika. Vid apoteket uppdagades att
läkaren ordinerat dubbelt mer än rekommenderad dos för tre
månader gammalt barn.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03681-49 HAP
Kommunikation

Listats på vårdcentral mot sin vilja
En kvinna var listad på en vårdcentral i Stockholms innerstad.
Hon vände sig till en annan vårdcentral i närheten av sitt
sommarhus för att få hjälp med stygnen efter en operation i
samband med behandling mot cancersjukdom. Hon påpekade
att hon inte ville lista om sig. Kvinnan meddelades att det
skulle gå bra att få hjälp med stygnen på vårdcentralen nära
sommarhuset. I samband med besöket skrev kvinnan på ett
papper. Det visade sig senare att kvinnan därmed listats på
den nya vårdcentralen, mot sin vilja och utan att hon
informerats om detta. När kvinnan senare kontaktade sin
vårdcentral nära den ordinarie bostaden där läkaren hade god
kännedom om hennes behandling mot cancern meddelades
att hon i samband med besöket vid vårdcentralen nära
sommarhuset hade strukits från vårdcentralen nära bostaden
och att väntelistan dessutom var full och att hon därför inte
heller kunde lista sig där.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03723-49 HAP

Förlorade sin köplats till listning
Anmälaren förlorade sin köplats till listning. Anmälaren hade
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under längre tid stått i kö för att lista sig vid en vårdcentral.
Under väntetiden att bli listad vid denna vårdcentral uppstod
behov av vårdkontakt och hon kontaktade då en annan
vårdcentral. Denna vårdcentral uppgav att hon var tvungen
att lista sig vid denna vårdcentral för att få träffa läkare, vilket
hon gjorde och i samband med detta förlorade hon sin plats i
kölistan till listning vid den vårdcentral som hon egentligen
skulle vilja vara listad vid.
Anmälaren ifrågasätter att hon förlorade sin köplats.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef
framgick att listningsreglerna är mycket tydliga och klara och
att verksamheten inte kan tillgodoräkna anmälarens tidigare
väntetid. Av yttrandet framgick att anmälaren skulle kunna bli
listad vid vårdcentralen om cirka ett halvt år om hon ställde
sig i listningskön. Verksamheten kunde dessutom erbjuda
hjälp med akuta medicinska frågor och utgöra stöd vid behov.
Verksamhetschefen erbjöd även direktkontakt. Anmälaren tog
del av svaret. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03798-49 HAP
Vårdansvar

Saknar vårdplan
Patienten har under längre tid lidit av smärta. Det saknas
vårdplan, enligt anmälaren.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03839-64 JMM
Kommunikation

Håller på information
En kvinna med knäproblem hade remitterats till
specialistmottagning av husläkaren. Undersökningsresultat
levererades till husläkaren men fördes inte vidare till
specialistenheten vilket gjorde att kvinnan inte fick rätt
behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03889-49 HAP
Organisation och
tillgänglighet

Får inte kontakt med önskad läkare

Telefon -> Skrivelse
Primärvård

Listad mot sin vilja

Anmälaren är äldre kvinna. Hon önskar lista sig hos särskild
läkare som vid vårdcentralen ska ägna sig åt äldre patienter.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef
framgick att vårdgivaren följer de regler som gäller då en
läkare är fullistad, att den läkare som anmälaren önskar lista
sig hos är fullistad och att man vill undvika en överlistning.
Enligt yttrandet ska anmälaren därför lista sig hos annan
läkare och hon erbjöds kontakt med berörd verksamhetschef i
denna fråga. Anmälaren tog del av svaret. Ärendet avslutas.
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En kvinna har fått information om att hon är listad på en
vårdcentral utan att själv ha gjort något aktivt val. Hon har
bett om en förklaring men ingen har hört av sig.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-04138-64 JMM
Vårdansvar

Otydliga besked
En kvinna återremitterades till vårdcentralen för vidare
utredning av hennes sjukdom. Vårdcentralen skickade brev till
kvinnan som gjorde att hon trodde att de skulle hjälpa henne,
men det visade sig senare att vårdcentralen inte kunde hjälpa
med de nödvändiga undersökningarna och förloppet
fördröjdes i onödan.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande
från verksamheten i vilket verksamhetschefen framhåller att
vårdcentralen inte fått återremiss utan endast remissvar i
vilket det framgick att patienten fortsättningsvis skulle
utredas på lungkliniken på sjukhuset. I samband med ett
återbesök gicks korrespondensen igenom med patienten, och
vårdcentralen skickade efter detta åter remiss till sjukhuset
varefter ärendet åter tog fart. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, uttryckt att hon inte håller med om det
som står. Det var hennes företagsläkare och inte
vårdcentralen som gjorde att ärendet tog fart.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-04140-34 ARN
Vård och behandling

Behandling/bemötande
En man har synpunkter på en läkares behandling och
bemötande vid en husläkarmottagning. Denne upplevdes
ointresserad, oengagerad och ville inte lyssna. Mannen önskar
få patientavgiften tillbaka.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04268-49 HAP
Administrativ hantering

Felaktig faktura och otrevligt bemötande
Enligt anmälaren fick närstående felaktig faktura. När detta
påtalades blev personalen otrevlig.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef
framgick att anmälarens påstående om felaktig faktura
stämde, att verksamheten skulle förbättra sina rutiner för att
undvika liknande misstag, att verksamheten även skulle
förbättra sina rutiner avseende bemötande. Fakturan
makulerades. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet
avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04564-44 STE

Bristande bemötande
En kvinna kontaktar då hon fått ett bristande bemötande på
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en ny vårdcentral. Kvinnan bytte av praktiska skäl till en ny
vårdcentral och då hon träffade läkaren blev hon ifrågasatt
om sitt byte. Kvinnans ärende gällde knä- och höftproblem
vilka totalt ignorerades av den nye läkaren.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04598-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Följer inte reglerna i vårdvalssystemet
En man hade haft samma läkare på vårdcentralen i många år.
Plötsligt var läkaren, utan föregående information till mannen,
borta. Han informerades om att han nu listas på annan läkare
men fick inte möjlighet att välja själv.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04642-50 KAR
Vård och behandling

Missad undersökning
En man med diabetes fick inte ögonbottenundersökning då
läkaren på vårdcentralen missade att det behövde göras. Han
har efter detta bekymmer med ena ögat
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04742-52 LÖW
Vård och behandling

Sjukdom upptäcktes inte
En kvinna gjorde flera besök vid vårdcentralen med
svårigheter att andas utan att hennes pågående hjärtinfarkt
upptäcktes.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04795-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Bristande tillgänglighet
En man kontaktar förvaltningen för sin gravida hustru. Paret
hade per telefon bokat tid på barnmorskemottagningen men
när de kom för besöket sade mottagningen att man inte hade
någon tid reserverad.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1604-02700-57 HEG
Vård och behandling

Har inte fått rätt vård och undersökning
En kvinna menar att undersökning och bedömning är alltför
summarisk och snabb när hon träffar sin husläkare. Hon får
inte information om hur läkaren tänker och planerar. Trots att
provsvaren avviker anser inte läkaren att det är något att
behandla.
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Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och
patientansvarig läkare som förklarade och beskrev den
utredning som genomförts. Ytterligare prover och utredningar
är inte motiverade ur medicinskt hänseende. 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.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1604-02733-50 KAR
Patientjournal och
sekretess

Brister i hantering av spärr av journal
En kvinna önskade spärr av sin journal och lämnade till
vårdgivaren in blankett att hon önskade spärr på alla sex
nivåer. Hon önskade en kopia efter åtgärd. En annan blankett
kom åter till kvinnan med information om att journalen var
spärrad på tre nivåer. Kvinnan gjorde om samma procedur
men möttes av samma svar. Kvinnan undrar varför vården
inte är behjälplig med at spärra journalen efter hennes
önskemål och vart har hennes två blanketter tagit vägen?
Åtgärd: I inhämtat yttrande från vården framkommer att
spärr på tre nivåer redan var gjort av annan enhet sedan
tidigare. Av denna anledning spärrades endast tre nivåer av
vårdgivaren varför de valde att informera henne om detta och
på annan blankett då de ej var delaktiga till spärr på sex
nivåer. De beklagar att informationen om att vårdgivarspärr
sedan tidigare var infört, inte framgått till patienten. Detta
kan anmälaren hålla med om men är tacksam för att det nu
retts ut. Ärandet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1604-02789-58 CRE
Patientjournal och
sekretess

Får inte tillgång till logglistor
En kvinna framför att hon, trots flera påminnelser, inte fått
tillgång till logglistor från vårdcentralen. Hon har nu fått ett
meddelande från vårdcentralen att hennes ärende är avslutat.
Anmälaren undrar vad som pågår.
Åtgärd: Gemensamt svar har inkommit från verksamhetschef
och från medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen. Av
yttrandet framgår att patienten haft kontakt med sekreterare
på mottagningen gällande spärrar samt eventuellt
överskridande av spärrar. Hon fick då besked att spärrar
fanns och att inget överskridande av spärrar skett. Patienten
var då nöjd med svaret. Mottagningen har bra fungerande
riktlinjer och rutiner gällande patientsäkerhet, dessa ses över
kontinuerligt för att minska risken för eventuella brister.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av
och meddelat att hon fått önskade logglistor men att hon inte
är överens med mottagningens handläggning av hennes
ärende. Hon inkom med skriftliga synpunkter för kännedom
som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse

Inställt besök
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Primärvård
V1604-02813-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

En man med stroke och personlig assistent åkte till inbokat
besök med logoped. Väl framme visade det sig att tiden var
inställd eftersom logopeden var sjuk. Ingen hade informerat
patienten om detta. Vid nästa besök ringde assistenten för att
höra att besöket skulle bli av. Även då var logopeden sjuk
men ingen hade informerat varken assistent, patient eller
anhörig.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1604-02837-49 HAP
Administrativ hantering

Brister i hantering av intyg
En kvinna som drabbats av arbetsskada har av vårdcentralen
blivit hänvisad till sin företagshälsovård för hjälp med
sjukintyg. Innan dess fick hon hjälp av sin vårdcentral med
sjukintyg av sin ordinarie läkare. När kvinnan kontaktade sin
ordinarie läkare var han på föräldraledighet. Kvinnan behövde
hjälp med sjukintyg från vårdcentralen eftersom det blev ett
glapp i perioden intygsgrundande sjukskrivning. Ingen annan
läkare på vårdcentralen ville hjälpa henne eftersom de inte
träffat henne tidigare.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med
anmälaren, men denne har inte vidare hört av sig. Ärendet
avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-02891-42 JER
Vård och behandling

Fel diagnos, ersättning för läkemedelskostnad
En kvinna sökte husläkaren för sveda vid toalettbesök.
Läkaren antog att det var urinvägsinfektion och förskrev
antibiotika. Symtomen förbättrades inte och hon läste på
Vårdguiden om klamydia och tyckte symtomen stämde. På en
ungdomsmottagning togs prov för klamydia. Kvinnan menar
att läkaren borde ha tagit teststicka på urinen för kontroll av
bakterier, ställt frågor om oskyddat sex eller om hon haft
urinvägsinfektion tidigare. Risken att föra könssjukdomar
vidare är stor och att få komplikationer vid obehandlad
könssjukdom. Hon önskar ersättning för felförskrivet
läkemedel.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-02983-50 KAR
Administrativ hantering

Utlovad remiss skickades inte
En kvinna som stukat sin fot uppsökte sin vårdcentral.
Läkaren hänvisade till kryckkäppar och lindning av foten. Om
hon inte var smärtlindrad dagen efter skulle en röntgen ske.
Han lovade skicka en röntgenremiss omgående. När kvinnan
dagen efter besökte röntgen fanns ingen remiss. Personal på
röntgenmottagningen och vid vårdcentralen och kvinnan själv
ägnade 2½ timme åt att jaga rätt på läkaren så att han kunde
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skriva en ny remiss.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03025-54 HAD
Vård och behandling

Nekad behandling
En man som hade smärta i axeln vände sig till en läkare vid
en vårdcentral. Han fick ett läkemedel som han enligt
läkarens insisterande skulle tas under cirka sex månader.
Hans hälsa förvärrades och han fick problem med hela
kroppen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03150-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande
En kvinna har synpunkter på en läkare vid en vårdcentral som
uttalade sig klumpigt. Läkaren ansåg att patienter med
invandrarbakgrund är jobbigare än svenska patienter och
därför har många läkare slutat på vårdcentralen. Kvinnan
anser att detta var obehaglig.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03174-50 KAR
Administrativ hantering

Har inte fått utlovat läkarintyg
En man har synpunkter på att han inte har fått ett läkarintyg
som utlovat från en vårdcentral. Mannen inkom till
vårdcentralen efter en misshandel. Läkarintyget gällde de
skador han drabbats av.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03238-58 CRE
Kommunikation

Kontaktad av okänd läkare från en vårdcentral
En kvinna blev uppringd av läkare som arbetar på en
vårdcentral. Läkaren önskade ändra hennes medicinering.
Kvinnan blev mycket förvånad då hon aldrig träffat berörd
läkare och framför att hon har en fast läkare vid en annan
vårdcentral. När hon ifrågasatte läkaren lade han på luren.
Kvinnan vill ha en förklaring.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som förklarade
att läkare med det namnet inte arbetar på vårdcentralen,
händelsen har polisanmälts. Anmälaren har tagit väldigt illa
vid sig av händelsen, ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03282-50 KAR

Bristfällig undersökning
En man besökte tandläkare och fick rådet att visa upp sin mun
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för läkare. Mannen har svullna körtlar som tandläkaren menar
att man kan operera bort med laser. Husläkaren var dock inte
intresserad av att ens undersöka mannen. Mannen har även
gått ner mycket i vikt men får inga svar från vårdcentralen
vad det kan bero på.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03290-50 KAR
Vård och behandling

Får ej behandling
En kvinna med stora gångbesvär och smärta i ett ben får inte
hjälp från vården. Akutsjukhus har konstaterat att hon har en
infektion i skelettet men att hon inte är behjälpt av operation.
Kvinnan har bett husläkaren om hjälp med smärtlindring och
läkning av inflammationen men får inte gehör.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03298-54 HAD
Vård och behandling

Önskar bli utredd samt få en diagnos
En man med ett flertal symtom önskar bli utredd och få en
diagnos av en läkare vid en vårdcentral.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03358-50 KAR
Vårdansvar

Nekad byta läkare
En kvinna har flera synpunkter på sin vårdcentral. En
husläkare skickade remiss till akutsjukhus men avslutade sin
tjänst. Ingen på vårdcentralen följde upp ärendet. Kvinnan
fick på egen begäran en ny läkare som hon efter besök
tappade förtroendet för. När hon vill boka nya tider hänvisas
hon till denne läkare. Vården lyssnar inte på hennes önskemål
att byta läkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03359-54 HAD
Kommunikation

Läkare har inte lyssnat, valfrihet
En kvinna saknar förtroende för en läkare som har förnedrat
och gjort henne mer orolig. Hon känner sig kränkt och dålig
behandlad. Läkaren verkade inte vara insatt i kvinnans fall
och gav felaktig information om bland annat
försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt hennes
sjukskrivning. Hon är missnöjd med att hon inte fick välja en
läkare och därför vill byta till en annan läkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse

Felaktig diagnos
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Primärvård
V1605-03403-52 LÖW
Vård och behandling

En man trampade snett på arbetet och fick ont i benet. Han
sökte akutmottagningen. Där ansåg man att mannen fått en
inflammation. Värken gick dock inte över trots behandling
med värktabletter. Mannen sökte sin husläkare som också
menade att han fått en inflammation. Mannen skulle gå till
sjukgymnasten och träna. Sjukgymnasten tyckte dock att
mannen skulle gå tillbaka till läkaren då han hade så ont. Där
blev han avfärdad på nytt trots att mannens ankel nu blivit
blå. Han sökte akutmottagningen igen som ordnade en
magnetkameraundersökning. Denna visade att mannens
hälsena gått av. Operation krävs. Mannen tycker att det är
ofattbart att det har tagit över tre månader innan han fått rätt
diagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03458-58 CRE
Vård och behandling

Felaktig diagnos, inte lyssnad till
En kvinna sökte vård på en närakut på grund av svåra
smärtor i nacken. Hon blev hemskickad med besked om att
det var nackspärr och att det skulle gå över. Ingen lyssnade
på kvinnan när hon påtalade att det var värre smärta än vid
nackspärr. Några dagar senare sökte hon vård hos husläkare
men fick samma besked igen, att hon drabbats av nackspärr.
Hon lyckades övertala husläkaren att skicka remiss till
magnetkamera-undersökning och det visade sig att hon hade
en cysta som satt i ryggmärgen och att operation var
nödvändig. Anmälaren önskar att någon hade lyssnat till
henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1605-03513-42 JER
Vård och behandling

Utan medicin i en vecka
En kvinna framför att hon varit utan mediciner i en vecka och
mår dåligt med bland annat svullna fötter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03614-57 HEG
Vård och behandling

Bristande läkemedelshantering
En kvinna är missnöjd med den husläkare som kommer till det
särskilda boende där kvinnan vistas. Under en period fick hon
yrsel som behandlades felaktigt då det tolkades som
läkemedelsbiverkan vilket det inte alls var.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse

Läkemedelsbiverkan, missad diagnos
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Primärvård
V1606-03645-42 JER
Vård och behandling

En kvinna medicinerades mot benskörhet och insjuknade med
biverkningar, hon har tappat en tand och tre är lösa och hon
har tappat mycket hår.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03682-42 JER
Vård och behandling

Nekades läkemedel
En kvinna som lider av smärtor efter en ryggoperation har
synpunkter på läkaren på vårdcentralen som nekade henne en
kortisonspruta samt att skriva ut sömntabletter. För att skriva
ut sömntabletter meddelade läkaren att kvinnan skulle behöva
genomgå en psykiatrisk utredning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03693-57 HEG
Patientjournal och
sekretess

Remiss skriven på annan patient
En kvinna var på provtagning på vårdcentralen, remissen som
kom upp i datorn var skriven på en annan patient av en läkare
som kvinnan inte känner och aldrig varit hos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03799-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Journalhantering vid byte av vårdcentral
En kvinna bytte vårdcentral och i samband med detta önskade
hon journalerna överförda. När journalerna efter lång tid kom
saknades sidor och handlingar. Hon undrar varför det ska vara
så svårt att skicka snabbt och rätt journal till ny vårdgivare.
Hon undrar också över sekretessen samt vilka rutiner
vårdcentralen har.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03804-64 JMM
Vård och behandling

Missad cancerdiagnos
En kvinna har under två år sökt vård hos husläkaren för olika
tarmbesvär och efter påtryckning från kvinnan gjordes
utredning på sjukhuset av kirurger. Diagnosen var
tarmcancer.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03845-57 HEG
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på besökstid
En kvinna framför att det är lång väntan på att få en
besökstid till läkare på vårdcentralen. Hon önskade boka tid
för uppföljning av provtagning, men tvingades vänta under
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väldigt lång tid. Sjuksköterskan som kvinnan kontaktade på
telefon hade ingen information om hur lång tid det tog för
provsvaren att komma läkaren tillhanda.
Åtgärd: Svar inkom från verksamhetschef på vårdcentralen
som beklagade att kvinnan tvingats vänta så länge. På
vårdcentralen finns flera läkare som arbetar deltid och några
är tjänstlediga för tillfället vilket lett till långa köer. Det
missförstånd som uppstått avseende provsvaren kommer att
redas ut i sjuksköterskegruppen. 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.
Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03848-57 HEG
Administrativ hantering

Brister i intygshantering
En kvinna framför att läkaren på vårdcentralen inte velat
komplettera ett sjukintyg trots begäran från
försäkringskassan.
Åtgärd: Yttrande inkom från vårdcentralens chef och
medicinskt ansvarig läkare som informerade att ett flertal
administrativa fel hade begåtts, dessa beklagades djupt. En
översyn av befintliga rutiner när läkare slutar ska göras och
det gäller också e-post vid semester. Anmälaren återkom till
förvaltningen och var förvånad över att svaret var så ärligt.
Alla hennes synpunkter och klagomål har bekräftats i svaret.
Anmälaren har bytt vårdcentral och är nöjd med det. Ärendet
avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03853-50 KAR
Administrativ hantering

Administrativa brister
En man fick ett registerutdrag på patientens bokningar. Där
framkom felaktiga uppgifter. Mannen misstänker att det är
någon annan patients tider och kontaktorsaker.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-03954-50 KAR
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna hade tidigare gått till en läkare på vårdcentralen.
Denna läkare slutade och hon blev hänvisad till en ny för att
diskutera sina besvär och behandlingsalternativ. Läkaren
menade att hon inte hade tidigare ställd diagnos (diskbråck),
utan att hennes besvär berodde på stress. Läkaren som
upplevdes arg och irriterad menade att kvinnan var betydligt
yngre än hon sa att hon var, varför kvinnan undrade om han
inte hade blandat ihop henne men annan patient. Läkaren
blev då argare och skrek åt henne att hon skulle gå ut.
Åtgärd: I inhämtat yttrande förklarar berörd läkare hur han
såg på situationen. Denna överensstämmer inte med
patientens som menar att han förskönar händelsen. Läkaren
bemötte inte varför han sagt att hon var 15 år yngre än hon
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var, att hon inte hade ställd diagnos eller hennes upplevelse
av att hon inte togs på allvar. Kvinnan har idag av sin nya
vårdcentral fått bekräftat via undersökning med
magnetkamera att hennes tillstånd försämrats. Ärendet
avslutas.
Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-04036-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Nekad läkarbesök, dålig tillgänglighet
En kvinna med smärtor fick inte boka en akut tid vid en
vårdcentral trots att hon ringde inom ramen för
vårdcentralens telefontid. Den som nekade henne besökstid
var enligt anmälaren inte ärlig när hon sa att det inte fanns
några tider den dagen. Hon ringde vårdcentralen senare för
att prata med ansvarig chef men nekades också detta. Hon
fick information att hon inte borde söka vård då de symtom
som hon hade ingick i hennes kroniska diagnos. Hon
hänvisades till att vänta på att en husläkare skulle kontakta
henne. Kvinnan har väntat utan att någon har kontaktat
henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-04093-50 KAR
Administrativ hantering

Får ej intyg
En man har inte fått efterfrågat intyg till arbetsförmedlingen
och undrar varför men har inte fått någon bra förklaring av sin
läkare på vårdcentralen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-04174-50 KAR
Vård och behandling

Bristande undersökning, missad diagnos
En kvinna besökte vårdcentralen med värk och svullna leder.
Läkaren ansåg inte att det var något fel. Han ville inte ta en
sänka, trots att kvinnan veckorna innan hade haft en
ordentligt förhöjd sådan. Kvinnan kände sig illa bemött och
bytte till en annan vårdcentral där man tog allvarligt på
hennes problem. Hon diagnosticerades sedan med en
reumatisk sjukdom.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1606-04184-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Journal
En kvinna har synpunkter på en vårdcentral som först
informerade henne om att hennes journal hade tagits emot
från en annan vårdgivare. Sedan visade det sig att de inte
fanns. Hon undrar om det är patientens ansvar att hålla koll
på sina journaluppgifter hos vårdcentralen.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04409-57 HEG
Organisation och
tillgänglighet

Svårt att komma till närakuten
En kvinna sökte sig till närakuten för sina infektioner och
bekymmer med bihåleinflammation. Hon nekades komma in,
och man sa att hon skulle ringa först. Sen ringde hon men
avvisades, de sade att hon skulle gå dit. Så småningom fick
kvinnan i alla fall komma in, och hon fick en medicin som hon
inte tålde.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04410-55 SKA
Ekonomi

Synpunkter på hantering av frikort
En kvinna framför synpunkter på brister i hantering av frikort
och patientavgifter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04413-64 JMM
Ekonomi

Fick betala för hög avgift
En man har besökt en vårdcentral och fick där information att
han var tvungen att betala en högre avgift för att han inte var
folkbokförd i Stockholm, men när han blev folkbokförd i
landstinget kunde han återkomma och få avgiften tillbaka.
Han har nu gjort detta men får inte avgiften tillbaka.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04510-50 KAR
Vård och behandling

Utdraget ställningstagande till behandling
En man med pågående sjukskrivning på grund av skador efter
olycka fick hjälp i det landsting han då bodde i. Han har nu
flyttat och listat om sig på vårdcentral i Stockholms län.
Läkaren där har tagit oacceptabelt lång tid på sig att sätta sig
in i mannens problem. Han har inte fått intyg för sjukskrivning
vilket lett till att mannen är utan ersättning från
försäkringskassan. Läkaren har inte heller läst tidigare
journalhandlingar eller utrett mannen som nu på egen hand
sökt specialist. Specialisten har röntgat och mannen väntar nu
på operation.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04516-42 JER
Vård och behandling

Felmedicinerad
En man anser att han blivit felmedicinerna av läkaren på en
husläkarmottagning. Behandlingen har försämrat hans hälsa.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04534-50 KAR
Vård och behandling

Utebliven hjälp från hemsjukvården
En man ska få hjälp från hemsjukvården att ta av sina
stödstrumpor. Personalen ska komma 17-18-tiden. Ibland har
de kommit efter 21.00 och då kommer de inte in genom
porten som är låst. De har även ringt sent på telefonen, men
då har mannen lagt sig och vill inte bli väckt. En gång kom de
inte alls. Mannen anser detta besvärligt och han väljer nu att
be en snäll granne om hjälp varje kväll.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04625-50 KAR
Vård och behandling

Fel diagnos ställdes vid handskada
En man spelade fotboll när han fick bollen på sitt långfinger.
Läkare på närakuten bedömde inte skadan som allvarlig.
Mannen sökte på nytt närakuten då besvären med smärta och
svullnad ökade. Han fick återigen besked om att det inte var
någon skada och att han kunde ta smärtstillande tabletter.
Men efter knappt ett år har en fraktur uppmärksammats och
handen måste nu opereras. Mannen är missnöjd över den
bristfälliga hanteringen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04689-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besök
En man har fått på behandling hos specialist. Specialisten har
nu avslutat behandlingen och mannen står på väntelista för
utredning inom annan specialitet. Detta akan ta upp till åtta
månader. Under tiden är han hänvisad till primärvården för
intyg för sjukskrivning och recept för läkemedel.
Vårdcentralen nekar honom dock besök med hänvisning till att
han hör hemma inom specialistsjukvården.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04707-44 STE
Administrativ hantering

Administrativa brister
En kvinna rapporterar om olika händelser som inträffat på
samma vårdcentral. Inlämnade prover har kommit bort,
remissvar har inte registrerats och det saknas uppgifter om
allergi i journalen. Kvinnan har inte fått någon förklaring eller
ursäkt när hon har tagit upp händelserna med verksamheten.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Primärvård
V1607-04708-57 HEG

Man fick felaktigt läkemedel
En kvinna kontaktar för sin makes räkning. Han fick felaktiga
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Vård och behandling

läkemedel utskrivna vid närakut, troligtvis sammanblandade
med annan patient. Kvinnan ifrågasätter rutinerna vid
mottagningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1605-02905-49 HAP
Vårdansvar

Primärvården tar inte ansvar
Vårdcentral tar inte ansvar efter det att specialistmottagning
remitterat anmälaren till primärvården.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren har dock inte inkommit
med underskriven skrivelse. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1605-03044-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Svårt att nå vårdcentral
En man har synpunkter på att det är mycket svårt att nå en
vårdcentral via telefon. Mannen ringde ett femtontal gånger
under en dag utan att få kontakt och det gick heller inte att
lämna sitt telefonnummer och bli uppringd. Dagen efter
fortsatte det på samma sätt och det var omöjligt att nå fram
eller lämna ett meddelande.
Åtgärd: Då mannen efter en tid inte återkommit, trots
uppmaning om att ta kontakt, avslutas ärendet.

E-post
Primärvård
V1605-03110-62 MEL
Ekonomi

Felaktigt debiterad, felaktig information
En man framför synpunkter på att en vårdcentral debiterat
honom felaktigt i samband med utfärdandet av ett intyg.
Mannen har också synpunkter på att de öppettider
vårdcentralen informerar om inte stämmer och framför att
han fått ett oseriöst intryck av en läkare.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Mannen ska få tillbaka den avgift
han debiterats felaktigt och nöjer sig med att klagomålet
registreras vid förvaltningen. Ärendet avlutas.

E-post
Primärvård
V1605-03172-49 HAP
Kommunikation

Blev inte tagen på allvar av läkare
Anmälaren blev inte tagen på allvar av läkare. Läkaren talade
mer om sina egna problem än att lyssna på anmälaren.
Läkaren ställde också ovidkommande frågor.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med
anmälaren men denne har inte vidare hört av sig. Ärendet
avslutas.
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E-post
Primärvård
V1605-03342-62 MEL
Kommunikation

Märkligt bemötande, borttappade tillhörigheter
En kvinna hör av sig angående sin mor, som gått på
medicinsk fotvård. Vid det senaste besöket förvann mammans
stödstrumpor och fotvårdaren sade då att det hände
oförklarliga saker i undersökningsrummet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då kvinnan efter en tid inte
inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.

E-post
Primärvård
V1605-03395-62 MEL
Vård och behandling

Skada upptäcktes inte
En kvinna skadade sig när hon föll och uppsökte en
vårdcentral. Där upptäckte man inte den höftskada kvinnan
ådragit sig och detta har lett till att kvinnan under lång tid
gått med smärtor och först flera månader senare fått en
operation.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg
samt patientförsäkringen. Då kvinnan efter en tid inte
inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.

E-post
Primärvård
V1605-03410-49 HAP
Vård och behandling

Symptom på allvarligt tillstånd togs ej på allvar
Närstående sökte sig till vårdcentralen. Han kände värk i
vänster arm och hade högt blodtryck. Han blev undersökt av
sjuksköterska. Anmälaren är av den uppfattningen att
sjuksköterskan inte tog symptomen på allvar. Mannen föll
senare samma dag ihop på arbetsplatsen och avled till följd av
hjärtinfarkt.
Åtgärd: Anmälaren kallades till samtal vid vårdcentralen. Där
beklagade vårdpersonalen att man inte agerade i linje med
symptomen. Vårdgivaren ska upprätta Lex Maria anmälan.
Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1605-03469-62 MEL
Vård och behandling

Stacks fel vid injektion
En kvinna har synpunkter på att man vid en vårdcentral stack
fel i armen när man skulle ge henne en injektion. Vätskan gick
in under huden och har skapat ett stort märke på armen som
fortfarande är kvar och ömmar, ett halvår efter det inträffade.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om patientförsäkringen.
Kvinnan ska anmäla det inträffade till patientförsäkringen och
nöjer sig med att klagomålet registreras vid förvaltningen.
Ärendet avslutas.

E-post

Journalanteckning
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Primärvård
V1605-03591-34 ARN
Patientjournal och
sekretess

E-post
Primärvård
V1606-03717-49 HAP
Kommunikation

En kvinna är kränkt över att en läkare, i en bedömning, skrivit
om hennes utseende och klädsel.
Åtgärd: Anmälaren meddelar via e-post att hon själv löst
problemet och önskar därför att ärendet avslutas.
Läkare skakade inte hand med patient
Kvinnan besökte vårdcentralen. Läkaren skakade inte hand
med henne när han hälsade. När han hälsade la han sin hand
på sitt bröst. Kvinnan fick känslan av att denne läkare inte vill
ta kvinnor i handen och hon undrar om en läkare får bete sig
så.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med
anmälaren men denne har inte vidare hört av sig. Ärendet
avslutas.

E-post
Primärvård
V1606-03988-28 ROS
Vård och behandling

Utebliven undersökning
En kvinna blev remitterad till medicinsk tandvård för
narkosbehandling. I samband med behandlingen skulle det
även utföras ytterligare en undersökning, som läkaren missat
att informera om, varför undersökningen uteblev.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Översänt blankett för anmälan och
fullmakt. Då någon anmälan därefter inte inkommit avslutas
ärendet.

E-post
Primärvård
V1606-04023-49 HAP
Kommunikation

Otrevligt bemötande

E-post
Primärvård
V1606-04152-28 ROS
Vård och behandling

Missprydande ärr efter borttagning av fettknöl

Anmälaren påtalar otrevligt bemötande vid vårdcentralen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, men har dock inte inkommit med
underskriven skrivelse. Ärendet avslutas.

En man skulle få en fettknöl borttagen på en vårdcentral.
Efter flera misslyckade försök att få bort den blev mannen
remitterad till specialistmottagning för kirurgiskt ingrepp.
Efteråt erkände läkaren på vårdcentralen att han aldrig
tidigare utfört ett liknande ingrepp. Resultatet är nu ett
missprydande ärr som mannen lider av.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det är den
medicinska bedömningen som ligger till grund för om ett ärr
anses vara i behov av korrigering. Det är primärvården som
gör bedömningen för eventuell vidare remiss till specialist.
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Informerar även om patientförsäkringen Löf. Ärendet
avslutas.
E-post
Primärvård
V1607-04275-64 JMM
Kommunikation

Skrämmande bemötande
En kvinna var upprört över bemötandet av hennes son på
vårdcentralen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04323-49 HAP
Vård och behandling

Primärvård som vägrar ta prover
Anmälarens dotter hade under längre tid lidit av eksem. För
detta hade hon blivit ordinerad salvor. När modern framförde
sin önskan att man skulle undersöka vidare genom
provtagning uppgav läkaren, enligt anmälaren, att man på
denna vårdcentral inte genomförde provtagningar. Om dottern
skulle genomgå provtagningar skulle läkaren remittera henne
till hudspecialist. I kommunikationen fanns det ilska från
läkarens sida, enligt anmälaren.
Åtgärd: Anmälaren återkom senare och meddelade att
ärendet kunde avslutas. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1607-04373-64 JMM
Vård och behandling

Ingen hjälp med intyg, medicineras utan skäl
Den nya läkaren på vårdcentralen vägrade fortsätta
sjukskrivningen som läkaren innan påbörjat på kvinnan.
Vidare medicinerades hon med antidepressiva utan att vara
deprimerad.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04506-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

För låg ålder för att få tid

E-post
Primärvård
V1607-04541-64 JMM
Vård och behandling

Undersöktes inte

Ett barn förvägrades besöka vårdcentralen då de hävdar att
barn under sex månader måste träffa en barnläkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna sökte på närakuten för sin son som haft feber i 1,5
vecka. Läkaren tyckte inte det var något fel på barnet, men
hon undersökte inte ordentligt och tog inte ens en sänka.
Senare visade det sig att barnet hade lunginflammation.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post

Ändrad diagnos
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Primärvård
V1607-04630-64 JMM
Vård och behandling

En kvinna hade kämpat många år med ingående utredningar
för att få en diagnos. Efter att hon fått sin diagnos av läkaren
på vårdcentralen och specialistmottagningen byttes läkaren
ut, och den nya läkaren tog bort diagnosen för att han inte
ansåg att den var bekräftat enligt journalen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04650-50 KAR
Vård och behandling

Bedömning
En läkare har gjort en bedömning av en kvinnas
hörselnedsättning som har påverkat kvinnan i sitt arbetsliv
negativt.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av
kommer ärendet att avslutas i befintligt skick.

E-post
Primärvård
V1607-04674-64 JMM
Vårdansvar

Hänvisas hit och dit
En man försökte få infektionsprovtagning på sin vårdcentral
men nekades då det var fullbokat flera månader. Han
hänvisades till annan vårdcentral som inte kunde ta emot, för
att sedan hänvisas till närakut som inte ville ta prover som
skulle följas upp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04675-64 JMM
Kommunikation

Fel bemötande och behandling
En man bemöttes illa av läkaren som lade orden i munnen på
honom. Vidare talade mannen om att han tidigare
medicinerats på felaktigt sätt med antibiotika, vilket läkaren
felaktigt tolkade som att han inte ville ha antibiotika.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04700-44 STE
Kommunikation

Bristande information
En kontaktperson för en åldrig person kontaktar med
synpunkter på en vårdcentrals bristande information om
uteblivna vårdbesök i hemmet. De uteblivna besöken skapar
problem i vardagen för patient och inblandade närstående
som avsatt tid för besöken.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04728-44 STE
Vård och behandling

Laddning av dosett
En man skriver för sin sambo som har en demensdiagnos och
går på dagvård. Mannen har under flera år skött sambons
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medicinering och delning av dosett men nu skall detta skötas
av vårdcentralen. Detta för att innehållet delas av personal på
dagcentret. Mannen ifrågasätter detta då det medför en
merkostnad för hans sambo.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post
Primärvård
V1607-04765-44 STE
Vårdansvar

Bristande vård
En son kontaktar för sin far som behöver hemsjukvård under
sin vistelse i sommarhuset. Den vårdcentral som skall överta
hemsjukvården för sommarperioden kräver omlistning för att
ta hand om patienten.
Åtgärd: Telefonsamtal med anhörig. Informerar att vården
kan kräva omlistning för att sköta patienten under
sommarperioden. Verksamhetscheferna på de aktuella
mottagningarna kan också göra en överenskommelse för
perioden. Ger kontaktinformation till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för eventuella fortsatta frågor från
familjen. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.

E-post
Primärvård
V1604-02835-50 KAR
Vård och behandling

Nekad hjälp med rullstol
En man var inbokad till ett besök inom akutsjukvården.
Mannen är rullstolsburen. Rullstolens hjul saknade luft och
familjen kontaktade arbetsterapeut för att får hjälp att fixa
rullstolen inför besöket i vården. Anhöriga bemöttes bristfälligt
på telefon. En arbetsterapeut kom sedan hem till familjen
men kunde inte pumpa hjulen.
Åtgärd: Då anmälaren trots meddelande om att hon önskade
inkomma med skrivelse för begäran om yttrande inte gjort så,
avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Primärvård
V1605-02868-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besökstid på närakut
En kvinna framför att hon kontaktat sjukvårdsupplysningen då
hennes dotter inte mådde bra. Hon fick goda råd och blev
ombedd att kontakta en lättakut för att låta en läkare
undersöka dottern. Av personal på lättakuten blev hon nekad
att boka en besökstid då dottern inte var listad på någon av
de vårdcentraler som bemannar lättakuten, och att den
husläkarmottagning som dottern är listad på inte har avtal
med lättakuten. Anmälaren anser att systemet är konstigt
uppbyggt då hon som förälder inte informerats om vad som
gäller när man listar sig på en specifik vårdcentral. Hon
ifrågasätter om handläggningen varit korrekt.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Information har inhämtats från
hälso- och sjukvårdsförvaltningen där det framgår att en
närakut inte får neka patienter med medicinskt motiverade
skäl att komma till närakuten p.g.a. att den
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husläkarmottagning där patienten är listad inte är ansluten till
närakuten. Det är fritt vårdsökande vad gäller närakuter.
Anmälaren är nöjd med svaret och önskar inte inhämta
yttrande från vårdgivaren i ärendet. Ärendet avslutas.
E-post
Primärvård
V1605-02869-58 CRE
Ekonomi

Felaktigt besked gällande intygsavgift
En man framför att han fått besked av personal på
vårdcentralen att ett körkortsintyg gällande hans
diabetessjukdom ska kosta 1000 kronor. När han kontaktar
1177/vårdguiden får han till svar att det endast ska kosta 313
kronor. Anmälaren önskar besked om vad som gäller och även
rekommendation av läkarmottagning som följer gällande lagar
och regler.
Åtgärd: Anmälaren har informerats att i enlighet med gällande
regelverk för avgifter så är intygsavgiften 313 kronor.
Anmälaren nöjd med svaret, ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1605-02876-42 JER
Vård och behandling

Nekas smärtlindring
En man med diskbråck nekas smärtstillande läkemedel av
husläkaren. Mannen önskar hjälp av förvaltningen att få
medicin så han slipper åka ambulans till akutmottagningen
varje gång han behöver medicin.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Primärvård
V1605-02945-52 LÖW
Vård och behandling

Bristande vård och behandling samt kontinuitet
En nybliven pappa har synpunkter på hur vården har hanterat
hans sambos graviditet. Kvinnan har haft flera barnmorskor
och man har missat att barnet hade tillväxtproblem.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren har trots uppmaning inte
hörts av. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1605-02967-54 HAD
Vårdansvar

Ansvar för vård och behandling
En man undrar vem som ska ta ansvar för hans vård efter
rehabilitering. Hans husläkare verkar ha tröttnat på honom
och konstaterat att hon har ännu sjukare patienter än honom.
Husläkaren har endast justerat hans läkemedel och hänvisat
honom till att kontakta rehabiliteringen för sjukskrivning.
Åtgärd: Förvaltningen har både muntligt och skriftligt vid ett
flertal tillfällen informerat och svarat på anmälarens frågor
och uppmanat honom att inkomma med en underskriven
anmälan. Då anmälaren trots skriftlig och muntlig uppmaning
inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt
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skick.

E-post
Primärvård
V1605-03101-50 KAR
Administrativ hantering

Brister i hantering av intyg
En man fick ett sjukintyg till försäkringskassan av sin läkare
på vårdcentral. Intyget godkändes inte av försäkringskassan,
men läkaren vill inte komplettera med uppgifter.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framkommer att han har
fått en ny läkare på vårdcentralen och den tidigare arbetar
inte längre kvar. Han vill därmed inte ha ärendet handlagt.
Ärandet avslutas.

E-post
Primärvård
V1605-03164-42 JER
Administrativ hantering

Ovänligt bemötande vid receptförnyelse
En kvinna kontaktade vårdcentralen för receptförnyelse och
bemöttes ovänligt av läkaren som hänvisade till femdagars
handläggning gäller vid receptförnyelse. Ett missförstånd
uppkom tydligen, menar kvinnan och nu är hon utan
mediciner.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Primärvård
V1605-03165-42 JER
Vård och behandling

Brister i medicinering vid diabetes
En man med diabetes typ två noterade att hans långtids
sockervärde ligger under för vad som kräver medicinering.
Läkaren har trots det förskrivit högre doser. Mannen undrar
vad han ska göra.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas i befintligt skick
enligt anmälarens önskan.

E-post
Primärvård
V1605-03168-52 LÖW
Kommunikation

Bemötande
En kvinna har synpunkter på en läkare som har tagit kontakt
med henne privat vilket hon tycker är olustigt.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då ingen kompletterande
underskrift inkommit avslutas ärendet.

E-post
Primärvård
V1605-03179-42 JER
Vård och behandling

Brister i medicinering och samverkan
Anmälare framför brister vid medicindelning på vårdcentralen.
Brister i samverkan mellan familj och förvaltare har
uppkommit.
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Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Primärvård
V1605-03199-54 HAD
Kommunikation

Har blivit kränkt av läkare
En kvinna som sökte för vård för hosta vid en vårdcentral
anser sig att ha blivit kränkt av en läkare. Läkaren frågade
henne om hon hade ryggmärgsbråck vilket enligt läkaren
skulle journalföras. Kvinnan anser att denna fråga hade
ingenting att göra med den som hon sökte vård för.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1605-03203-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Avbokad tid från vården
En kvinna var kallad för sin sons räkning till
barnavårdcentralen. När hon kom dit fick hon vänta i 30
minuter innan det uppdagade sig att besöket ställts in.
Kvinnan hade tydligen fått ett röstmeddelande på sin
mobiltelefon som hon hade missat. Kvinnan menar att vården
borde ha försäkrat sig om att hon nåtts av meddelandet.
Kvinnan önskade även att en sjuksköterska på plats hade
genomfört undersökningarna när de ändå var där. Alternativt
givit henne erbjudande om en ny tid. Nu fick hon endast höra
att de återkommer.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1605-03376-55 SKA
Organisation och
tillgänglighet

Tillgängligheten till vårdcentral
En man har synpunkter på tillgängligheten till vårdcentraler.
Mannen framför via e-post att det blivit svårare att få tider det
sista året.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av
inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Primärvård
V1605-03389-58 CRE
Administrativ hantering

Frågor/synpunkter kring ansvar för sjukskrivning
En man framför frågor och synpunkter kring vem som har
ansvar för hans sjukskrivning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte inkommit med
skrivelse avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post

Bollas fram och tillbaka gällande sjukskrivning
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Primärvård
V1605-03520-58 CRE
Administrativ hantering

En kvinna framför att hon bollas fram och tillbaka mellan
husläkare och ortoped gällande sjukskrivning för besvär med
en axel.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av avslutas
ärendet i befintligt skick.

E-post
Primärvård
V1605-03594-42 JER
Vård och behandling

Önskar mediciner
En kvinna önskar hjälp av förvaltningen att få ny medicin mot
sköldkörtelsjukdom. Alla värden är normala men hon mår inte
bra och orkar knappt arbeta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Primärvård
V1606-03580-57 HEG
Kommunikation

Läkare somnar under samtal
En kvinna går hos husläkaren och vid flera besök har hon
somnat under besöket. Kvinnan tycker inte att det känns
professionellt.
Åtgärd: Vid telefonkontakt informerar anmälaren om att hon
bytt läkare och är mycket nöjd med det. Hon återkommer
eventuellt med skriftlig anmälan, ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1606-03607-42 JER
Vård och behandling

Felmedicinerad
En kvinna ringde husläkaren och undrade om hon kunde ta
malariamedicin samtidigt som hon äter antidepressiv medicin.
Läkaren menade att det skulle gå bra. Hon insjuknade i
manisk sjukdom och därefter i depression som hon ett år
senare tillfrisknat från.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Primärvård
V1606-03642-54 HAD
Kommunikation

Kommunikation och bemötande
En ung man har synpunkter på en läkares bemötande vid en
vårdcentral. Mannen åkte till vårdcentralen för att tolka åt sin
mor och berättade för läkaren att modern hade besvär med
magen sedan ett par månader tillbaka men då började läkaren
skratta. Läkaren undrade varför man inte hade sökt hjälp
tidigare. Modern förklarade via sonen att hennes besvär inte
var konstant och allvarligt från början men med tiden började
besväret att eskalera. Läkaren fortsatte skratta och ansåg att
man i alla fall borde söka hjälp tidigare. När sonen ifrågasatte
läkarens bemötande bad läkaren att han skulle hålla käften
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och tog tag i honom och drog ut honom.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1606-03659-58 CRE
Kommunikation

Brister i bemötandet, felaktig information
En kvinna framför synpunkter på brister i läkarens bemötande
vid besök på en vårdcentral. Kvinnan hade frågor gällande
provtagning och provsvar men blev snorkigt bemött. Hon fick
även felaktig information gällande tagna prover. Anmälaren
önskar även information om vem som är ansvarig för
mottagningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren inte inkommit med
underskrift i ärendet avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Primärvård
V1606-03688-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Bristande tillgänglighet
En mamma har synpunkter på att vårdcentralen ofta hänvisar
till närakuten och det sällan finns tider till vårdcentralens
läkare.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
återkommit.

E-post
Primärvård
V1606-03750-50 KAR
Administrativ hantering

Intyg om sjukskrivning
En kvinna ombads att själv formulera sitt intyg till
Försäkringskassan av läkare på vårdcentral. Vid ett första
möte ställde inte läkaren tillräckligt med frågor och
undersökning saknades för att kunna utföra ett fulländat
intyg. Intyget godkändes inte av Försäkringskassan varför det
nu behöver kompletteras. Läkaren har inga besökstider de
närmaste två månaderna. Troligen är detta anledningen till att
kvinnan är ombedd att inkomma med skrivelse om sitt
hälsotillstånd som underlag för intyget.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren vill inte begära in
yttrande. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1606-03756-54 HAD
Kommunikation

Brist på empati samt hantering av intyg
En kvinna med ett flertal besvär mår mycket sämre sedan hon
träffade en läkare vid en vårdcentral. Läkaren frågade varför
hon inte lämnade bort sina barn och konstaterade att kvinnan
i princip inte hade arbetat under hela sitt vuxna liv trots att
hon sedan barndomen har jobbat och haft ett par arbeten
samtidigt. Läkaren har också behållit hennes läkarintyg tills
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kvinnan var tvungen att hämta det och fick vänta mer än en
halvtimme på läkaren. Hon anser att läkaren har ryckt undan
mattan under hennes fötter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1606-03794-50 KAR
Administrativ hantering

Får ej intyg, får ej svar via e-tjänsten
En döv man har via e-tjänsten 1177 bett om ett läkarintyg,
utan att han har fått svar. Mannen har även besökt
mottagningen tre gånger och påpekat att han behöver ett
intyg till arbetsförmedlingen. När anhörig ringer och påminner
får ej heller hon förklaring till varför intyget inte skrivs.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Informerar om vårdvalet och 1177
e-tjänster. Då anmälaren inte hörts av igen avslutas ärendet i
befintligt skick.

E-post
Primärvård
V1606-03880-52 LÖW
Vård och behandling

Missad diagnos
En kvinna sökte vård för sitt barn som var i dåligt skick då
hon var medvetandesänkt och inte hade ätit på flera dagar.
Vårdcentralen konstaterade öroninflammation men man
missade att ta ett blodprov. Det visade sig senare att barnet
hade mycket lågt blodsocker, vilket krävde sjukhusvistelse.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg
samt patientförsäkringen (LÖF). Anmälaren väljer att anmäla
till tillsynmyndigheten. Förvaltningen skickar
anmälningsblanketter. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1606-03910-50 KAR
Vård och behandling

Missad diagnos
En läkare upptäckte inte att kvinnan hade
utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern).
Hennes besvär tolkades som missfall. Detta ledde till akut
operation och borttagande av en äggledare två veckor efter
första läkarbesöket.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren har varit i kontakt med
vården och anmält händelsen till patientförsäkringen. Ärendet
avslutas.

E-post
Primärvård
V1606-03966-42 JER
Vård och behandling

Nekad medicin, ingen nedtrappning
En kvinna nekades fortsatt medicinering av den nya
husläkaren. Ingen nedtrappning gjordes vilket är farligt menar
kvinnan.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post
Primärvård
V1606-03993-52 LÖW
Administrativ hantering

Bristande uppföljning av provsvar
En kvinna lämnade avföringsprov hos en vårdcentral. Läkaren
återkopplade inte. Därför ringde anmälaren upp till
mottagningen och fick då veta att proverna såg bra ut och att
hon var frisk. Två veckor senare var anmälaren tvungen att
uppsöka sjukhus där man konstaterade att hon led av en
tarmsjukdom som är anmälningspliktig enligt
smittskyddslagen. Husläkaren på vårdcentralen vill inte ta
ansvar för det inträffade.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1606-03997-50 KAR
Vård och behandling

Bristande resultat efter operation
En man fick en liten cysta bortopererad av allmänläkare men
fick en stor och ful ärrbildning på halsen. Både före och under
operationen bemöttes mannen bristfälligt. Läkaren upplevdes
nervös. Ärret har blivit större med tiden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälan kommer att göras till
patientförsäkringen LÖF. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1606-04018-50 KAR
Vård och behandling

Nekad hjälpmedel
En kvinna har fått en rekvisition från arbetsterapeut som det
står duschpall på. Hon behöver en duschstol. Hon kan inte få
ut sin duschstol med denna rekvisition. Kvinnan undrar om
duschstol är egenansvar eller om det ingår i fritt val och att
det i så fall är fel på rekvisitionen.
Åtgärd: Informerar kvinnan om att duschpall ingår i fritt val
medan duschstol inte gör det. Hon kan således inte få en
rekvisition på duschstol, men låna en ur landstingets
sortiment. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1606-04049-55 SKA
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på besökstid
En kvinna fick vänta länge på besökstid. När hon träffade
husläkaren ville han inte skriva retroaktivt intyg för
sjukskrivning. Kvinnan går därför utan ersättning från
Försäkringskassan under en tid.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post
Primärvård
V1606-04055-57 HEG
Rådgivn/Inform/Hänv

Önskar byta husläkare
En kvinna undrar hur hon ska gå tillväga för att byta
husläkare då hon inte känner sig bekväm med den läkare hon
går till.
Åtgärd: Lämnar information om fritt vårdval i primärvården.
Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1606-04073-58 CRE
Vård och behandling

Brister i behandling och bemötande
En kvinna framför klagomål gällande en arbetsterapeut på en
rehabiliteringsenhet som behandlar en äldre man på ett
felaktigt sätt och vill ta ifrån honom hans hjälpmedel.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit avslutas
ärendet i befintligt skick.

E-post
Primärvård
V1606-04091-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Bristande tillgänglighet med mera

E-post
Primärvård
V1606-04122-58 CRE
Vård och behandling

Nekad blodprovstagning

En kvinna har synpunkter på en vårdcentral som vägrar att ta
emot henne för att undersöka hennes födelsemärken.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna framför att hon nekats provtagning på
vårdcentralen. Kvinnan har påbörjat utredning och behandling
för ofrivillig barnlöshet utomlands och behandlingen måste
följas upp med blodprover. Under två års tid har hon haft
möjlighet att ta prover via vårdcentralen men detta fungerar
inte längre. Anmälaren önskar besked om vad som gäller.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit till
förvaltningen avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Primärvård
V1606-04130-52 LÖW
Administrativ hantering

Bristande administration
En man har synpunkter på en läkare som brustit i ifyllande av
intyg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1606-04153-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besökstid
En man nekades besökstid då han var listad hos en annan
vårdgivare. Mannen vill veta vad som gäller.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.
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E-post
Primärvård
V1606-04218-58 CRE
Vård och behandling

Får inte behandling, läkare önskar utredning
En man framför att han varit på sin vårdcentral för bland
annat förnyelse av recept. Läkaren ville inte skriva ut någon
medicin då han inte hittade någon diagnos i journalen.
Mannen blev istället remitterad för utredning. Han ifrågasätter
handläggningen då han haft sin astmamedicin i 40 år och
klarat sig bra med det.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om att läkaren har rätt att
inte fortsätta medicinering då ingen diagnos finns. Anmälaren
nöjd med att ha fått svar på vad som gäller. Ärendet avslutas
utan utredning hos förvaltningen.

E-post
Primärvård
V1606-04222-54 HAD
Kommunikation

Kränkande bemötande samt bristfällig vård
Anhörig framför att modern träffade en läkare vid en
vårdcentral som sa kränkande saker till henne. Man är också
kritisk till den vård modern fick.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04325-54 HAD
Vård och behandling

Försenad diagnos samt remiss
En kvinna anser att en läkare har avsevärt försenat
möjligheten att få träffa en specialist och få en diagnos.
Läkaren har bland annat glömt att skicka en remiss, skickat
fel remiss samt inte hört av sig.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04379-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan i väntrum samt bristfällig empati
En gravid kvinna fick vänta över en månad på ett besök vid en
barnvårdcentral. När hon till slut kom på besöket fick hon veta
att barnmorskan var sjuk. Hon har synpunkter på att ingen
hade meddelat henne innan. Kvinnan gick tillsammans med
sin sexmånadersbaby till sitt nya besök och fick vänta två
timmar. Under tiden gick hon fram till en barnmorska och
frågade om hennes barnmorska var på plats. Kvinnan anser
att hon blev dumförklarad av denna som uppmanade henne
att sitta och vänta. Efter två timmar gick hon och sökte
barnmorskan som konstaterade att hon hade varit i
väntrummet och ropat på henne. Kvinnan håller inte med då
hon hela tiden var på plats. När hon började gråta blev hon
ignorerad av barnmorskan. Hon har bytt mottagning.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post
Primärvård
V1607-04401-55 SKA
Administrativ hantering

Brister i hantering av sjukintyg

E-post
Primärvård
V1607-04444-57 HEG
Rådgivn/Inform/Hänv

Frågor om primärvård

Brister i hantering av sjukintyg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En man ifrågasätter varför han inte fått information om att
den vårdcentralen där han är listad bytt ägare.
Åtgärd: Lämnar information om att vården inte är tvungen att
informera listade patienter vid ägarbyte eller då läkare slutar
sin anställning. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1607-04446-55 SKA
Ekonomi

Synpunkter på 24-timmarsregeln
En kvinna har synpunkter på 24-timmarsregeln. Kvinnan
behövde boka om ett läkarbesök för sin dotter och talade in
på en telefonsvarare. Kvinnan fick meddelande om att hon
skulle bli uppringd men detta skedde aldrig. Kvinnan fick
senare en räkning hem på 200 kronor.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04508-54 HAD
Vård och behandling

Brisfällig vård och behandling samt intyg
En kvinna anser att hon inte har fått den vård och behandling
hon har behövt av en läkare vid en vårdcentral. Hon och
läkaren har inte förstått varandra och därför har hon bett om
att byta läkare dock har nekats. Försäkringskassan kommer
att avslå hennes sjukersättning om hon inte lämnar ett
utförligt läkarintyg. Läkaren har skrivit ett flertal intyg som
inte har varit tillräckligt utförligt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04563-42 JER
Vård och behandling

Utan läkemedel i flera dagar
Anhörig till en kvinna framför att hon varit utan läkemedel i
flera dagar trots upprepade kontakter med vårdcentralen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälan är för kännedom och
anmälaren önskar ärendet avslutat.

E-post
Primärvård
V1607-04610-57 HEG
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besökstid i primärvård
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin makes räkning. Han
har försökt boka tid till husläkare vid flera tillfällen, men där
finns inga besökstider för planerade besök, endast akuta.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post
Primärvård
V1607-04627-57 HEG
Vård och behandling

Felaktig diagnos
En kvinna cyklade omkull och fick kraftiga smärtor i sitt ena
knä. Efter röntgenundersökning blev svaret att allt såg bra ut,
kvinnan uppmanades att leva som vanligt och träna på.
Smärtan i knät ökade och slutligen konstaterades skador både
på ledytor, på menisker och på ledband vilket förvånade
kvinnan. Hon är upprörd över att ha fått felaktig diagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04647-50 KAR
Ekonomi

24-timmarsregeln
En kvinna klagar på att man måste anmäla återbud 24 timmar
innan utsatt besök. Detta drabbar kvinnan hårt då hon har
kroniska sjukdomar som gör att hon snabbt kan må sämre.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om gällande regelverk. Ärendet
avslutas.

E-post
Primärvård
V1607-04651-50 KAR
Vård och behandling

Bristande utredning
Ett barn har drabbats av regelbundet återkommande
kräkningar som pågått ca ett halvår. Detta tär på både
tänderna, kroppen och psyket men husläkaren vill inte skriva
remiss till specialist.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04671-57 HEG
Kommunikation

Bristande kommunikation med kvinna
En kvinna sökte närakut då hon hade ont i halsen, husläkaren
efterfrågade partner med halsont vilket kvinnan förnekade.
Senare kom kvinnan att tänka på att läkaren misstänkt
körtelfeber. Hon menar att läkaren rakt ut kunde frågat henne
om hon kysst någon annan person. Anmälaren känner sig
diskriminerad utifrån ett hbtq-perspektiv.
Åtgärd: Kvinnan har sänt in anmälan för kännedom och
önskar inte någon utredning. Ärendet avslutas.

E-post
Primärvård
V1607-04694-57 HEG
Kommunikation

Bristfälligt bemötande i primärvården
En kvinna är missnöjd med bemötandet vid vårdcentral. Hon
har haft svårt att komma fram på telefon och sedan blivit
hänvisad till olika instanser på ett felaktigt sätt.
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Åtgärd: Anmälaren vill att informationen kommer
förvaltningen till del, hon önskar inte begära in något svar
från vården.
E-post
Primärvård
V1607-04768-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besök
En kvinna kontaktade per telefon en vårdcentral då hennes
spädbarn hade hög feber. Svaret hon fick var att de inte
kunde behandla barnet. Kvinnan uppsökte då akutmottagning
på akutsjukhus och fick adekvat hjälp. På akutsjukhuset var
de förundrade över hur vårdcentralen kunde neka dem att
träffa en läkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Primärvård
V1607-04793-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på besökstid
En man kontaktar förvaltningen för sin frus räkning då hon är
gravid och väntar på att få komma till mödravården. Hon
behöver följas upp då hon lider av en autoimmun sjukdom.
Mannen anser att det för lång tid för att hans fru ska bli
undersökt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> E-post
Primärvård
V1606-04175-55 SKA
Organisation och
tillgänglighet

För sen till besöket, fick inte komma in
En kvinna var försenad till besöket hos kuratorn på
vårdcentralen. Hon betalade för besöket och satte sig i
väntrummet, men fick aldrig komma in. Förseningen var
enligt kvinnan mindre än halva besökstiden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

Telefon -> E-post
Primärvård
V1607-04503-28 ROS
Vård och behandling

Ofullständig behandling
En man uppsökte lättakuten på grund av ryggbesvär. Läkaren
skickade hem honom med värktabletter och tyckte att han
skulle försöka att röra på sig mer. Mannen anser att han fått
en ofullständig behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> E-post
Primärvård
V1607-04759-50 KAR
Kommunikation

Bristande information m.m.
En kvinna som tillhört en och samma vårdcentral under flera
år upplever ett flertal brister kring information, bemötande,
uppföljning m.m. Hon har även anklagats för att vara drogoch tablettmissbrukare.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> E-post
Primärvård
V1606-03702-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Bristande tillgänglighet
En man har synpunkter på bemötandet och tillgängligheten till
dotterns barnavårdcentral. De gick tidigare till en annan
mottagning men har nu flyttat och valt en ny. På denna var
det svårt att komma fram på telefon. Mannen vill komma på
en tvåårsuppföljning för dottern, vilket mottagningen menar
inte följer riktlinjerna. Detta framfördes på ett otrevligt sätt.
Familjen känner sig inte välkommen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då ingen ifylld anmälningsblankett
inkommit avslutas ärendet.

Telefon -> E-post
Primärvård
V1607-04418-57 HEG
Omvårdnad

Bristfällig omvårdnad och sjukvård
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin mammas räkning.
Hon börjar bli glömsk och har problem med att ta rätt
medicin. Hemtjänst vill inte dela ut medicinen och
distriktssköterskan inte heller. Anmälaren undrar vad som är
korrekt.
Åtgärd: Anmälaren återkommer och informerar förvaltningen
om att mamman nu är inskriven i hemsjukvården vilket gör
att hon får hjälp dagligen med att ta medicinen. Anmälaren är
mycket nöjd med lösningen och ärendet avslutas.

Telefon -> E-post
Primärvård
V1607-04603-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Svårt att byta vårdcentral
En kvinna har försökt byta vårdcentral åt hennes far på grund
av att de är missnöjda med den nuvarande vårdcentralen som
han är listad på. Hon har kontaktat ett flertal vårdcentraler
där fadern bor, men ingen vill ta emot honom. En vårdcentral
rekommenderade att då fadern ibland behöver hjälp med
hemsjukvård, så är det bättre att han bor nära den
vårdcentral han är listad vid.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.

PSYKATRI
E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-02954-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på besökstid samt sjukintyg
En kvinna är stark kritisk till den långa väntetiden vid en
psykiatrisk mottagning. Hon har varit i behov av fortsatt
sjukskrivning på grund av sina depressiva symtom men
upprepade gånger hänvisades till att ringa läkaren på nytt fast
denne aldrig var tillgänglig.
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Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-02957-58 CRE
Vård och behandling

Brister i utredning, nekad sjukskrivning
En kvinna framför att en läkare på en psykiatrisk mottagning
inte utrett hennes besvär med depression. Läkaren föreslog
även att kvinnan skulle sjukskriva sig men vägrade sedan
skriva sjukintyg utan menade att det var husläkarens sak att
göra detta. Anmälaren ifrågasätter tillvägagångssättet.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetschef på den öppna
psykiatriska mottagningen. Hon beskrev handläggningen av
anmälarens sjukdom och hänvisade till fortsatt
omhändertagande från husläkaren. Detta med anledning av
att primärvården är första linjens psykiatri. 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.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-02966-54 HAD
Vård och behandling

Provtagning utan att ge rätt information
En man är stark kritisk till en läkare vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning som uppmanade mannen att lämna
prover utan att informera honom att proverna i själva verket
var en drogtest. Mannen har känt sig kränkt efter denna
behandling.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03194-42 JER
Vård och behandling

Brister vid medicinering och intyg
En kvinna vårdades och medicineras vid psykiatrisk
öppenvårdsmottagning och upplever brister med medicinering
och intyg.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för handläggning.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03294-64 JMM
Patientjournal och
sekretess

Felaktigheter i journal
En man med kontakt med psykiatriska vården upptäckte att
man skrivit om fel patient i hans journal. Ingen åtgärd vidtogs
fast mannen påtalade felet.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått,
kompletterande skrivelse från anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.

124

Patientnämnden 2016-09-06, Inkomna ärenden under tiden 2016-04-25 - 2016-07-31

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03296-64 JMM
Kommunikation

Skadad av vården
En kvinna bemöttes så illa då hon uppsökte akutpsykiatrin att
hon nu flera år senare fortfarande mår dåligt av det som
hände.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått,
kompletterande handlingar från anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03379-34 ARN
Vård och behandling

Fel behandling
En man anser att han fått fel behandling på en psykiatrisk
mottagning. Han fick samtalsbehandling som var grundad på
en neuropsykiatrisk diagnos och som vårdgivare satte för flera
år sedan. Mannen har aldrig blivit utredd och tyckte inte att
diagnosen stämde. Han anser att det har varit kränkande att
få en behandling som inte varit efterfrågad.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03475-34 ARN
Organisation och
tillgänglighet

Vårdgaranti/diagnos
En kvinna har stått i kö för att få en neuropsykiatrisk
utredning vid en psykiatrisk mottagning under mer än ett år.
Hon har inte heller fått någon diagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03492-64 JMM
Kommunikation

Bristande bemötande och omhändertagande
En kvinna vårdades på den psykiatriska avdelningen och
hennes sambo upplevde personalen oengagerad och att de
bara satt och talade med varandra utan att ta hand om och
bry sig om patienterna på avdelningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03533-42 JER
Vård och behandling

Brister i medicinering och uppföljning
Anhörig till man som vårdas på psykiatrisk
öppenvårdsmottagning framför synpunkter på
läkemedelsbehandlingen och den vård mannen fått genom
åren. I samband med läkarbyte avslutades all medicinering
med risk för skada, ingen nedtrappning gjordes.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03716-54 HAD

Nekat samtal
En kvinnas remiss tappades bort av en psykiatrisk mottagning
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Vård och behandling

i samband med en omorganisation och därför fick hon ingen
vård under flera månader tills hon själv hörde av sig till
mottagningen. Hon bad sin nya läkare om att fortsätta gå i
samtalsterapi vilket ersattes med en så kallad prova-på kurs
med en sjukgymnast. Kvinnan anser att denna tillfälliga kurs
inte skulle hjälpa hennes psykiatriska besvär. Kvinnan önskar
få samtalsterapi.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03795-34 ARN
Kommunikation

Oprofessionellt bemötande
En kvinna har upplevt ett oprofessionellt bemötande av en
läkare vid en psykiatrisk mottagning. Kvinnan har varit i en
känslig livssituation och utsatts för hot och våld. Hon har
nekats, via brev, att få en kontakt med psykiatrisk
specialistvård.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03797-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande samt lång väntetid
En kvinna anser att ett flertal av personalen vid en psykiatrisk
mottagning har ett extremt dåligt bemötande. Kvinnan som
har blivit misshandlad har väntat en längre tid för att få en
psykoterapeutisk behandling. Hon har även synpunkter på
mottagningens bristfälliga rutiner till exempel att skicka ut
sjukintyg, boka nya tider samt föra journalanteckningar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03919-64 JMM
Administrativ hantering

Får inget intyg
En man med kontakt på den psykiatriska mottagningen fick
inte de intyg han behövde för att kunna begära sjukpenning
från försäkringskassan
Åtgärd: Förvaltningen har förgäves försökt få kompletterande
handlingar och underskrift från anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03968-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Dålig tillgänglighet samt inställt besök
En kvinna har synpunkter på tillgängligheten vid en
neuropsykiatrisk mottagning. Hon har bett att få träffa en
terapeut eller en läkare men fick i stället tid hos en
sjuksköterska. Hon fick sedan inte ens träffa sjuksköterskan
då tiden inställdes av personalen på grund av sjukskrivning.
Hon har försökt byta till en annan psykiatrisk klinik men har
hänvisats till en vårdcentral. Hon önskar få en långsiktig
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vårdplanering samt tillgång till en kontaperson.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03985-54 HAD
Vård och behandling

Utebliven vård samt bristfällig dialog med anhörig
En bekant anser att en kvinna inte har fått den kurativa vård
hon har behövt vid en psykiatrisk mottagning. Han anser att
kvinnan inte ska bo hos sina föräldrar då hennes psykiatriska
besvär gör att hon har använt sig av våld mot dem. Han vill
också att mottagningen ska involvera kvinnan och hennes
föräldrar i vården. Kvinnan har omhändertagits av psykiatrin
men skrivits ut med korta varsel till föräldrarnas hem igen.
Mannen har vid ett flertal tillfällen skrivit brev till en läkare vid
mottagningen som inte har återkopplat varken till honom eller
till föräldrarna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04050-34 ARN
Vård och behandling

Utebliven behandling
En anhörig har synpunkter på att en son blev lovad
terapeutisk behandling vid en psykiatrisk mottagning men det
glömdes bort. Han önskade även få en remiss till en annan
psykiatrisk klinik men läkaren slutade och remissen blev inte
skickad.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04137-54 HAD
Vård och behandling

Utebliven utredning samt dåligt bemötande
En kvinna är inte nöjd med sin vård vid en psykiatrisk
mottagning. Hon har inte fått någon utredning eller träffat
någon läkare. Hon har också synpunkter på det bemötandet
hon har fått av verksamhetschefen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04196-54 HAD
Kommunikation

Dåligt uppförande
En kvinna har synpunkter på en läkare vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning som har ringt henne inför varje besök
för att påminna samt fråga om hon kunde komma tidigare på
besök. Hon har även blivit påringd efter besök. Läkaren har
ingen förståelse trots att hon vid flera tillfällen förklarat sin
sorg. Läkaren har också varit fysiskt påträngande.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04348-54 HAD
Vård och behandling

Har ej fått vård, journalfrågor samt ekonomi
En man med neuropsykiatriska besvär har synpunkter på
läkare vid en psykiatrisk mottagning som har nekat honom
vård och behandling. En läkare har ansett att mannen hade
missbruksproblematik. Mannen har även synpunkter på att en
annan läkare vid mottagningen hade lovat honom att hämta
hans journal från en neuropsykiatrisk mottagning. Ingen
journal hämtades. Han har ingen vårdplanering samt fått
fakturor på kallelser som han aldrig har fått.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04447-64 JMM
Kommunikation

Fick inte nödvändig hjälp
En man vårdades i den psykiatriska slutenvården under en
period. Han var hemlös, men skriven på en adress till vilken
han inte hade tillgång. Räkningar på vårdavgifter skickades till
denna lägenhet. Mannen flyttades till behandlingshem, och
när han ändrat sin adress dit fick han inkassokrav på
vårdavgifterna. Han har nu betalt själva vårdavgifterna, men
inte inkassoavgiften på nästan 900 kr. Han anser att vården
borde hjälpt honom med att få räkningarna då han låg inne,
och vill nu ha ekonomisk hjälp med inkassoavgiften.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande
från verksamheten av vilket det framgår att verksamheten
avskriver inkassoavgiften. Anmälaren är nöjd med detta och
önskar att verksamheten i framtiden säkerställer att patienter
som vårdas i slutenvård får hjälp att kolla sina räkningar, så
att inte liknande händelser inträffar. Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04451-42 JER
Vård och behandling

Läkemedelsbiverkan
En kvinna vårdas vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning och
den medicin hon behandlas med ger svåra ögonbiverkningar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04573-57 HEG
Omvårdnad

Brister i omvårdnad i slutenvården
En kvinna vistas i slutenvårdspsykiatrin och är missnöjd med
omvårdnaden på avdelningen.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan kommit till
förvaltningen avslutas ärendet utan vidare handläggning.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04591-42 JER
Kommunikation

Lång väntan på medicinering, informationsbrist
En kvinna med ADHD vårdas vid psykiatrisk
öppenvårdsmottagning. Den vård och medicinering hon skall
få har kvinnan ännu inte fått. Väntan är orimligt lång och hon
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förstår inte varför. De mediciner hon får, förstår hon inte
varför hon behandlas med.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04629-64 JMM
Vård och behandling

Behandlingen avbröts på grund av omorganisation
En kvinna påbörjade kognitiv behandling med sin psykolog
efter lång tids efterfrågan efter behandlingen. På grund av
omorganisation avslutades behandlingen några månader
senare, och trots kvinnans talrika försök att få läkaren att
förstå att hon behöver fortsätta behandlingen har det inte
blivit så.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04633-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Får inte kontakt med behandlaren
En kvinna har i flera veckor förgäves försökt få kontakt med
den på kris- och traumacentret som bokat tid åt henne. Hon
tycker tillgängligheten är anmärkningsvärd låg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04693-64 JMM
Ekonomi

Felaktig faktura
En man fick betalningskrav från inkassobolag på grund av
obetald vårdavgift, detta trots att han nått upp till
högkostnadsskyddet för sina besök i Stockholms läns
landsting.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04724-64 JMM
Vård och behandling

Gick upp i vikt av medicinen
En kvinna gick upp extremt mycket i vikt efter behandling
med medicin inom psykiatrisk vård.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03494-34 ARN
Vård och behandling

Utdragen utredning
En anhörig har synpunkter på att en neuropsykiatrisk
utredning tagit lång tid för son och innan tid för överlämning
av resultatet kunde ges. Anhörigas intryck av kontakt med
psykolog och mottagning var att verksamheten verkar vara
dåligt organiserad. De fick inte någon gång under utredningen
information om hur många besök de skulle få och hur
utredningen var upplagd trots att detta efterfrågades vid flera
tillfällen.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04136-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En förälder har synpunkter på att tonårsdotter inte får rätt
hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Dottern är
bl.a. i behov av en vårdplan, konkret hjälp med struktur av
vardagen samt en samordnad individuell plan (SIP) med
framför allt habiliteringen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04232-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Lång handläggningstid samt remissfrågor
En mor har synpunkter på den långa handläggningstiden av
hennes sons vård vid en Barn- och ungdomspsykiatrisk
öppenvårdsmottagning. Hon har även synpunkter gällande
remiss.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1604-02713-34 ARN
Kommunikation

Delaktighet
En kvinna anser att hon inte känner sig delaktig i sin vård vid
en psykiatrisk mottagning. Hon har skrivit till läkaren för att få
svar på några frågor och hon önskar ett klargörande kring de
svar som läkaren lämnat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1604-02721-54 HAD
Vård och behandling

Tvångsvårdad samt inte blev lyssnad till
En mor undrar varför hennes vuxna son blev tvångsvårdad vid
en psykiatrisk akutmottagning. Mottagningen lyssnade inte
heller på att han inte ville få vård vid en viss psykiatrisk
avdelning.
Åtgärd: Yttrande inkommer från chefsöverläkare som
informerar att den berörda läkaren inte tjänstgör för tillfället
vid kliniken varför han yttrar sig för verksamhetens räkning.
Utifrån de aktuella kriterier för tvångsvård skrev ansvarig
läkare ett vårdintyg som är ett första steg till intagning men
formellt startade tvångsvården/intagningsbeslutet på annan
vårdinrättning. Kliniken ska enligt valfrihetsregler ta hänsyn
till och i möjligaste mån tillgodose patientens önskemål om
var vård ska bedrivas. I journalen framkommer inte att
patienten uttryckte önskemål om att vårdas på annan
vårdinrättning än hemsektorns och några alternativ tycks inte
ha övervägts. Efter att yttrandet skickades till anmälaren har
hon återkommit med ett genmäle. Anmälaren anser vikten att
vårdpersonal föra in anteckningar i patientens journal.
Patienten var inte ambivalent till vården samt inte vägrade
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vård utan sökte vård frivilligt. När patienten och anmälaren
fick veta att de skulle skickas vidare till en viss vårdgivare
blev man tveksam och bad uttryckligen att försöka hitta ett
annat alternativ. Anmälaren anser att läkaren inte ville ta den
tiden att leta efter en annan vårdgivare. Nytt yttrande
inkommer där chefsöverläkare har lyckats få kontakt med den
läkaren som då jobbade på mottagningen. Läkaren har dock
förståeligt, inte någon detaljerad minnesbild och därför är
chefsläkaren tills största del hänvisad till journalen.
Chefsöverläkaren uppfattar inte det som i journal har
framställts som att patienten vägrade vård däremot bedömde
läkaren att patienten var ambivalent inställd till den vård som
var nödvändig. Patienten bedömdes att ha en nedsatt
sjukdomsinsikt. Detta är i sig en faktor som minskar
patientens möjligheter att ta en välgrundad ställning till
erbjudande om vård. Inget tvångsbeslut fattades på
mottagningen tydliggör chefsöverläkaren. Läkaren mindes inte
att frågan och önskemål gällande inläggning på annan enhet
överhuvudtaget kommit upp och därför är svårt för
chefsöverläkaren att bemöta synpunkten i genmälet. Man
beklagar den negativa bilden av vårdkontakten på
mottagningen och uppfattar med detta yttrande att de kritiska
frågeställningarna har bemötts så långt det var möjligt. Efter
att det nya yttrandet skickades till anmälaren har hon
inkommit med ett tackbrev till chefsöverläkaren som har tagit
sig tid och gett uttömmande och tydliga svar på anmälarens
frågor. Vid telefonsamtal med anmälaren kommer förvaltning
överens med henne att skickar hennes tackbrev till kliniken
för kännedom och avslutar ärendet. Ärendet avslutas.
Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1604-02722-54 HAD
Vård och behandling

Skadad på avdelning samt önskar få information
En mor framförde till en psykiatrisk heldygnsavdelning att
hennes son inte önskade bli inlagd på avdelningen. Vi har en
god erfarenhet av sådana patienter svarade en sjuksköterska
på avdelningen och hänvisade att modern lugnt kunde åka
hem. Senare visade sig att sonen hade gjort ett
självmordsförsök och skadat sig mycket allvarligt. Modern
undrar hur avdelningen trots erfarenhet kunde göra en fel
bedömning om sonens hälsa samt om sonen hade extra vakt.
Modern önskar få mer information kring när incidenten
inträffade. Hon undrar också om någon lex Mariaanmälan har
gjorts.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1604-02740-42 JER
Kommunikation

Ovänligt bemötande, brister i omvårdnaden
En äldre kvinna sjukhusvårdades under tre veckor på
psykiatrisk vårdavdelning för depression. Under vårdtiden
skulle ett medicinbyte göras. Under hela vårdtiden upplevde
hon sig ovänligt bemött av en speciell sjuksköterska. Endast
tre gånger fick hon duscha. Tonen i samtalet till kvinnan var
nonchalant och skarp. När hon efterfrågade sina mediciner för
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andra sjukdomar menade sköterskan att dessa hade hon
redan fått. Vid permission skulle kvinnan få med sig mediciner
hem och det dröjde onödigt länge. Anhöriga frågade övrig
personal som också förundrades. Avdelningen var nyöppnad
och riktad till patienter över 65-år. Ringklockor, sängbord och
hjälpmedel saknades.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1604-02805-42 JER
Vård och behandling

Medicinerad mot sin vilja, ofredande från personal
En kvinna tvångsvårdades på psykiatrisk vårdavdelning och
fick en spruta mot sin vilja. Kvinnan upplevde sig kränkt när
en vaktmästare tafsade på henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-02907-34 ARN
Vård och behandling

Otillräcklig behandling
En kvinna var inlagd frivilligt vid en psykiatrisk vårdinrättning
och gjorde ett suicidförsök fast man i journalen skrev att hon
ramlat i duschen. Hon blev förd till en närakut och sydd i
huvudet, men ingen röntgen gjordes. Kvinnan lider
fortfarande av de skador hon fick. Det finns även oklarheter
kring den medicinska uppföljningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-02958-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

För kort inläggning
En kvinna är kritisk till att hon inte har fått ligga inne på en
psykiatrisk avdelning längre än tre dagar oavsett hur dåligt
hon mådde. Enligt henne kan andra patienter i hennes
situation bli inlagda längre tid.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-02959-54 HAD
Kommunikation

Fick olika information
En kvinna är missnöjd med att personal vid en akut
mobilenhet har gett henne olika information.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03068-54 HAD
Kommunikation

För tidig utskrivning samt bristfällig empati
En kvinna blev upprörd när hon kom tillbaka från permission
till en psykiatrisk avdelning och såg att hennes rum hade
tömts. En läkare var fastbesluten att skriva ut henne utan att
ta hänsyn till hur jobbigt hon hade. Läkaren upplevdes av
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kvinnan som aggressiv i tonen, nedlåtande och nonchalant.
När hon beskrev sin oro över medicineringen viftade läkaren
bort detta. Hennes mor har förgäves försökt kontakta läkaren.
Kvinnan har också synpunkter på att det har stått felaktiga
uppgifter i hennes journal.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03100-42 JER
Vård och behandling

Frågor om medicinering
En man vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och
önskar slippa att vårdas på mottagningen samt medicineras.
Medicinerna hjälper inte honom att må bättre.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03116-42 JER
Vård och behandling

Brister i vård och behandling, recept
En kvinna har vårdats vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning i många år. Anhöriga upplever att
vården inte vill sköta vården. Bemötandet är ovänligt och
recept glöms att beställas till apoteket. Kvinnan träffar olika
läkare varje gång.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03153-54 HAD
Kommunikation

Vägrat kommunicera och injicerat med tvång
En man har synpunkter på att i samband med en tvångsvård
vid en psykiatrisk akutmottagning har personal vägrat
kommunicera med honom och med våld tvingat honom till en
injektion. Han ser det som ett övergrepp som kränkt honom
som person. Mannen blev senare tvingad till att använda ett
preparat som gav honom allvarliga biverkningar. Han undrar
hur förenligt detta är med patientsäkerheten. En läkare har
dessutom använt sig av förtal för att i journalen nedteckna en
felaktig beskrivning av honom. Han anser att läkaren har
minskat hans värde som en person till en diagnos. Han vill att
de ansvariga står till svars samt kräver skadestånd för denna
händelse. Han vill dessutom att en prövning av det etiska i
tillvägagångssätet samt läkarenas lämplighet i rollen som
läkare ska göras.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03229-54 HAD
Vård och behandling

Bristfällig behandling och information
En man har synpunkter på att hans kontakt med en läkare vid
en psykiatrisk öppenvårdsmottagning inte har lett till någon
behandling. Han har också synpunkter på att han inte har fått
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någon information om vad som kommer att hända framöver.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03372-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Inte fått stödperson
En kvinna som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
har synpunkter på att personalen inte går ut på promenader
med henne och att hon inte har fått någon stödperson.
Kvinnan vill att förvaltningen kontaktar avdelningen.
Åtgärd: Förvaltningen har talat både med anmälaren och
vården och därefter utsett en stödperson. Kvinnan som har
tvångsvård får inte gå ut från avdelningen.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03491-64 JMM
Vård och behandling

Brister i behandlingen
En kvinna ansåg att vården på den psykiatriska verksamheten
var bristfällig.
Åtgärd: Förvaltningen har förgäves sökt kontakt med
anmälaren. Ärendet avslutas utan utredning.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03530-50 KAR
Kommunikation

Bristande information och dialog med patient
En man får otydlig information från sjuksköterska om
provtagning. Först informerar sjuksköterskan om att han
måste vara fastande och att han inte fick dricka vatten. Efter
10 timmars fasta frågade mannen vilka prover som skulle tas
och varför han skulle vara fastande. Det visste inte sköterskan
och han trodde inte det var nödvändigt egentligen att vara
fastande.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från enhetschef framkommer en
beklagan och att det är olyckligt att sjuksköterskan bemötte
patienten auktoritärt och icke professionellt. Det hade varit
önskvärt att patienten hade fått tydligare information.
Enhetschefen har talat med berörd sjuksköterska. Anmälaren
informerar om att han har talat med den berörda
sjuksköterskan vilket han tyckte var bra. Ärendet avslutats
enligt överenskommelse.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03534-42 JER
Kommunikation

Ovänligt bemötande
En kvinna vårdas vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning och
upplevde sig ovänligt bemött av läkaren vid ett besök.
Kvinnan lider av sömnproblem och läkaren ville förskriva
mediciner vilket hon inte ville ha och efterfrågade andra
behandlingsalternativ. Läkaren skrattade åt hennes oro. Hon
valde att inte hämta ut receptet.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03887-34 ARN
Vård och behandling

Resultat
En man önskar få ut information om sitt IQ efter en utredning
men utredaren anser att syftet var att få fram en diagnos.
Denne vill inte lämna ut uppgifter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03913-49 HAP
Omvårdnad

Patientens kläder försvann från låst skåp
Patientens kläder försvann från avdelningen. Närstående vill
ha ersättning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03914-54 HAD
Kommunikation

Felaktig diagnos och journal, ej lyssnad till
En kvinna har känt sig kränkt efter att hon blev intagen på
felaktiga grunder vid en psykiatrisk akutmottagning. Hon är
kritisk till att en läkare har ställt diagnos att hon var
självmordbenägen endast fem minuter efter att läkaren träffat
henne. Hon anser att hon inte har blivit lyssnad till och vill
ändra och ta bort de felaktiga uppgifter som står i hennes
journal. Hon begär ersättning för tvångsintagningen samt den
kränkande behandling hon fick. Hon har förgäves försökt
prata med ansvarig chef.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03915-42 JER
Vård och behandling

Tillgänglighet, fel läkemedelsdos
En kvinna med psykossjukdom vårdades och medicinerades
vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning och i samband med
omorganisation uppkom problem med tillgängligheten. Hon
tilldelades en ny läkare men denna var sjuk och därefter har
hon fortfarande inte träffat någon läkare då samtliga varit
sjuka. Ett recept förskrevs efter telefonkontakt, då hennes
samtliga läkemedel var slut, men inget recept fanns på
apoteket och dosen var fel.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren
framfört önskan om fortsatt handläggning vid IVO,
Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen Löf.
Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och
verksamhet.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04028-54 HAD

Bristfällig behandling samt dålig tillgänglighet
En kvinna med självskadebeteende har inte fått den hjälp hon
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Vård och behandling

har behövt vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon gick
i gruppterapi men mådde ännu sämre när hon var klar med
detta. Hon är kritisk till läkarkontinuitetet vid mottagningen
samt att hon väntat över ett år på att hon ska bli kontaktad.
Hennes remittering till en psykiatrisk specialistmottagning har
avslagits på grund av bristfälliga resurser och hennes försök
att kommunicera med mottagningen har misslyckats.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04034-57 HEG
Omvårdnad

Önskar inte hembesök
En kvinna framför att hon inte är nöjd med att personal på en
psykiatrisk mottagning envisas med att kontakta henne och
att de gör hembesök. Hon önskar bli lämnad ifred. Kvinnan
anser inte heller att hon har råd med dessa oönskade besök.
Åtgärd: Vid telefonkontakt framkommer att det är personal
från kommunen som anmälaren har synpunkter på. Hänvisar
till hemkommunen, lämnar kontaktuppgifter.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04059-64 JMM
Vård och behandling

Illa bemött och fel behandlad
En kvinna besökte den psykiatriska mottagningen och fick
träffa en stressad läkare som endast hade 13 minuter till
samtal. Under besöket gjordes inte något av det som
planerats, och kvinnans kontakter med bland annat
försäkringskassan havererade. Hon tappade förtroendet för
vården.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04065-55 SKA
Vård och behandling

Får ej adekvat hjälp inom psykiatrin
En kvinna som är patient inom psykiatrin har blivit lovad vård
och behandling utan resultat. Nu har hennes läkare slutat och
hon har inte blivit erbjuden fortsatt hjälp.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04081-64 JMM
Vård och behandling

Illa bemött och fel behandlad
En kvinna bemöttes och behandlades illa på den psykiatriska
avdelningen. Ena stunden lades hon i bälte och nästa stund
skulle hon skrivas ut omedelbart. Personalen på avdelningen
sade märkliga saker till henne under pågående
tvångsomhändertaganden.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04086-49 HAP
Organisation och
tillgänglighet

Nekad valfrihet
Patienten vill få psykiatrisk behandling vid en viss mottagning
i enlighet med valfriheten. Hon hänvisas av
verksamhetschefen till sin så kallade hemklinik. Anmälaren
menar att detta ställningstagande inte är förenligt med
gällande valfrihet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04088-54 HAD
Vård och behandling

Läkarintyg, injektion samt förlorade pengar
En kvinna fick en injektion vid ett sjukhus för flera år sedan
vilket medförde en del svårigheter för henne. Som en
konsekvens av detta förlorade hon en del pengar och
värdefulla tillhörigheter som hon inte fick någon ersättning
för. Hon önskar få ett läkarintyg som bekräftar detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04089-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Har inte fått ta del av sina journalkopior

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04252-42 JER
Ekonomi

Läkemedelskostnader

En man har under en längre tid via en psykolog vid en
psykiatrisk mottagning försökt få ta del av sina journalkopior.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna sjukhusvårdades på psykiatrisk klinik och förskrevs
näringsdryck då hon var kraftigt undernärd. Kvinnan fick
hämta ut dryckerna på apoteket och stå för kostnaden. Hon
undrar om det är rimligt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04314-54 HAD
Kommunikation

Bemötande
En man under en lång tid har utsatts för förnedring,
konspiration, förföljelser och förtal av bland annat
vårdpersonal vid psykiatrin. Han har kvarhållits utan att få
mat eller andra förmåner vid en psykiatrisk
heldygnsavdelning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04470-55 SKA

Hantering av logguppgifter
En kvinna har synpunkter på hantering av logguppgifter i
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Patientjournal och
sekretess

journaler.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04477-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Brister rörande logguppgifter i journaler

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04478-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Hantering av logguppgifter i patientjournal

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04537-34 ARN
Kommunikation

Övergrepp av mentalskötare

Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En kvinna framför brister rörande logguppgifter i hennes
journaler.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En kvinna har frågor angående logguppgifter i patientjournal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En kvinna har synpunkter att hon blev skadad av en
mentalskötare i samband med att hon skulle läggas i bälte vid
en psykiatrisk avdelning. Skötaren tryckte ned anmälaren på
golvet så kvinnan hade svårt att få luft. Han vred samtidigt
armen bakom ryggen så blåmärken uppstod.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04550-34 ARN
Vård och behandling

Behandling/vårdplan
En kvinna har synpunkter på att hennes vård blivit sämre
efter en omorganisation vid en psykiatrisk klinik. Hon kunde
få träffa sina kontaktpersoner två gånger i veckan men nu har
de slutat och istället får hon träffa en person var tredje vecka
och denna är inte tillgänglig på samma sätt som tidigare
personer. Vårdgivaren hänvisar till daglig verksamhet. Det har
också varit svårt för anmälaren att få förnyelse av recept,
vilket skapat oro. Slutenvård och mobilt team har fått hjälpa
till när ett allt för stort ansvar lagts på kvinnan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04560-64 JMM
Kommunikation

Ingen information om planering och behandling
En man fick inte information om behandlingsplanering och
medicinering under pågående psykiatrisk slutenvård. Han blev
mycket illa bemött av den kvinnliga läkaren. Han fick
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ytterligare ligga i flerbäddsrum den sista tiden och kunde inte
sova mer än några få timmar per natt.
Åtgärd; Handläggning pågår
Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04680-57 HEG
Vård och behandling

Bristfällig vård i psykiatrin
En kvinna framför synpunkter på den vård som hennes unga
dotter får i öppenvårdspsykiatrin.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04684-34 ARN
Vårdansvar

Oklarhet rörande remittering
En man som genomgått en neuropsykiatrisk utredning som
visade att han har ADHD väntar på att remitteras till annan
enhet för behandling. Han får ingen information varken om
när man kan remittera honom eller till vilken vårdgivare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04733-57 HEG
Vård och behandling

Bristande uppföljning i psykiatrin
En mamma kontaktar förvaltningen eftersom hon är
bekymrad över dotterns psykiatriska vård. Läkarkontinuiteten
brister vilket är problematiskt då utsättning av läkemedel
skett vilket borde följas upp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04476-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Hantering av logguppgifter i journal

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-04058-54 HAD
Vård och behandling

Synpunkter på diagnos och medicinering

En kvinna har frågor angående logguppgifter i sin
patientjournal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En man har synpunkter på sin diagnos och medicinering vid
en rättspsykiatrisk avdelning.
Åtgärd: I samtal med anmälaren framkommer att han inte vill
ha något yttrande från vårdgivaren. Däremot är anmälaren
intresserad av att få en stödperson via förvaltningen. Ärendet
överlämnas till handläggare för stödpersonsverksamheten och
avslutas i överenskommelse med anmälaren.
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Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04645-64 JMM
Kommunikation

Personalen gör fel
En man som vårdas inom rättspsykiatrin i slutenvården
upplevde personalen som onödigt hårda och misstänksamma.
De öppnade medpatienters brevförsändelser och spelade
schack och pingis med varandra utan patienter.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt yttrande från verksamheten,
men innan detta hann inkomma hörde anmälaren av sig och
talade om att han nu talat med avdelningsledningen och fått
tillfredsställande svar på sina frågeställningar. Ärendet
avslutas i befintligt skick.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1604-02712-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
Anhöriga har synpunkter på hur en man omhändertogs på en
beroende-mottagning i samband med att denne blev överförd
från ett somatiskt sjukhus. Mannen fick ligga på en hård brits
utan uppsikt under flera timmar trots att han kommit direkt
från en intensivvårdsavdelning.
Åtgärd: I ett begärt yttrande svarar medicinsk chef på
beroendeklinik att ärendet och tillsynsrutiner tagits upp med
berörd personal på läkarmöte och avdelningsmöte. Träbänken
har tagits bort och tillsynsrutiner kommer att ses över. Han
beklagar och ber om ursäkt för anhörigas upplevelse av
bemötandet och vården på beroendekliniken. Anhörig som
tagit del av yttrandet anser att det som personalen uppgivit i
yttrandet inte stämmer eftersom de satt framför datorn och
diskuterade matrecept. Ingen tillsyn av sonen förekom.
Ärendet avslutas i samförstånd.

Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03641-34 ARN
Vård och behandling

Intyg
En man har synpunkter på att en läkare inte skickat in ett
begärt medicinskt underlag till Transportstyrelsen i tid, vilket
medförde att körkortet blev omedelbart indraget och mannen
fick svårigheter att få arbete. Han har aldrig haft något
problem med sina prover eller missat någon läkartid.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1604-02736-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Felaktigheter i journal
En kvinna har synpunkter på att det står lögner i hennes
journal vid en psykiatrisk mottagning. Bland annat finns
"varning" skrivet i stora bokstäver. Hon har inte fått möjlighet
att läsa delar av sin journal men har fått höra att det stod
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mycket allvarliga och skrämmande saker. Kvinnan har fått ett
återfall i ljumskbråck men nekades vård av den somatiska
vården utifrån vad de läst i journalen från psykiatrin.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1604-02811-64 JMM
Vård och behandling

Skrivs ut utan samtal
En kvinna for illa i samband med att den psykiatriska kliniken
omorganiserades. Hon förlorade sina fasta kontakter och
hängde i luften. Hon lades in på slutenvård i 14 dagar på
grund av detta.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1604-02838-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Felaktiga uppgifter
En kvinna har synpunkter på vad en kurator vid en psykiatrisk
avdelning har skrivit om hennes mor. Kuratorn har bland
annat skrivit att modern var dement och
förståndshandikappad. Modern har dessutom
omyndigförklarats och därför en ansökan om förvaltare har
skickats till tingsrätten.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-02852-54 HAD
Kommunikation

Avslutad på mottagningen utan information
En kvinna fick ett brev från behandlande läkare vid en
psykiatrisk mottagning där det framgick att läkaren hade
avslutat henne på mottagningen då hon inte hörts av.
Anmälaren ifrågasätter detta då hon har varit i kontakt med
mottagningen och fått besked att hon ska få en ny
behandlande läkare. Hon har vid ett flertal tillfällen ringt
mottagningen som förgäves lovat att ringa upp henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-02859-54 HAD
Kommunikation

Kränkande bemötande samt försenat läkarintyg
En kvinna med ett flertal diagnoser fick träffa en ny läkare då
hennes ordinarie läkare vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning var sjuk. Kvinnans syfte med besöket
var att få ett läkarintyg samt medicinering men läkaren vid ett
flertal tillfällen under besöket enbart diskuterade och
kommenterade kvinnans kroppstorlek. Hon anser att hon
aldrig förr blivit så kränkt i sitt liv. Läkaren har fortfarande
inte skickat läkarintyget.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03083-64 JMM
Vård och behandling

Brister vid psykiatrisk mottagning
En man har synpunkter på vården vid en psykiatrisk
mottagning. Han har ständigt fått träffa nya personer vid sina
besök, trots att han behöver en kontinuerlig kontakt med
samma person. Mannen har sedan en tid avslutats som
patient vid mottagningen, men informerades inte om detta.
Mannen framför att han inte får någon hjälp, trots att han har
fortsatt behov av vård.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03114-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Tillgänglighet, bemötande, nekad medicin
En kvinna har vårdats inom psykiatrisk vård under 20 år. I
samband med omorganisation på den psykiatriska
öppenvårdsmottagningen mötte hon en ny läkare. Vid första
kontakten fick hon vänta i 30 minuter på besöket. När hon
träffade läkaren bemöttes hon nonchalant och ovänligt.
Kvinnan har nedsatt hörsel och bär hörapparater och ville sitta
nära läkaren för att höra bättre men hänvisades till andra
sidan rummet. Remiss skrevs till mottagning för
läkemedelsmissbruk och hon nekades nytt recept. Hon hade
varit utan mediciner i en vecka. Ingen vårdplan upprättades i
samband med remittering till annan mottagning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03137-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Tillgänglighet och intyg

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03191-34 ARN
Vårdansvar

Bollas mellan vårdgivare

En kvinna vårdas vid psykiatrisköppenvårdsmottagning och
upplever brister i tillgängligheten och uteblivet intyg.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En anhörig till vuxen son har synpunkter på att man vid en
psykiatrisk mottagning vill bolla över patientens vård till
primärvården. Sonens husläkare vill inte ta emot patienten då
sonen har en behandling som läkaren anser måste hanteras
av den psykiatriska vården.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03286-64 JMM
Vård och behandling

En kvinna efterfrågar behandling i psykiatrin
En ung kvinna med neuropsykiatrisk sjukdom efterfrågar
behandling för sin sjukdom, hon tycker inte att kontakten med
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vården leder framåt.
Åtgärd: Handläggning pågår
Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03335-52 LÖW
Vård och behandling

Nekat intyg
En psykiatrimottagning vägrade att utfärda ett intyg för att
kunna ta körkort. Ungdomen är förtvivlad då det inte har varit
några problem tidigare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03742-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Någon har ändrat diagnos i journalen
En kvinna fick veta av sin läkare vid en psykiatrisk mottagning
att någon har varit in i hennes journal och ändrat på hennes
tidigare diagnos. Kvinnan vill att någon åtgärd ska vidtas så
att hon kan återfå sin tidigare diagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03807-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Dålig tillgänglighet samt bristfälligt sjukintyg
En mor har synpunkter på att hennes son har medicinerats
utan uppföljning samt bokad tid för ett återbesök vid en
psykiatrisk mottagning. Mottagningen har två timmars
telefontid och är i övrigt omöjligt att kontakta. Ingen på
mottagningen har tagit ansvar för en sjukskrivning av sonen
som hänvisats till en vårdcentral trots att han har haft en
långvarig psykiatrisk sjukdomshistoria. Modern anser att
mottagningens sätt att behandla patienter är oetiskt,
oprofessionellt och oansvarigt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03897-50 KAR
Ekonomi

Högkostnadsskydd
En kvinna fick en faktura på sitt senaste besök i vården. Hon
hade sedan tidigare kommit upp i 1 000 kronor i
högkostnadskortet. Således skulle hon endast betala 100
kronor för frikort. Hon betalade fakturan på 400 kronor och
ville få överskjutande summa återbetalad. Vårdgivaren vill
dock inte ställa upp på detta. Vårdgivaren kan inte
"efterregistrera".
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1606-03970-49 HAP

Läkare ändrade diagnos utan utredning
Läkare ändrade neuropsykiatrisk diagnos utan att
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Vård och behandling

dessförinnan genomföra utredning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04354-64 JMM
Patientjournal och
sekretess

Intrång i journal
En man begärde ut journal och logglistor från den psykiatriska
verksamheten. Han ser i logglistan att det verkar vara ett
antal inloggningar av personer som inte han har vårdrelation
med.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04356-57 HEG
Vård och behandling

Bristande behandling vid akut besök i psykiatri
En kvinna mådde psykiskt dåligt och uppsökte akutpsykiatrisk
mottagning. Efter två timmars väntan fick hon träffa en läkare
i några minuter. Enda åtgärd var att få fem stycken
sömntabletter. Anmälaren vill ha svar från vårdgivaren, om de
anser att några minuter och fem sömntabletter är god vård
för någon som inte mår bra psykiskt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04411-55 SKA
Ekonomi

Brister i hantering av frikort
En kvinna har synpunkter hantering av patientavgifter och
frikort.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04528-34 ARN
Patientjournal och
sekretess

Avsändares adress på kuvert
En kvinna som har en anhörig som vårdas vid en psykiatrisk
mottagning har reagerat mot att vårdgivaren skickat hem
brev med avsändarens adress och där det framgår att
vårdgivaren har ett diagnosnamn på mottagningen. Hon anser
att detta är integritetskränkande då det ibland händer att
posten hamnar fel.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04582-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Resursbrister på mottagning
En kvinna tvingades byta öppenvårdsmottagning inom
psykiatrin. Från att tidigare ha haft samtal varje vecka
inbokades hon för samtal en gång per månad. Kvinnan har ej
förtroende för mottagningen. Terapeuten läste inte hennes
journal före första besöket och blev sedan långtidssjukskriven.
Det tog 1½ månad att få kopia på journalen. Hon har bett om
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att få träffa en arbetsterapeut men ej fått besked. När hon
har velat tala med chefen har denne varit på semester och det
finns ingen tillförordnad.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04612-50 KAR
Vård och behandling

Indragna läkemedel
En kvinna har tidigare gått till en psykiatrisk mottagning och
fått läkemedel som har fungerat mycket bra under många år.
På grund av omorganisation tvingades kvinnan gå till en
annan mottagning där läkaren nu skriver ut ett annat preparat
men 1/5-del av dosen. Detta har fört med sig att kvinnan har
fått tillbaka symptom och mår därför inte bra. Hon har även
fått biverkningar i form av blodproppar. Läkaren hävdar även
att hon har en annan diagnos än tidigare. Kvinnan har skrivit
till mottagningen men inte fått gehör.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04648-57 HEG
Kommunikation

Bristande information om att läkare slutar
En man är missnöjd med att hans läkare på en öppen
psykiatrisk mottagning inte i god tid informerat honom om att
hon ska sluta på mottagningen. Han får i samband med detta
också information om att han skrivs ut från mottagningen
vilket överraskar honom. Läkaren menar att hans vård
fortsättningsvis ska skötas av husläkaren.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03081-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En förälder har synpunkter på att en son inte får rätt hjälp vid
en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP). Flera
orosanmälningar har gjorts till socialtjänsten då sonen är
mycket utåtagerande. Föräldern undrar även när en
neuropsykiatrisk utredning kan påbörjas då väntetiden har
varit mer än tre månader.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04532-57 HEG
Vård och behandling

Utebliven behandling
En kvinna tar kontakt för sin syster och har synpunkter på
barn- och ungdomspsykiatrins akutenhet. Kvinnan framför
brister i behandling och utebliven medicinering.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse

Personal äter upp patienternas mat
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Psykiatrisk vård
V1606-03934-54 HAD
Omvårdnad

Flera män som har vårdats inom rättspsykiatrin framför att
personalen har ätit upp patienternas mat. I stället för att
jobba spelar de bordstennis. När en av männen satt och
tittade på tv kom en skötare och bad att han skulle flytta på
sig för att skötaren ville byta kanal.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1605-03214-57 HEG
Vård och behandling

Ögonskada uppmärksammades inte
En kvinna har en neurologisk sjukdom sedan tidigare. När hon
fick ögonbesvär förklarades dessa med hennes neurologiska
sjukdom vilket gjorde att näthinneavlossningen inte
behandlades under en längre tid. Nu har kvinnan blivit blind
på grund av bristfällig vård.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på
beroendeavdelningen dit kvinnan överfördes från
akutsjukhuset. Han beskrev att kvinnan framfört synpunkter
på nedsatt syn, men att dessa tolkats som kvarstående efter
hjärnblödningen vilket djupt beklagas. Ett samarbete med
ögonsjukhus har diskuterats på enheten och utbildning
planeras till hösten. Anmälaren är besviken över att
ögonbesvären inte uppmärksammades, ärendet avslutas i
överenskommelse.

Telefon -> Skrivelse
Psykiatrisk vård
V1607-04386-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Brister med beroendevård
En man med tablettberoende upplever att han inte får hjälp
med nedtrappning av medicinerna. Väntan är lång och han
hänvisas mellan mottagningarna.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1604-02754-54 HAD
Patientjournal och
sekretess

Patientjournal

E-post
Psykiatrisk vård
V1604-02798-42 JER
Vård och behandling

Brister i utvärdering och receptförskrivning

En man vill ha kopior på sina journaluppgifter hemskickad.
Åtgärd: Förvaltningen kommer överens med anmälaren att
han inkommer med en underskriven anmälan om detta. Då
anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.

En man framför att hans läkare inom psykiatrisk vård missar
att skriva ut medicin samt utvärdera medicineringen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
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uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas i befintligt skick då
anmälaren inte återkommit till förvaltningen för fortsatt
handläggning.
E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03011-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Uppskjutet besök
En kvinna ringde en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och
berättade att hon mådde dåligt. Hon fick en tid för besök två
månader senare. Efter två månader fick hon ett brev att
hennes läkare hade slutat vid mottagningen och därför fick
hon själv ringa för att boka nytt besök om ytterligare två
månader. Hon fick ännu ett brev från mottagningen som hade
skjutit upp besöket med en vecka. Hon åkte till mottagningen
för att få en förklaring då fick hon höra att inga av dessa tider
gällde utan hon hade fått en ny tid ännu senare. Kvinnan har
tagit ledigt från sitt jobb för att följa upp detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03012-34 ARN
Vård och behandling

Fel behandling
En ung kvinna hotade med att hoppa från ett ställe samtidigt
som hon tagit mediciner. Hon blev av polis förd till en
psykiatrisk akutenhet. Kvinnan hade tidigare gjort
självmordsförsök men läkaren bedömde att hon inte behövde
läggas in. Enligt anhörig åkte en vän tillbaka till akutenheten
med dottern då denna fått svårt att tala och lite senare fick
hon även ett epileptiskt anfall. Anhörig är mycket kritiska till
den första läkarens bedömning.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03041-54 HAD
Vård och behandling

Fel diagnos
En kvinna anser att hon har blivit feldiagnostiserad vid en
psykiatrisk mottagning. Hon vill en ny utredning ska göras
samt att diagnosen raderas från hennes journal.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen. Anmälaren berättar för
förvaltningen att hon väntar kontakt från mottagningen.
Kommer överens att anmälaren avvaktar mottagningens
kontakt och vid behov återkomma till förvaltningen. Då
anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post

Psykiatrin följer inte regler för tvångsvård
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Psykiatrisk vård
V1605-03105-49 HAP
Övrigt

Psykiatrin följer inte regler för tvångsvård, enligt anmälaren.
Anmälaren menar att psykiatrin upprättat eget regelsystem
för att underlätta för sig själv.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet o handläggningsrutiner. Anmälaren
ville inte att förvaltningen skulle inhämta yttrande från
vården. Ärendet avslutas.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03106-54 HAD
Vård och behandling

Utskriven och hänvisad till vårdcentral
En kvinna har synpunkter på att en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning i samband med omorganisering har
avslutat hennes far och hänvisat honom till en vårdcentral.
Fadern har meddelat läkaren att den ordinerade medicinen
inte har fungerat men läkaren anser att den borde fungera.
Åtgärd: Anmälaren informerar att hon har kommit i kontakt
med ansvarig chef vid mottagningen som har lovat att
återkomma till henne. Kommer överens med anmälaren att
hon vid behov återkommer till förvaltningen. Då anmälaren
trots uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03189-62 MEL
Vård och behandling

Brister i vården på psykiatrisk mottagning
En kvinna framför att hon stod utan vård och kontakt med
psykiatrin i fem månader i samband med en omorganisation. I
stället höjde man dosen på hennes medicinering. När hon nu
fått komma till en ny mottagning efter omorganisationen
behandlas hon hos en psykolog som inte säger något under
samtalen, vilket kvinnan upplever som mycket märkligt.
Psykologen ska snart vara tjänstledig, vilket gör att kvinnan
på nytt måste berätta sin historia för en ny person. Kvinnan
har inte fått träffa någon läkare, då besöken ställts in på
grund av läkarens sjukdom. Detta oroar kvinnan då hon är
insatt på maxdos på två läkemedel och vill att detta följs upp.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då kvinnan efter en tid inte
inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03190-34 ARN
Organisation och
tillgänglighet

Tillgänglighet/intyg
En kvinna har synpunkter på att besökstider till läkare vid
psykiatrisk mottagning ställts in eller bokas om vid flera
tillfällen. Det har fått konsekvenser för anmälaren då en
läkare, som inte finns kvar, har skrivit ett intyg till
försäkringskassan som behöver kompletteras. Kvinnan har
varit utan inkomst under flera månader och detta har
påverkat hennes psykiska mående.
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Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03248-34 ARN
Vård och behandling

Synpunkter på vård

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03304-34 ARN
Vård och behandling

Förlängning av intyg/information

En kvinna har synpunkter på en psykiatrisk mottagning.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

En man anser att han hamnat mellan stolarna i den
psykiatriska vården. I samband med en omorganisation vid en
psykiatrisk klinik skulle anmälaren få information om vilken
mottagning han skulle tillhöra. Inget besked har lämnats och
en sjukskrivning måste förlängas. Han får inget besked om
vart han ska vända sig.
Åtgärd: Anmälaren har fått information om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Han föreslås kontakta en
jourmottagning som informerar mannen att han kommer att
remitteras till primärvården, vilket vårdgivaren glömt att
informera om. En läkare vid en psykiatrisk mottagning
kommer dock att förlänga en pågående sjukskrivning. Ärendet
avslutas i samförstånd.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03369-62 MEL
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntetid för behandling

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03397-34 ARN
Vård och behandling

Behandling

En kvinna har synpunkter på den långa väntetiden för att få
behandling för sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om vårdgarantin. Kvinnan
önskar inte inkomma med någon anmälan. Ärendet avslutas.

En man har en sambo som gjort två suicidförsök. Vid det
andra tillfället var hon inlagd vid en psykiatrisk vårdavdelning
och hade fria permissioner. Kvinnan uppsökte apoteket och
hämtade ut gamla tabletter då hon var missnöjd med att
ingen lyssnade på henne. Mannen undrar om vårdgivaren
skulle ha kontrollerat med apoteket om det fanns recept kvar,
eftersom den medicin som sambon behövde fick hon på
avdelningen.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom
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angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03436-54 HAD
Vård och behandling

För tidig utskrivning samnekad undersökning
En kvinna har synpunkter på att hon blev utskriven för tidigt
av en läkare vid en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning trots
att hon påtalade att hon inte var redo för utskrivningen.
Läkaren avbröt också en provtagning och hänvisade henne till
en vårdcentral.
Åtgärd: Förvaltningen kommer överens med anmälaren att
hon inkommer med en underskriven anmälan. Då anmälaren
trots uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-03603-34 ARN
Kommunikation

Bemötande
En kvinna har synpunkter på hur hon blev bemött av en
psykoterapeut vid en psykiatrisk mottagning i samband med
deras första möte. Psykologen hade kommentarer kring
anmälarens sexuella läggning och tyckte inte att det var
konstigt då kvinnan var identitetslös på grund av sin
barndom.
Åtgärd: Anmälaren har inte, trots uppmaning, återkommit till
patientnämnden inom uppgiven tid varför ärendet avslutas.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-03670-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Tillgänglighet, utan medicin
En kvinna har nyligen påbörjat medicinering för ADHD vid en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning och i samband med
omorganisation i verksamheten har hon bytt till annan
mottagning. Under två veckors tid har hon sökt mottagningen
för utvärdering och förnyelse av recept utan att lyckas. Hon
har ringt 20 gånger och kommit i kontakt med någon två
gånger och framfört sin önskan om kontakt. Ingen har ringt
tillbaka och hon har fått till svar att de kan inget göra. Ingen
läkare bryr sig.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-03671-42 JER
Vård och behandling

Nekad medicinering, ovänligt bemötande
En kvinna vårdas vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning och
nekas plötsligen all medicinering, dessutom är personalen
ovänlig. Tillgängligheten är svår.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
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uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
önskar ärendet handlagt
E-post
Psykiatrisk vård
V1606-03829-34 ARN
Vård och behandling

Läkemedel/recept
En ung vuxen kvinna har synpunkter på att en psykiater
föreslagit läkemedel som kan skada hälsan samt skrivit ut
felaktiga recept. Kvinnan har nekats att byta läkare.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-03836-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande samt bristfällig diagnos och vård
En kvinna har synpunkter på en läkares bemötande vid en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Läkaren lär ha sagt att i
hennes situation skulle hon för 50 år sedan ha varit spärrad.
Läkaren har dessutom ställt en diagnos utan att ha haft
tillräcklig med underlag om henne. Kvinnan som önskar få
psykiatrisk vård har skickat ett brev till verksamhetschefen
men har varken fått ett svar eller en bekräftelse på detta.
Mottagningen har också slarvat bort ett formulär som hennes
anhöriga hade fyllt i.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-03884-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En anhörig till dotter som suiciderat har synpunkter på att den
behandling som dotter fått inte varit tillräcklig. Vid samtal
med vårdgivaren hänvisades, bland annat, till resursbrist.
Anhörig menar dock att man borde ha gjort en utredning, satt
in behandling tidigare och lyssnat mer till anhöriga som tagit
ett stort ansvar för dotterns mående. Modern anser även att
samverkan med beroendevården inte heller har fungerat.
Vårdgivaren ska göra en lex Maria-anmälan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen (LÖF). Vi kommer överens om
att avsluta ärendet då anhörig önskar göra en anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-03885-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En anhörig har synpunkter på att ung vuxen dotter
vanvårdats inom barn- och ungdomspsykiatrin och
vuxenpsykiatrin. Hon har under fyra år skickats fram och
tillbaka, fått felaktiga diagnoser, blivit väldigt illa behandlad
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och mår för närvarande mycket dåligt.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post
Psykiatrisk vård
V1606-04090-54 HAD
Vård och behandling

Bristande vård och dåligt bemötande
En kvinna har synpunkter på läkarkontinuiteten vid en
psykiatrisk mottagning. Hon har även synpunkter på en
läkares bemötande samt bristen på medicinering och
vårdplanering. Mottagningen ringer inte tillbaka till henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-04092-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Missad läkartid, utan medicin, biverkningar
En kvinna med ADHD vårdas och medicineras vid psykiatrisk
öppenvårdsmottagning. I samband med förnyelse av recept
noterades att mottagningen glömt att boka in henne till ny
läkartid. Nu måste hon vänta ytterligare en månad. Hon har
fått biverkningar av medicinen och mår inte bra.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-04111-42 JER
Administrativ hantering

Saknar läkemedel för ett par dagar
En man upplever återkommande problem med
receptförskrivning vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Denna gång saknas medicin för två dagar och den
läkemedelsbehandling han har får inte avslutas direkt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-04158-54 HAD
Kommunikation

Dåligt bemötande samt felaktig diagnos
En anhörig anser att en man har fått dåligt bemötande samt
bristfällig information gällande sin diagnos vid en psykiatrisk
mottagning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-04197-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Strul i samband med omorganisation
En man har synpunkter på att en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning har hanterats väldigt dåligt efter en
omorganisation. Det har bland annat varit svårt för patienten
att förnya recept eller få tag på vårdpersonal.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post
Psykiatrisk vård
V1606-04198-42 JER
Vård och behandling

Fel medicin i dospåse
En deprimerad man sökte vård psykiatrisk akutmottagning
och fick med sig läkemedel hem i en påse. Efter ett par
dagars medicinering mådde han sämre och läste på
läkemedelskartan att han fått medicin mot psykos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1607-04278-64 JMM
Vård och behandling

Plötslig ändring i medicinering
En man hade sen länge stått på medicinering som gjorde att
han fungerade i sitt dagliga liv. Plötsligt satte läkaren på den
psykiatriska mottagningen ut medicineringen utan föregående
- eller efterföljande - diskussion med mannen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1607-04347-54 HAD
Vård och behandling

Utebliven vård och förnyelse av recept
En man anser att han inte har fått vård och behandling av en
läkare vid en psykiatrisk specialistmottagning. Läkaren har
inte heller förnyat hans recept och medicin. När han
protesterade att han ville byta mottagning avskrev läkaren
honom från mottagningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1607-04380-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En kvinna önskar få en blankett från patientnämnden skickad
via e-post för att göra en anmälan. Hon har synpunkter på
omhändertagandet i samband med beslut om tvångsvård. Hon
önskar även en blankett för att ansöka om stödperson.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt blanketter som avser anmälan
om problem i vården samt begäran om stödperson skickade
via e-post. Hon har därefter inte hörts av varför ärendet
avslutas.

E-post
Psykiatrisk vård
V1607-04628-64 JMM
Vård och behandling

Bristande uppföljning
En kvinna som genom åren fått många elektrokonvulsiva
behandlingar (ECT) på den psykiatriska verksamheten har inte
fått nödvändig uppföljning och hjälp med biverkningarna av
behandlingen. Hon har haft kontakt med chefsöverläkaren,
men inte riktigt förstått vad han informerat om.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post
Psykiatrisk vård
V1607-04669-64 JMM
Vård och behandling

Bemöttes illa
En kvinna upplever sig illa bemött av den psykiatriska vården.
Hon fick inte vara delaktig i vårdplaneringen och tvångsvården
gjorde att hon kände utanförskap
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1604-02777-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En kvinna har synpunkter på att hon inte har tillgång till barnoch ungdomspsykiatrin.
Åtgärd: Anmälaren har trots uppmaning inte återkommit till
förvaltningen. Ärendet avslutas.

E-post
Psykiatrisk vård
V1604-02800-34 ARN
Vård och behandling

Missnöjd med behandling
En kvinna är missnöjd med en barn-och ungdomspsykiatrisk
mottagning.
Åtgärd: Kvinnan har, trots påminnelser, inte återkommit till
förvaltningen. Ärendet avslutas.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03042-54 HAD
Kommunikation

Kränkt samt ej lyssnad till av personal
En minderårig flicka har blivit kränkt samt inte lyssnad till av
personal vid en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03249-34 ARN
Organisation och
tillgänglighet

Vårdgaranti
En förälder har synpunkter på att det tagit lång tid innan
dotter blivit erbjuden en neuropsykiatrisk utredning. Hon kan
få påbörja en utredning under augusti månad vilket innebär
en väntetid på åtta månader. Under ett år gick barn och
förälder och lekte i sandlådor och studerades i hemmet innan
beslut om bred utredning togs.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03531-64 JMM
Kommunikation

Bristande information till förälder
En kvinna är missnöjd med att man vårdat hennes barn på
barn- och ungdomspsykiatrin utan att meddela henne.
Åtgärd: Förvaltningen har förgäves sökt kontakt med
anmälaren. Ärendet avslutas utan utredning.
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E-post
Psykiatrisk vård
V1606-03932-34 ARN
Vård och behandling

Utebliven behandling
En förälder har synpunkter på att en son inte får adekvat
behandling vid en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning
(BUP). Vid ett möte med habilitering och kommun kom ingen
från BUP. Föräldrarna blev mycket besvikna. Man skulle
tillsammans ha gjort en samordnad individuell plan (SIP).
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-04051-42 JER
Administrativ hantering

Nekades recept på grund av tidsbrist
En liten pojke vårdas in barnpsykiatrin och vid förnyelse av
recept nekades mamman detta med hänvisning till tidsbrist.
Pojken har varit utan läkemedel i en vecka.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1607-04280-34 ARN
Vård och behandling

Intyg
En anhörig till son med ett neuropsykiatriskt funktionshinder
har synpunkter på att en läkare vid en barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning inte skriver ett begärt intyg
som sonen behöver för att få ett körkortstillstånd. Denne
hänvisas till en specialistmottagning som har långa väntetider,
vilket medför risk att ett nödvändigt intyg till myndighet inte
kommer fram i tid.
Åtgärd: Anmälaren har varit i kontakt med avtalshandläggare
vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen och fått en bra
förklaring. Sonen har fått en tid till specialistmottagningen
under oktober så fadern upplever att det för närvarande inte
är aktuellt med en anmälan. Ärendet avslutas.

E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03589-54 HAD
Rådgivn/Inform/Hänv

Frågor gällande rättspsykiatri
En kvinna undrar vilka synpunkter inom rättspsykiatrisk
tvångsvård kan anmälas till patientnämndens förvaltning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Psykiatrisk vård
V1606-04052-42 JER
Kommunikation

Ovänligt bemötande
En man upplevde sig mycket illa behandlad av
beroendeenheten och mår mycket illa därefter.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Telefon -> E-post
Psykiatrisk vård
V1605-03496-57 HEG
Vård och behandling

Svårigheter att få läkemedel
En man har fått smärtstillande läkemedel utskrivet under lång
tid men nu har hans läkare gått i pension. Den nye läkaren vill
inte skriva ut så starka läkemedel och mannen står nu utan,
vilket han ifrågasätter.
Åtgärd: Anmälaren har uppgivit att han önskar att
förvaltningen inte genomför någon utredning, ärendet
avslutas.

Telefon -> E-post
Psykiatrisk vård
V1607-04544-28 ROS
Vård och behandling

Blir inte utskriven som lovat
En man som är tvångsvårdad inom psykiatrin känner sig
besviken över att den läkare han haft samtal med och som
lovat att han skulle bli utskriven, har nu gått på semester. Nu
har en annan läkare tagit över och som har en annan
uppfattning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren har en tid för samtal
med en läkare idag och hänvisas att ta upp sina synpunkter
vid det samtalet.

TANDVÅRD
E-post -> Skrivelse
Tandvård
V1605-03102-57 HEG
Kommunikation

Tandläkare hör inte av sig med kostnadsförslag
En kvinna har behov av en omfattande tandbehandling, men
tandläkaren återkommer inte med förslag på åtgärder och ett
kostnadsförslag.
Åtgärd: Yttrande inkom från tandvårdsstrateg och klinikchef
som beklagade den uppkomna situationen och anmälarens
frustration. Kvinnan har erhållit en tid för möte och
genomgång av föreslagen behandling och kostnadsförslaget
på denna. 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.

E-post -> Skrivelse
Tandvård
V1605-03276-28 ROS
Administrativ hantering

Inte korrekt hantering av folkbokföring
En man är folkbokförd i Portugal, men har rätt till tandvård
enligt tandvårdsstödet. Detta fungerar inte inom tandvården
vars register inte kan hitta mannen. Detta innebär att han går
miste om tandvårdsstödet som han har rätt till.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. För att
ta del av tandvårdsstödet måste pensionärer ha med sig
Försäkringskassan (Fk) intyg, vilket kliniken måste kopiera
och skicka till Fk. Fk betalar inte ut något tandvårsstöd innan
intyget inkommit. Man har tidigare hänvisat till Fk regelverk,
men det har uppenbarligen inte varit tillräckligt tydligt och
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man gör nu en egen riktlinje, med tydlig information.
Klinikchefen har varit i kontakt med anmälaren för justering
av tidigare debitering. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och är nöjd med beskedet. Ärendet avslutas.
Skrivelse
Tandvård
V1604-02714-28 ROS
Administrativ hantering

Brister i hantering av remiss
En mor skriver för sin dotter. Dottern skulle bli remitterad till
specialistmottagning för fortsatt behandling. Efter sex veckor
kontaktar modern specialistmottagningen för att efterhöra när
dottern kan få en tid. Det framkommer då att de inte fått
någon remiss och att allmänmottagningen missat att
remittera dottern. Det försenade dotterns fortsatta vård med
åtta månader och modern undrar över patientsäkerheten i
tandvården.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef.
Klinikchefen beskriver i sitt yttrande flera olika faktorer som
olyckligt samverkat till försening av remissen. Man beklagar
det inträffade. Händelsen har bidragit till att nya rutiner runt
remisshanteringen säkrats. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och ärendet avslutas.

Skrivelse
Tandvård
V1604-02803-28 ROS
Vård och behandling

Tillfogad skada
En kvinna fick uppsöka tandvården akut efter en
tandbehandling. Dagen efter utförd tandbehandling fick
kvinnan en svullnad i läppen som spred sig över ansiktet.
Tandvårdsmottagningen skrev ut antibiotika. Vad den kraftiga
reaktionen berodde på är det ingen som vet, men enligt
sjukvården så hade hon en kraftig infektion i kroppen. Hon
tror själv att det berodde på osterila instrument.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef.
Infektioner i munhålan kan orsakas av olika anledningar och
man beskriver det som framkommit av daganteckningarna i
sitt yttrande. Förändringarna ligger i anslutning till tändernas
rotspetsar och förorsakas av infekterat material i tändernas
rotkanaler. En infektion kan ligga symtomfri under lång tid
och sedan akutiseras och ge besvär. Man beklagar att det
brustit i informationen mellan patient och behandlande
tandläkare. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter
inte avhörts. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Tandvård
V1604-02833-28 ROS
Ekonomi

Synpunkter på debitering
En man har synpunkter på att han fick laga samma tand två
gånger, till olika avgifter. Första gången fick han betala 985
kronor och vid andra tillfället, tre veckor senare, fick han
betala 1 655 kronor.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit till förvaltningen efter
kontakt, varför ärendet avslutas.
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Skrivelse
Tandvård
V1605-02898-28 ROS
Administrativ hantering

Brister i hantering av kallelse
En kvinna blev remitterad till specialisttandvården för
implantatbehandling. Hon fick ett kostnadsförslag och
behandlingen påbörjades i december månad med extraktion
och temporär protes. Efter tanduttagningen fick hon aldrig
någon kallelse till operation, vilket hon fortfarande inte fått
och nu har hennes karensperiod gått ut.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren så framkom det att
mottagningen hört av sig och erbjudit en tid för fortsatt
behandling. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.

Skrivelse
Tandvård
V1605-02946-28 ROS
Vård och behandling

Ofullständig tandbehandling
En man fick år 2012 information om att hans käkproblem
kunde åtgärdas med käkkirurgi kombinerad med
tandreglering. Först skulle tandreglering utföras och därefter
skulle käkkirurgisk behandling sättas in. Fortfarande har ingen
käkkirurgisk behandling utförts och tandregleringen är
fortfarande pågående. Tandregleringsspecialisten har inte haft
någon som helst kontakat med käkkirurgen under dessa år
och han har därför inte blivit kallad. Mannen känner sig
oerhört besviken över vårdens agerande.
Åtgärd: Förvaltningen har trots kontaktuppmaning inte lyckats
komma i kontakt med anmälaren, varför ärendet avslutas.

Skrivelse
Tandvård
V1605-03211-28 ROS
Ekonomi

Synpunkter på avgift
En kvinna uppsökte tandakuten då en tandkrona lossnat.
Tandkronan sattes fast temporärt och hon hänvisades till sin
ordinarie tandläkare. Tandkronan lossnade samma kväll.
Besöket kostade 1 278 kronor och hon vill ha betald avgift
tillbaka.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om gällande statligt
tandvårdsstöd, debitering och akutmottagningens tillägg vid
kväll och helger. Det finns ingen garanti på provisorisk
fastsättning av tandkronor. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Tandvård
V1605-03212-28 ROS
Vård och behandling

Ofullständig behandling
En kvinna fick ett flertal tänder borttagna för att därefter få en
tandprotes i överkäken och implantat i underkäken. Hon fick
börja med provisoriska proteser både uppe och nere, vilka var
svåra att använda. När hon senare var på utredning hos
kirurgen framkom det att hon inte kommer att kunna ha
implantat. Kvinnan anser att tandläkaren inte skulle ha tagit
bort alla tänder innan kvinnan fått sin utredning hos
käkkirurgen.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Innan
påbörjad behandling informerades patienten om att ett flertal
tänder i båda käkarna behövde tas bort på grund av dåligt
skick och att även tandbroarna behövde tas bort för kontroll
av eventuella stödtänder. Efter kirurgens besök får patienten
veta att hon behöver bära avtagbara proteser under
läkningstiden och implantatbehandlingen. Anmälaren har tagit
del av yttrandet och ärendet avslutas.
Skrivelse
Tandvård
V1606-03640-28 ROS
Ekonomi

Filfraktur - ersättning?

Skrivelse
Tandvård
V1606-03837-28 ROS
Vård och behandling

Ifrågasätter behandling

En kvinna har fått en filfraktur. Undrar över ersättning.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om patientförsäkringen, Löf.
Ärendet avslutas.

En kvinna som hade en påbörjad tandreglering när han kom
till Sverige, fick sin tandställning borttagen på grund av
felkonstruktion enligt tandläkaren. Kvinnan fick aldrig någon
fortsatt tandreglering och hon anser att tandvården gjorde fel
som tog bort tandställningen utan att fullfölja behandlingen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Tandvård
V1606-04213-28 ROS
Vård och behandling

Felaktig behandling
En man uppsökte tandvården akut på grund av en trasig
tandlagning. Mannen anser att tandläkaren tog bort för
mycket av tanden, som inte var nödvändigt. Han har nu
problem med att tugga och är mycket besviken på resultatet.
Åtgärd: Förvaltningen avslutar ärendet då personen är
avflyttad från uppgiven adress och inga andra
kontaktuppgifter finns.

Skrivelse
Tandvård
V1607-04382-68 BIR
Kommunikation

Dåligt bemötande
Den gode mannen till en man med funktionsnedsättning
berättar om dåligt bemötande och ointresse då mannen blev
behandlad operativt för sin tandlossning. Sjukdomen har lett
till smärtor i munnen, något som personalen på kliniken inte
brydde sig om.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse

Insatser av tandläkare gav smärta, höga kostnader
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Tandvård
V1605-03057-49 HAP
Vård och behandling

Telefon -> Skrivelse
Tandvård
V1605-03355-28 ROS
Vård och behandling

Insatser av tandläkare gav smärta och höga kostnader.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. När skrivelse inkom visade det sig
att anmälan rörde privat tandvård. Ärendet avslutas.
Felbehandling i tandvården
En kvinna har synpunkter på den behandling hon fått hos två
olika vårdgivare. Den första tandläkaren misslyckades med en
rotbehandling och kvinnan blev remitterad för borttagning av
tanden. Den andra vårdgivaren orsakade en
bihålekommunikation vid tandborttagningen. Kvinnan anser
att hon blivit felbehandlad vid båda tillfällena, vilket orsakat
henne stora besvär.
Åtgärd: Vid kontakt med kvinnan framkommer det att hon
anser sig blivit felbehandlad av två vårdgivare. Anmälaren har
informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen (LÖF) och privat
patientförsäkring. Anmälaren tar ärendet till
patientförsäkringen. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Tandvård
V1607-04606-28 ROS
Ekonomi

Tandvård och avgift
En man utförde en tandundersökning. Efter utförd
undersökning blev han debiterad 1 000 kronor. trots att priset
enligt prislista är 810 kronor. Utöver detta fick han ingen
information om det allmänna tandvårdsbidraget på 300
kronor, vilket han hade 600 kronor innestående.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Tandvård
V1604-02675-28 ROS
Ekonomi

Ekonomi och bristande information
En kvinna tappade en tandlagning och fick tanden lagad.
Tandläkaren gav två års garanti för åtgärden. Kvinnan har
dock tappat samma lagning vid två tillfällen efter första
lagningen. Hon är besviken över att det är problem med
lagningen men framförallt att det kostar pengar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef.
Folktandvården har en garanti på kompositfyllningar som
gäller under två år. Garantin gäller endast en omgörning och
omfattar inte kompositkrona, där behandlaren informerat
patienten att någon garanti inte kan lämnas. Klinikchefen
beklagar att patienten inte upplevt deras bemötande som det
bästa. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas.

Telefon -> Skrivelse

Bristande bemötande med mera
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Tandvård
V1605-03459-28 ROS
Kommunikation

En kvinna har synpunkter på en manlig tandläkare som
uppträdde märkligt och sprutade ner henne med vatten. Han
har därefter skrivit om anmälaren på nätet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef.
Klinikchefen beklagar patientens upplevelse på kliniken och
har genom att kreditera viss del av behandlingen, försökt att
gottgöra för detta. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
accepterar det svar hon fått. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Tandvård
V1607-04265-68 BIR
Vård och behandling

Fick inte tandreglering godkänd
En anhörig har synpunkter på att barnbarn inte hunnit få
remiss av sin tandläkare till bedömning av tandregelring innan
hon fyllt 20 år. Tandläkaren ska ha lovat att skicka en remiss
men troligen glömt bort detta. Nu har en specialisttandläkare
sagt att kvinnan har behov av omfattande åtgärder.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Tandvård
V1605-02900-68 BIR
Vård och behandling

Protes går ej att använda
En kvinna har efter en cancerbehandling fått en tandprotes
genom landstingets tandvårdsstöd. Tandprotesen kan hon inte
använda och tandläkaren säger att de inte kan utforma den
på ett bättre sätt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Tandvård
V1604-02801-28 ROS
Ekonomi

Synpunkter på debitering
En kvinna har synpunkter på utförd debitering efter en
tandbehandling.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om gällande prislista för
utförd åtgärd. Ärendet avslutas.

E-post
Tandvård
V1605-02923-28 ROS
Ekonomi

Garanti på retentionstråd
En kvinna fick retentionstrådar efter sin tandreglering som
utfördes för tio år sedan. Nu har en av retentionstrådarna gått
sönder och hon undrar över garantin.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det inte finns någon
garanti på retentionstrådar. Ärendet avslutas.

E-post
Tandvård
V1605-03018-28 ROS
Rådgivn/Inform/Hänv

Tandvårdsstöd
En kvinna som har problem med infektioner kring tandrötter
och implantat på grund av muntorrhet av medicinering,
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undrar om hon har rätt till landstingets tandvårdsstöd.
Åtgärd: Förvaltningen informerar att det vid svår muntorrhet
på grund av medicinering kan man erhålla särskilt
tandvårdsstöd av försäkringskassan, 600 kronor/halvår, för
förebyggande behandling. Ärendet avslutas.
E-post
Tandvård
V1605-03247-62 MEL
Rådgivn/Inform/Hänv

Frågor om tandvård efter läkemedelsbiverkan
En kvinna har drabbats av tandinfektioner som biverkan av ett
läkemedel och undrar hur hon ska gå vidare med tandvården
och om hon är berättigad till eventuellt tandvårdsstöd.
Åtgärd: Kvinnan har informerats om Läkemedelsförsäkringen
samt om reglerna för ekonomiskt tandvårdsstöd, som man
bland annat har rätt till vid vissa diagnoser eller
funktionsnedsättningar eller som led i sjukdomsbehandling.
Ärendet avslutas.

E-post
Tandvård
V1605-03337-28 ROS
Rådgivn/Inform/Hänv

Avsaknad av tandanlag
En kvinna är bekymrad över sin dotter som saknar tandanlag i
överkäken. Hon undrar över vilken vård dottern kan få.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framkommer det att
dottern är under behandling och modern får information om
hur barntandvården fungerar. Ärendet avslutas.

E-post
Tandvård
V1605-03411-28 ROS
Ekonomi

Betald behandling som inte slutförts
En man har betalat kring 70 000 kronor för en påbörjad
implantatbehandling. Nu kan behandlingen inte fullföljas och
mannen vill ha pengarna tillbaka.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet och att komplettering av skrivelsen
behövs för att begära yttrande. Då anmälaren därefter inte
avhörts avslutas ärendet.

E-post
Tandvård
V1605-03415-28 ROS
Vård och behandling

Ofullständig behandling
En kvinna fick stora besvär efter att hon fått tandfasader. Då
hon åter uppsökte mottagningen och framförde att en tand
gjorde så ont att hon trodde det var en pågående
inflammation, nonchalerade tandläkaren informationen och sa
att det var en vanlig känsla i början, men att det skulle gå
över. Dagen efter uppstod varbildning och hon blev då
remitterad till en specialisttandläkare som hade en tid om fyra
veckor. Kvinnan anser att hon fått undermålig behandling och
känner sig oerhört nonchalant bemött.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
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uppdrag och verksamhet. Anmälaren har därefter inte
återkommit och ärendet avslutas.
E-post
Tandvård
V1605-03479-28 ROS
Ekonomi

Synpunkter på debitering
En man har synpunkter på den debitering som utförts efter en
tandbehandling.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren har därefter inte
återkommit varför ärendet avslutas.

E-post
Tandvård
V1606-03575-28 ROS
Ekonomi

Garanti i tandvården
En man fick en tandbro fastsatt som därefter lossnade.
Tandbron hade han fått för cirka sju år sedan i ett annat land.
Han undrar över garantin.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det inte finns någon
garanti på fastsättning av tandbro som utförts hos annan
vårdgivare. Ärendet avslutas.

E-post
Tandvård
V1606-03604-28 ROS
Vård och behandling

Synpunkter på tandvården

E-post
Tandvård
V1606-03654-28 ROS
Rådgivn/Inform/Hänv

Frågor om ekonomiskt tandvårdsstöd

En kvinna har synpunkter på tandvården.
Åtgärd: Förvaltningen har in lyckats att komma i kontakt med
anmälaren varför ärendet avslutas.

En man undrar vilka möjligheter han har att få ekonomiskt
tandvårdsstöd. Han har en kronisk sjukdom.
Åtgärd: De tandvårdsstöd som finns är statens- och
landstingets tandvårdsstöd. Det är patientens tandläkare eller
läkare som ska informera om man kan ha rätt till något av
dessa stöd. Ofta behövs ett läkarintyg som intygar att
personen har en viss sjukdom och tar viss medicin. Ärendet
avslutas.

E-post
Tandvård
V1606-03928-28 ROS
Ekonomi

Avgift för tandbehandling
En kvinna hade en tid för borttagning av tandsten. Enligt
prislistan skulle behandlingen, mer omfattande, kosta 575
kronor. Efter behandling fick hon betala 1 150 kronor, större
omfattning, mer tidskrävande. Kvinnan undrar om inte
patienten har rätt att få information om avgiften innan
behandlingen utförs och en förklaring till varför just den
avgiften som är högre kommer att tillämpas.
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Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det är den
medicinska bedömningen och bedömningen av omfattning
som styr debiteringen. Patienten har rätt att få information
om ungefärlig kostnad innan åtgärden påbörjas. Anmälaren
har varit i kontakt med mottagningen som kommer att justera
debiteringen och hon har fått svar med viss förklaring.
Ärendet avslutas.

E-post
Tandvård
V1606-03929-28 ROS
Vård och behandling

Otillräcklig behandling
En kvinna anser att hon fått otillräcklig behandling. Hon har
vid flera tillfällen påtalat att hennes tandställning skaver och
att den inte fungerar optimalt. Tandregleringsbehandlingen
har blivit betald av ett annat landsting, trots det får hon inte
den hjälp hon behöver.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Informerar om att skrivelsen måste
kompletteras med personuppgifter och namnteckning för att
yttrande ska kunna begäras. Då anmälaren därefter inte
återkommit avslutas ärendet.

E-post
Tandvård
V1606-04024-28 ROS
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på besökstid
En mor har synpunkter på att det är lång väntan på
behandling och att mottagningen avbokar kort tid innan
uppsatt besökstid.
Åtgärd: Trots kontaktuppmaning har förvaltningen inte lyckats
att komma i kontakt med anmälaren. Ärendet avslutas.

E-post
Tandvård
V1606-04189-28 ROS
Ekonomi

Garanti på tandreglering
En kvinna betalade själv för en tandreglering under åren
2012-2014. Hon är inte nöjd med resultatet och har besökt
två andra tandregleringsspecialister, vilka har sagt att de kan
justera problemet till en kostnad av 79 000 kronor. Kvinnan
känner sig besviken och undrar om det inte finns någon
garanti.
Åtgärd: Förvaltningen hänvisar anmälaren att kontakta den
mottagning som utförde behandlingen för att framföra sina
synpunkter på utförd behandling. Anmälaren har därefter inte
återkommit varför ärendet avslutas.

E-post
Tandvård
V1607-04340-68 BIR
Kommunikation

Känner sig illa behandlad och vill byta tandläkare
En kvinna som fått en implantatbehandling i överkäken,
remitterades till en specialistklinik för parodontologi
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(tandlossningssjukdomar). Där upplevde hon att hon blev
dåligt behandlad av tandläkaren som också bemötte henne på
ett otrevligt sätt. Hon ville då byta tandläkare och beställde en
tid på annan klinik, men när hon kom dit ville man inte ta
emot henne eftersom hon inte var färdigbehandlad på
specialistkliniken.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post
Tandvård
V1607-04493-68 BIR
Vård och behandling

Nekas tandregleringsbehandling
En flicka som tidigare bodde i Jönköping fick där en större
tandbehandling, bl a inkluderande tandreglering, godkänd.
När familjen flyttade till Stockholm för ett år sedan och
behandlingen skulle inledas blev den inte godkänd av
tandregleringsspecialisten på den mottagning man går till.
Åtgärd: Information om de bestämmelser som råder inom SLL
när det gäller tandreglering. Eftersom ett möte är inbokat
mellan mamman och kliniken i slutet av september är ärendet
avslutat.

E-post
Tandvård
V1607-04546-28 ROS
Ekonomi

Ersättning för avbokad tid
En kvinna vill ha ersättning för att mottagningen cirka 20
minuter efter bokad tid avbokade tiden då hon satt i
väntrummet på grund av att patienten innan dragit ut på
tiden. Det resulterade i att hon uteblev från sitt arbete helt i
onödan. Enligt mottagningen utgår ingen ersättning.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det endast finns två
anvisningar kring återbetalning vid försening/avbokad tid men dessa anvisningar gäller den vård man betalat med
öppenvårdsavgift. Det gäller om du har fått vänta längre än
30 minuter efter utsatt tid eller om operationer ställs in
senare än 24 timmar det datum då operationen ska utföras.
Inom all hälso- och sjukvård kan allt inträffa då det rör
patienter. Ofta kan vårdgivaren avbryta behandlingen och
fortsätta vid ett annat tillfälle, men ibland går inte det, därav
finns inga skyldigheter för vårdgivare att kompensera vid
försening/avbokad tid. Ärendet avslutas.

Telefon -> E-post
Tandvård
V1606-03610-28 ROS
Vård och behandling

Har fått ersättning utan att ge behandling
En mor har synpunkter på att en tandläkare har tagit emot
landstingsstödet gällande hennes funktionsnedsatta sons
tandreglering trots att han inte klargjort sin behandling.
Läkaren har enligt modern skickat röntgenbilder och journal
till landstinget som visar att han har klargjort behandlingen.
Modern menar att detta inte stämmer om man tittar i hennes
sons mun som enligt henne visar något helt annat.
Åtgärd: Kontakt med anmälaren med anledning av inkommen
e-postskrivelse. Sonen har sin tandställning kvar i överkäken
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men underkäken är inte påbörjad. Ärendet är under utredning
på tandvårdsenheten. Informerar om att det är
tandvårdsenheten som är den instans som kan bedöma i
ärendet. Anmälaren återkommer vid behov. Ärendet avslutas.
Telefon -> E-post
Tandvård
V1607-04264-68 BIR
Organisation och
tillgänglighet

Får vänta länge på tandvård
En kvinna har haft en tid hos sin tandläkare, men hon fick inte
komma in till tandläkaren i tid då de tog andra patienter före
henne. Hon kunde inte vänta längre då hon hade tagit ledigt
från jobbet och fick därför lämna mottagningen, utan att få
den tandvård hon behövde.
Åtgärd: Informerar om patientnämndens förvaltning. Ärendet
avslutas.

SPECIALISTVÅRD
E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04504-55 SKA
Vård och behandling

Felaktig vård i livets slutskede

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-03315-58 CRE
Vård och behandling

Inte nöjd med behandling hos fysioterapeut

Anhörig framför klagomål på vården i livets slutskede.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna framför att hon inte är nöjd med den behandling
hon får hos sin fysioterapeut. Hon har även synpunkter på
bemötandet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren har redan haft kontakt
med fysioterapeuten och fått en ursäkt. Gällande behandling
har de olika åsikter. Ärendet avslutas utan utredning hos
förvaltningen.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-03711-64 JMM
Vård och behandling

Ej upptäckt sjukdom under många år
En man har under ett stort antal år haft kontakt med
specialistmottagningen och tagit ett antal blodprover. Trots
detta har man aldrig upptäckt att han lider av hepatit C - och
att han troligen haft denna sjukdom sedan sent 60-tal, då han
fick en blodtransfusion.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått,
kompletterande handlingar från anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård

Vården tar inte ansvar
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V1606-03931-64 JMM
Vård och behandling

En man som varit sjukskriven för sina krämpor i många år
friskförklarades plötsligt av läkaren, som snabbt avslutade
sjukskrivningen och släppte ansvaret.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-03596-42 JER
Vård och behandling

Brister i smärtlindring vid undersökning
En kvinna genomgick undersökning av tarmen vid en kirurgisk
specialistmottagning och gavs smärtlindring via en infart men
det var inte tillräckligt smärtlindrande, kvinnan grät. Ingen
ytterligare behandling gavs och hon fick gå hem direkt efter
avslutad undersökning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-03090-58 CRE
Vård och behandling

Utebliven planerad vård, brister i rutiner
En mamma framför synpunkter på att sonen inte fått planerad
vård på en barnkirurgisk mottagning. Sonen skulle opereras
för sina besvär med nageltrång, precis innan operation
kommer läkaren och meddelar att operationen ställs in då
patienten vårdats på sjukhus utomlands och det var risk för
att han smittats med resistenta bakterier. Mamman
ifrågasätter varför man från vårdens sida inte önskat
information om detta i ett tidigare skede utan väntat till
operationsdagen med att inhämta uppgifter. Hon anser att det
brustit i rutiner och anser det inte rimligt att ett barn ska
utsättas för detta.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-04157-49 HAP
Organisation och
tillgänglighet

Kan inte erbjuda operation inom 30 dagar

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04572-57 HEG
Vård och behandling

Komplikationer efter ryggkirurgi

Enligt anmälaren har inte vårdgarantikansliet handlagt hans
ärende.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En man fick komplikationer efter en ryggoperation och han är
mycket missnöjd.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-03485-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Nekad besökstid
En mamma framför att sonen remitterades till en
specialistmottagning på ett sjukhus för uppföljning av
testikelbesvär. Remissen skickades vidare till annan
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specialistmottagning. På denna mottagning fick sonen ingen
tid då hans besvär ansågs färdigutredda. Mamman
ifrågasätter handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på
mottagningen. Av yttrandet framgår att patienten
remitterades från sin vårdcentral till mottagningen, av
remissen framgick att patienten haft besvär i två år och att
den ultraljudsundersökning som genomförts inte påvisat något
onormalt. Verksamhetschefen informerar att anledningen till
att patienten inte fått en besökstid är landstingets krav på
mottagningen att endast ta emot patienter som kräver snar
bedömning av urologspecialist. I patientens fall framgick det
av remissen att det inte fanns någon misstanke om cancer
eller annan farlig urologisk åkomma. Smärta i testiklar är ett
vanligt förekommande fenomen och efter ultraljudsbedömning
handhas flertalet av dessa patienter i primärvården.
Verksamhetschefen har förklarat i remissvaret att de inte
kunde se någon medicinsk motivation till ytterligare urologisk
bedömning utifrån remissen. Det har i efterhand framkommit
att patienten hade ett ljumskbråck, detta har lett till oönskat
lidande och fördröjning av behandlingen vilket
verksamhetschefen beklagar. Anmälaren har, efter att ha tagit
del av yttrandet, hörts av och framfört att hon är nöjd med
svaret. Ärendet avslutas.
E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-03788-64 JMM
Kommunikation

Våldsam läkare
En man och hans hustru slängdes handgripligen ut av läkaren
på specialistmottagningen då de ställde en fråga om hur lång
väntetiden kunde bli. Läkaren var helt ur balans och fysiskt
hotfull.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från
verksamhetschefen, som tillika är den i ärendet aktuella
läkaren. Han delar inte anmälarens syn på händelsen utan
beskriver en helt annan bild av händelseförloppet. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, framfört att han inte
håller med om läkarens beskrivning. Ärendet avslutas med
detta.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-02942-52 LÖW
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna har synpunkter på en läkares bemötande. Hon
anser att läkaren inte undersökte henne tillräckligt och att han
inte lyssnade på patienten.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-02955-58 CRE
Kommunikation

Brister i kommunikation och information
En kvinna framför att hon varit på läkarbesök hos en
gynekolog på en specialistmottagning på grund av besvär med
blödningar. Vid återbesöket uppstod kommunikationsproblem
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och kvinnan anser inte att hon fick svar på sina frågor
gällande diagnos och behandling. Läkaren var upprörd och
bemötte inte patienten på ett respektfullt sätt.
Åtgärd: Handläggning pågår.
E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-03162-50 KAR
Administrativ hantering

Brister i administration och bemötande
En gravid kvinna önskade en viss förlossningsklinik för
kejsarsnitt. Kliniken slarvade dock bort hennes remiss. När
kvinnan påtalar detta för verksamhetschefen för kliniken blir
hon bristande bemött. Den långa handläggningstiden innebar
att hon till slut blev inplanerad till sitt femtehandsval.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-03178-54 HAD
Ekonomi

Debiterat för uteblivet besök
En man har synpunkter på att en specialistmottagning har
skickat en felaktig kallelse för provtagning till hans fru.
Provtagningen ska enligt mannen göras efter att hans fru har
haft sin menstruation annars skulle provsvaret vara ogiltig.
Familjen har varit bortrest när besöket för provtagning hade
bokats just på grund av att man inte trodde att sjukvården
skulle boka en tid före menstruationen. Nu har familjen
debiterats för det uteblivna besöket.
Åtgärd: I kontakt med anmälaren framkommer att familjen
befinner sig utomlands. Förvaltningen skickar en
anmälningsblankett till anmälarens bostad på hans begäran
och kommer överens att han återkommer med en
underskriven anmälan samt fullmakt. Då anmälaren trots
uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i
befintligt skick.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-03792-50 KAR
Kommunikation

Bristande information
En kvinna upplever att hon inte blir tagen på allvar på
specialistmottagning. Läkaren gav lugnande besked, men
provtagning visade på cellförändringar. Kvinnan var då åter på
undersökning med provtagning och läkaren gav återigen
lugnande besked. Kvinnan bad uttryckligen om att läkaren
skulle ringa med besked om provsvaren och de bokade in en
tid för detta. Ändå ringde receptionisten och meddelade
svaren. Kvinnan ska nu opereras.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04489-57 HEG

Bristande bemötande mm
En kvinna har varit på besök hos gynekolog i specialistvården
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Kommunikation

och hon blev förvånad och upprörd över bemötandet och
undersökningen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04749-50 KAR
Administrativ hantering

Brister i hantering av kallelser
En man hade en besökstid till ögonklinik som kliniken själva
ville omboka. En ny kallelse skulle skickas hem per post.
Kallelsen kom dock en dag efter inbokat besök. Senare kom
en faktura på 350 kronor på uteblivet besök. Mannen har
försökt att kontakta mottagningen utan resultat då de har
sommarstängt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04695-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Svårt att komma till
En man sökte vård på närakuten. På mottagningens websida
framgick att man inte kunde boka besök, utan man fick gå dit
på "drop-in". Väl framme talade personalen om för mannen
att han måste boka tid (via websidan) innan han kom dit.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04727-57 HEG
Vård och behandling

Felaktig behandling hos fysioterapeut
En kvinna kontaktade fysioterapeut efter en knäoperation.
Fysioterapeutens behandling förvärrade skadan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1604-02744-50 KAR
Administrativ hantering

Brister i hantering av kallelser
En kvinna kontaktade sin vårdcentral och inbokades på ett
besök. Senare samma dag ringde kvinnan för att avboka
tiden. Vårdcentralen menade då att ingen inbokad tid fanns.
Kvinnan bad om skriftligt på detta för att undvika faktura på
uteblivet besök. Några dagar senare kommer en faktura för
uteblivet besök. Kvinnan kontaktar vårdcentralen och blir
uppmanad att skicka ett sms med den tid avbokningen
skedde, så att de kan kontrollera att avbokning faktiskt skett.
Påminnelse om faktura kommer till kvinnan. Åter igen
kontaktar kvinnan vårdcentralen för diskussion. Hon skickar
sedan sms med sina utgående telefonsamtal till vårdcentralen.
När hon inte hört något besöker hon vårdcentralen. Läkaren
visar då upp sin mobil med samtalslistor på inkomna
telefonnummer och frågar vilket som är kvinnans. Under hela
processen har kvinnan blivit otrevligt bemött och nu har hon
tillgång till andra personers telefonnummer.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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Skrivelse
Specialistvård
V1606-04216-42 JER
Ekonomi

Läkemedelskostnader
En kvinna förskrevs fel dos antibiotika av husläkaren och fick
senare lösa ut ett nytt recept med rätt dos.
Läkemedelskostnaden blev 600 kronor dyrare och hon önskar
ersättning för felförskrivet läkemedel.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1606-03661-57 HEG
Vård och behandling

Hårdhänt undersökning
En kvinna var på undersökning hos mag-tarmläkare i
specialistvård. Hon genomgick en undersökning som var
mycket smärtsam, hårdhänt utförd. Ytterst summariskt
meddelades resultatet och läkaren frågade inte vidare om hur
kvinnan mådde.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1606-04082-52 LÖW
Ekonomi

Ingen undersökning - önskar pengar åter
En man skulle genomgå en tarmundersökning. Han väntade i
fyra timmar men undersökningen blev inte av. Nu vill han ha
patientavgiften tillbaka.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1607-04398-54 HAD
Vård och behandling

Biverkningar efter operation
En man fick biverkningar efter en operation vid ett sjukhus.
Detta ledde till ytterligare en operation men besvären
kvarstår.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1605-03071-50 KAR
Vård och behandling

Bristande resultat av operation
En kvinna fick sin han opererad för karpaltunnelsyndrom, men
problemen kvarstod. Hon fick därmed opereras på nytt.
Resultatet blev detsamma.
Åtgärd: Hänvisar kvinnan efter samtal till patientförsäkringen
LÖF. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Specialistvård
V1606-04011-50 KAR
Vård och behandling

Fick betala för fotinlägg
En kvinna remitterades av ortoped till ortopedteknisk verkstad
för utprovning av inlägg till skor. Enligt gällande regler är hon
berättigat två par inlägg. Hon fick dock betala inläggen.
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Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Specialistvård
V1604-02742-57 HEG
Kommunikation

Otrevligt bemött av gynekolog
En kvinna var hos gynekolog i specialistvården för hjälp med
hormonplåster. Gynekologen var ifrågasättande och talade i
munnen på henne, anmälaren kände sig till sist förödmjukad.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beklagade
att anmälaren inte känt sig väl bemött. Hon har haft ett
samtal med patientansvarig läkare med anledning av
anmälan, han beklagar också att bemötandet inte upplevdes
bra. Anmälaren är nöjd med svaret som dock inte fokuserar
på bemötandet utan på den medicinska frågan. Ärendet
avslutas i överenskommelse.

Skrivelse
Specialistvård
V1605-03210-52 LÖW
Ekonomi

Patientavgifter
En kvinna genomgick en abort och fick betala privat taxa trots
att hon har uppehållstillstånd och svenskt personnummer.
Hon önskar pengarna tillbaka.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1606-04147-58 CRE
Vård och behandling

Otillräcklig bedövning, fruktansvärda smärtor
En kvinna framför att hon skulle genomgå en gynekologisk
operation på en specialistmottagning. Hon berättade att hon
använder ett smärtstillande plåster på grund av rygg- och
bensmärtor och fick till svar att det var något liknande hon
skulle bedövas med under operationen vilket skulle resultera i
att hon sov under hela ingreppet. Bedövningen släppte innan
ingreppet var klart och det gjorde fruktansvärt ont.
Personalen höll i henne och operationen gjordes klar.
Anmälaren ifrågasätter varför hon inte fick mer bedövning och
varför man inte tog hänsyn till hennes tidigare medicinering.
Hon känner sig illa behandlad och är rädd för att genomgå
något ingrepp igen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1606-04204-57 HEG
Kommunikation

Nekad remiss till mammografi
En kvinna var på cellprovstagning hos gynekolog i
specialistvården och berättade då att hon känt en knöl i ena
bröstet. Läkaren undersökte bröstet, men tyckte inte att det
var något att oroa sig för. För säkerhets skull ombads
anmälaren att kontakta scanningsenhet. Där fick anmälaren
information om att gynekologen borde skrivit remiss, men det
vägrade denna. Kvinnan fick då komma på mammografi ändå
och en snabbväxande, aggressiv bröstcancer
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uppmärksammades.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Specialistvård
V1607-04497-42 JER
Kommunikation

Ovänligt bemötande, nekad smärtlindring
En kvinna med buk- och underlivssmärtor sökte vård hos
specialist inom gynekologi och upplevde sig ovänligt bemött
av undersköterskan i samband med undersökningen. Läkaren
kunde inte finna orsaken till smärtorna och nekade kvinnan
smärtstillande läkemedel. Under undersökningen uppkom
konflikt och medföljande anhörig uppmanades att avlägsna sig
från mottagningen. Personalen skrek och var hotfulla.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som
förklarar att ansansvarig läkare föredrog att undersöka
kvinnan utan sonens närvar varför han uppmanades att lämna
undersökningsrummet. Smärtstillande medicin ges i mycket
sällsynta fall. Verksamhetschefen bedömer att ansvarig
personal handlat korrekt i en mycket svår situation.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att
han inte är nöjd. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Specialistvård
V1606-03796-49 HAP
Vård och behandling

Felbehandling under operation av ögat
Anmälaren kom att lida av grå starr i båda ögonen för ett par
år sedan. Operation av det ena ögat påbörjades vid
specialistmottagning. Det uppstod svårigheter att föra in den
nya linsen. Operationen fick avbrytas och anmälaren
transporterades till sjukhus för vidare specialistbehandling.
Nya försök att få linsen på plats genomfördes utan lyckade
resultat. Det beslutades att öppningssnittet skulle sys igen.
Efter lång tvekan från anmälarens sida beslutades att
operation av det andra ögat skulle genomföras vid
specialistmottagningen där man tidigare påbörjat operationen.
Det uppstod svårigheter under operationen men till slut var
linsen på plats. Anmälaren är av den uppfattningen att den
första operationen kom att genomföras på ett klandervärt sätt
och han önskar kompensation för nedsatt syn.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1606-03982-50 KAR
Kommunikation

Sexuellt ofredande
En kvinna berättar att hon har blivit sexuellt ofredad av en
läkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1605-02899-58 CRE

Olika besked gällande operation, önskar ersättning
En mamma framför synpunkter på brister i samsyn gällande
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dotterns operation. Dottern, som är 5 år gammal, skulle
genomgå en operation för att ta bort körtlar bakom näsan. Då
hemlandstinget inte kunde erbjuda vård inom vårdgarantin
remitterades patienten till Stockholm. Mamman blev uppringd
och tillfrågad om operation påföljande dag, tackade ja till
detta men påpekade att dottern varit sjuk med feber. Då
dottern varit frisk i 5 dagar ansågs det inte vara något
problem. Operationsdagen träffar familjen narkosläkaren som,
efter undersökning av dottern och frågor gällande
hälsotillstånd, ställer in operationen då patienten inte varit
frisk i 6 dagar. Anmälaren ifrågasätter kommunikationen och
riktlinjerna på enheten och påtalar att dottern utsatts för
onödig medicinering i samband med detta. Önskar ekonomisk
ersättning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1605-03065-50 KAR
Administrativ hantering

Brister i hantering av kallelser
En kvinna kontaktade sin vårdcentral och inbokades på ett
besök. Senare samma dag ringde kvinnan för att avboka
tiden. Vårdcentralen menade då att ingen inbokad tid fanns.
Kvinnan bad om skriftligt på detta för att undvika faktura på
uteblivet besök. Några dagar senare kommer en faktura för
uteblivet besök. Kvinnan kontaktar vårdcentralen och blir
uppmanad att skicka ett sms med den tid avbokningen
skedde, så att de kan kontrollera att avbokning faktiskt skett.
Påminnelse om faktura kommer till kvinnan. Åter igen
kontaktar kvinnan vårdcentralen för diskussion. Hon skickar
sedan sms med sina utgående telefonsamtal till vårdcentralen.
När hon inte hört något besöker hon vårdcentralen. Läkaren
visar då upp sin mobil med samtalslistor på inkomna
telefonnummer och frågar vilket som är kvinnans. Under hela
processen har kvinnan blivit otrevligt bemött och nu har hon
tillgång till andra personer telefonnummer.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Specialistvård
V1605-03151-64 JMM
Ekonomi

Fick betala för mycket
En man ansåg att han fått betala för mycket innan frikortet
började gälla.
Åtgärd: Förvaltningen kontaktade anmälaren. Han hade åter
kontaktat vårdgivaren och fått information om att uteblivande
till besök ska betalas till fullo, vilket han inte visste. Problemet
har alltså löst sig och ärendet avslutas utan vidare utredning.

Skrivelse
Specialistvård
V1605-03532-34 ARN
Administrativ hantering

Fördröjd remiss
En kvinna har synpunkter på att en psykolog som anlitats av
primärvården dröjde med att skriva en utlovad remiss till
specialistpsykiatrin. Detta medförde att en utredning
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försenades. Anmälaren fick påminna psykologen.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Skrivelse
Specialistvård
V1607-04484-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Synpunkter på logguppgifter i patientjournal

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-03235-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Väntetid, fel information vid tidsbokning

En kvinna har synpunkter på logguppgifter i hennes
patientjournal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En mamma framför att hennes dotter remitterats till en
barnläkarmottagning för utredning av allergi. När de kom till
mottagningen fick de vänta då läkaren ville fika först. Detta
resulterade i att den ordinerade provtagningen inte kunde
utföras samma dag då sjuksköterskan gått för dagen. En ny
tid bokades för provtagning. När mamman och dottern kom
till besöket fick de information om att man inte gör sådana
här provtagningar på våren.
Åtgärd: Yttrande inkom från barnläkare på mottagningen som
beklagade den bristfälliga kommunikationen som orsakades
av en ny barnläkare som inte haft kännedom om rutinerna.
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.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-04013-49 HAP
Vård och behandling

Fel diagnos, läkaren kände inte till cancerdiagnos
Anmälaren berättar om närståendes kontakt med
hudspecialist. Läkaren kommunicerade fel diagnos, läkaren
kände inte till cancerdiagnosen. Familjen saknar uppgifter om
provsvar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om Inspektionen för vård och
omsorg och patientförsäkringen (LÖF).

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04533-57 HEG
Vård och behandling

Information i remissvar skrämde patienten
En kvinna opererades i ansiktet för en tumör för flera år
sedan, men fick information om att det var godartade
förändringar. Några år senare vätskar sig ärret och hon
remitterades från sin husläkare till hudläkare som remitterade
vidare för bedömning av plastikkirurg. Anmälaren fick
information från sin husläkare att hudläkaren noterat malign
tumör i remissvaret vilket var en fullkomlig överraskning för
henne och det gjorde henne rädd och ledsen.

175

Patientnämnden 2016-09-06, Inkomna ärenden under tiden 2016-04-25 - 2016-07-31

Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04405-64 JMM
Administrativ hantering

Brister i hantering av remiss
En kvinna tar kontakt och framför att hon blivit remitterad
från en specialistmottagning till röntgen. Efter en ganska lång
tid hade kvinnan inte hört någonting och ringer till
mottagande verksamhet. Hon får då besked om att det inte
kommit fram någon remiss. När hon ringer till den
verksamhet som skickat remissen får hon besked om att
remissen har skickats.
Åtgärd: Handläggning pågår

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-03471-34 ARN
Ekonomi

Ifrågasätter avgifter
En man har synpunkter på de avgifter som han måste betala
vid en specialistläkarmottagning. Han har först betalat en
avgift för läkarbesök och därefter en för röntgen samt
ytterligare avgift för att få svar på röntgen. Han har andra
erfarenheter från annan vårdgivare och undrar varför det är
olika.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-03578-58 CRE
Patientjournal och
sekretess

Tillgång till journal trots spärr
En kvinna framför att personal haft tillgång till uppgifter ur
spärrad journal och önskar klargörande kring detta. Kvinnan
fick information om detta vid besök på en
specialistmottagning på ett sjukhus.
Åtgärd: Yttrande inkom från chefläkare som gjort en
genomlysning av anmälarens journaler och inte funnit bevis
på obehörig öppning. 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.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-02976-64 JMM
Vård och behandling

Bristande eftervård
En kvinna meniskopererades på specialistmottagningen. Efter
operationen fick hon ingen information om rehabilitering eller
annan eftervård, och efterförloppet blev onödigt långt och
smärtsamt med lång sjukskrivning.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från
verksamheten, i vilket medicinsk rådgivande läkaren tar till
sig synpunkterna och kommer att förmedla information om
ärendet i organisationen för lärande om vikten av tydlig
information till patienter samt att man förvissar sig att
informationen är förstådd. Anmälaren är nöjd med yttrandet.
Ärendet avslutas.
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Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-03675-64 JMM
Administrativ hantering

Makulerade prover
En anhörig har synpunkter på att en läkare vid en
specialistmottagning makulerat de prover som maken tagit.
Läkare ställde in en kommande operation eftersom denne
bedömde att en operation måste göras på ett akutsjukhus.
Det finns ingen notertering i journalen om att prover
ordinerats eller att läkaren tagit beslut om att inte skicka
tagna prover för analys. Akutsjukhuset har efterfrågat
proverna som behövs för en bedömning. Anhörig har sökt chef
för att få förklaring men denne har ännu inte ringt tillbaka.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04706-44 STE
Vård och behandling

Missnöjd med fotoperation
En kvinna genomgick en fotoperation som inte gav bra
resultat. Hon har nu vänt sig till en annan ortoped och fått en
ny operation och är besvärsfri.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-02919-49 HAP
Vård och behandling

Fel behandling
Enligt anmälaren ordinerade specialistläkaren fel behandling.
Anmälaren besökte urolog. Utan undersökning uppgav
urologen att anmälaren led av svamp och ordinerade medicin.
Anmälarens tillstånd förbättrades inte. Han återkom till
urologen. Det visade sig att urologen ordinerat ett preparat
som var avsett för kvinnors underliv.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd läkare framgick att
anmälaren av andra vårdgivare medicinerats för sina besvär,
att läkaren som är berörd i detta ärende satte ut
medicineringen då anmälaren bedömdes må dåligt av
pågående medicinering. Läkaren ordinerade läkemedel mot
svamp. Läkaren avsåg att invänta journaler från tidigare
vårdgivare och därefter kalla anmälaren till besök. Läkaren
bedömde att anmälaren var fullt utredd och att besvären inte
var av somatisk karaktär. Anmälaren tog del av yttrandet.
Anmälaren framförde senare att annan vårdgivare kunnat
ställa korrekt diagnos som var av somatisk karaktär och att
han hade förväntat sig att en specialist i urologi också skulle
ha kunnat ställa denna diagnos. Ärendet avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04551-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Semesterstängt, utan läkemedel
En man har synpunkter på en läkare vid en
specialistmottagning som lovade att förskriva medicin till
mannen. När han var på apoteket fanns det inget recept. När
de vände sig till mottagningen visade det sig att all personal
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hade semester och mottagningen var stängd.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-03024-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Inställd operation, felaktig journalföring
En kvinna framför att hennes operation blivit inställd då hon
var i operationssalen. Läkaren ville inte operera henne på
grund av hennes allergi mot morfinpreparat och hennes vikt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1605-02889-57 HEG
Vård och behandling

Neurologisk sjukdom var en tumör
En man har under många års tid fått behandling för en
neurologisk sjukdom. När mannen började få andra symtom
önskade han bli undersökt litet noggrannare och efter en
hjärnundersökning upptäcktes en hjärntumör. Mannen är
besviken över att hans neurolog nöjt sig med enkla
utredningar och inte undersökt på ett fördjupat sätt.
Åtgärd: Yttrande inkom från behandlingsansvarig neurolog
som djupt beklagade att anmälaren fått en felaktig diagnos.
Hon förklarade utredningen som låg till grund för den felaktiga
diagnosen, det handlade till vissa delar om ärftlighet.
Anmälaren är mycket nöjd med det utförliga svaret, han är
glad över att ha blivit förbättrad efter en operation och avser
att anmälan vårdskadan till Löf.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-03806-49 HAP
Vård och behandling

Ställde fel diagnos

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04424-28 ROS
Vård och behandling

Läkaren missade symtom på stroke

Ögonläkare ställde fel diagnos.
Åtgärd: Handläggning pågår.

En kvinna var hos en läkare, ögonspecialist, som
uppmärksammade att hon var sned i ansiktet och undrade
vad det berodde på. När kvinnan senare kom hem drabbades
hon av en stroke. Enligt akutläkaren borde specialistläkaren
ha uppmärksammat att en stroke var på gång och omedelbart
skickat henne till akutsjukhus.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1607-04668-49 HAP

Ingen kallelse, men räkning för uteblivet besök
En kvinna remitterades till specialistmottagning på grund av
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Ekonomi

värk. Hon fick dock ganska snart hjälp av annan vårdgivare än
den som hon remitterats till. Efter två månader fick hon en
räkning från specialistmottagningen för uteblivet besök, utan
att hon fått någon kallelse. Vid kontakt med
specialistmottagningen uppgav de att de skickat en kallelse till
henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-03744-50 KAR
Administrativ hantering

Administrativa brister
En man fick ett registerutdrag på sina senaste bokningar i
vården. Detta när han var på besök hos specialist. I utdraget
framkommer uppgifter om besök och kontaktorsak på flertalet
mottagningar inom primärvård, akutsjukvård och
specialistsjukvård. Det framkommer även felaktigheter.
Mannen undrar om inte detta strider mot sekretessen att hans
privata vårdgivare har tillgång till all denna information.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-04116-34 ARN
Kommunikation

Kommunikation
En kvinna har bl.a. synpunkter på hur kommunikationen
fungerade i samband med en vårdvistelse vid ett sjukhem.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Specialistvård
V1606-03874-64 JMM
Vårdansvar

Hänvisas hit och dit
En kvinna remitterades till specialistmottagningen, men när
hon skulle skrivas in och enheten fann att hon led av
matallergi avvisades hon. Ingen tog ansvar för hennes
situation och hjälpte henne komma till fungerande vård.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1605-03548-54 HAD
Vård och behandling

Missad diagnos ledde till högre patientavgifter
En kvinna är kritiskt till att en läkare vid en akutmottagning
missade hennes diagnos vilket ledde till att kvinnan blev
sjukskriven och var tvungen att göra två nya läkarbesök.
Åtgärd: Förvaltningen kontaktar anmälaren och kommer
överens med att hon inkommer med en underskriven
anmälan. Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.

E-post
Specialistvård
V1607-04292-54 HAD

Dåligt bemötande
En kvinna har synpunkter på dåligt bemötande vid en
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Kommunikation

akutmottagning. Receptionen tog privata samtal före
patienterna och läkare och sjuksköterskor skämtade på
patienternas bekostnad. Hon anser att hon inte blev tagen på
allvar och fortfarande har besvären kvar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1606-03752-42 JER
Administrativ hantering

Nekad recept utan läkarbesök
En kvinna nekades nytt recept med hänvisning till att ett
läkarbesök krävdes. Kvinnan anser att läkaren bara vill tjäna
pengar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1607-04324-54 HAD
Kommunikation

Bristfällig information samt skadad vid ingrepp
En man fick bristfällig information av en läkare vid en
specialistmottagning som ledde till att han fick en skada vid
ett ingrepp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1606-04192-52 LÖW
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på undersökning
En kvinna väntar på åtgärd för sin hjärtsjukdom. Hon tycker
att det tar för lång tid mellan de olika insatserna. Sedan
undrar hon varför alla remisser går inom samma vårdkoncern.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1605-02963-42 JER
Vård och behandling

Injektionen gavs fel, närgången behandling
En kvinna behandlades med injektioner av åderbråck på en
specialistklinik. Vid flera tillfällen har läkaren luktat alkohol,
varit darrhänt och närgången. Läkaren bad kvinnan att klä av
sig alla kläder på underkroppen och patienten ifrågasatte
detta men läkaren menade att det var normalt. Vid ett tillfälle
gavs injektionen fel och det gjorde ont, läkaren menade att
massage skulle hjälpa. Den massage läkaren gav var snarare
smekningar, på insidan av låret upp mot patientens kön.
Anmälaren bad läkaren att omedelbart avsluta behandlingen
varpå läkaren blev upprörd och menade att detta är en normal
behandling.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälan var för
kännedom till förvaltningen. Anmälaren har inte återkommit
för fortsatt handläggning.
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E-post
Specialistvård
V1605-03043-52 LÖW
Ekonomi

Ekonomi
En kvinna anser att det är fel att hon ska betala för
behandling mot åderbråck ur egen ficka då hennes kärlbesvär
är medfödda.
Åtgärd: Genom samtal med anmälaren framkom att hon har
lymfödem och fick för tre år sedan operationen bekostad av
landstinget. Nu har en privat aktör avslagit hennes begäran.
Råder henne att vända sig till sin husläkare för att få remiss
till en kärlkirurgisk klinik. Anmälaren är nöjd med detta.
Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1606-03605-50 KAR
Vård och behandling

Komplikationer efter operation
En kvinna blev remitterad av sin vårdcentral till en
specialistmottagning för kirurgi för borttagning av en godartad
tumör i handen. Kvinnan ifrågasätter kirurgens skicklighet då
det inte förekom några förberedelser och att han inte lyckades
operera bort tumören. Han petade in den längre in i handen
och han åstadkom ett stort ärr i huden och känselbortfall
kring tumleden. Kvinnan är idag opererad på annan klinik.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1606-03990-52 LÖW
Ekonomi

Ekonomi
En kvinna har svåra åderbråck vilka ger rätt till behandling på
landstingets bekostnad. Läkaren vill ha betalt enligt privattaxa
trots att kvinna fått remiss från sin husläkare.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1606-04191-49 HAP
Kommunikation

Fel information
Inför kirurgiskt ingrepp fick anmälaren fel information om hur
stort ingreppet skulle bli.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren har dock inte inkommit
med underskriven skrivelse. Han uppgav att han själv skulle
kontakta vårdgivaren i ärendet och eventuellt återkomma till
förvaltningen. Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1607-04283-55 SKA
Vård och behandling

Felbehandlad vid operation
En kvinna framför via e-post att hon blivit felbehandlad i
samband med en fotoperation.
Kvinnan har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) men ärendet är nedlagt utan åtgärd. Kvinnan är
missnöjd med detta.
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Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av
avslutas ärendet i befintligt skick.
E-post
Specialistvård
V1607-04289-49 HAP
Ekonomi

Fick betala patientavgift trots remittering
Anmälaren besökte primärvården och betalade där den
sedvanliga patientavgiften. Hon remitterades till
specialistmottagning för kirurgiskt ingrepp och fick där betala
ytterligare patientavgift. Hon ifrågasätter att hon skulle
behöva betala patientavgift på nytt då hon blev remitterad.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren har dock inte inkommit
med underskriven skrivelse. Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1605-03277-62 MEL
Vård och behandling

Fediagnosticerad och felbehandlad
En kvinna har synpunkter på att hon feldiagnosticerats och
felbehandlats på en ortopedisk specialistmottagning.
Åtgärd: Då kvinnan inte gått att nå och själv inte hört av sig,
trots uppmaning om att ta kontakt, avslutas ärendet.

E-post
Specialistvård
V1605-03549-54 HAD
Vård och behandling

Ingen undersökning efter en operation
En kvinna opererade sin rygg för flera år sedan men något
gick snett och hon var tvungen att operera om sig. Sedan
dess har hon förgäves kontaktat läkaren som opererade
henne på grund av olika symtom och biverkningar men
läkaren har vägrat hjälpa henne. Till slut kontaktade hon en
annan läkare som såg problemet och undrade varför hon så
länge hade väntat med att söka hjälp.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1606-04001-52 LÖW
Vård och behandling

Komplikationer efter operation
En kvinna önskar att få veta hur man ska gå tillväga när en
anhörig drabbats av komplikationer i samband med en
höftplastik. Höften har hoppat ur led ett otal gånger och
dessutom har den anhöriga drabbats av en infektion och
väntar på att få göra en ny höftplastik.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg
samt LÖF (patientförsäkringen).Anmälaren har därefter inte
återkommit. Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1606-04002-49 HAP

Skadad av undersökning
Hårdhänt undersökning av handleden orsakade bestående
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Vård och behandling

skada.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, men har dock inte inkommit med
underskriven skrivelse. Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1606-04219-58 CRE
Vård och behandling

Ifrågasätter avtal och kostnader, fick ingen vård
En man ifrågasätter avtal och kostnader gällande ortopedisk
vård. Mannen remitterades från sin vårdcentral till en ortoped
för bedömning. Efter läkarbesök och röntgenundersökning
kallades mannen till ytterligare ett besök då han fick besked
att om han ville opereras på kliniken så skulle det kosta 16
000 kronor. Ortopeden menade att detta berodde på att
kliniken fick för lite betalt av landstinget för denna typ av
operation. Mannen önskar anmäla förfarandet och ifrågasätter
landstingets avtal.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1607-04290-54 HAD
Ekonomi

Kostnad för intyg
En kvinna fick veta att det intyg som hon hade bett att få av
en specialistmottagning kommer att kosta 3000 kronor.
Kvinnan har hänvisat till 1177:s hemsida där alla intyg som
försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1607-04697-44 STE
Vård och behandling

Komplikationer efter operation
En man kontaktar då han några år efter en fotoperation fått
problem med bland annat broskbildning.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Rekommenderar att
en läkare bedömer hans fot för eventuell specialistremiss.
Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och
verksamhet samt patientförsäkringen (LÖF). Kontaktuppgifter
skickas. Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1604-02703-62 MEL
Vård och behandling

Nekas operation - ifrågasätter bedömningen
En kvinna har problem med underlivet efter sina förlossningar.
Den läkare hon träffat har meddelat att allt ser bra ut och att
hon inte kan få en operation på landstingets bekostnad.
Kvinnan ifrågasätter bedömningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då kvinnan efter en tid inte
inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.
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E-post
Specialistvård
V1604-02748-52 LÖW
Ekonomi

Avgifter
En man har synpunkter på att han fått betala privat avgift.
Mottagningen tillämpar både landstings- och privat taxa.
Åtgärd: Anmälaren kontaktar vården på eget bevåg. Han
återkommer om behov finns. Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1605-03347-52 LÖW
Omvårdnad

Bristande hygien
En kvinna var hos en gynekolog som gjorde en
ultraljudsundersökning utan att ha skyddande plast på
instrumentet. Kvinnan är orolig för att hon nu fått smitta i
underlivet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg
samt patientförsäkringen. Kvinnan kommer att vända sig till
tillsynsmyndigheten då hon önskar att man ska göra en
inspektion på mottagningen. Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1605-03441-50 KAR
Vård och behandling

Oklar undersökning, ekonomi
En kvinna kände sig illa till mods efter ett besök inom
specialistsjukvården. Kvinnan fick efter undersökningen veta
att hennes besvär var ofarliga och skulle ge med sig utan
behandling. Ändå ville läkaren att kvinnan skulle komma på
återbesök, för att konstatera att besvären var borta, vilket
anmälaren ansåg märkligt. Kvinnan erbjöds att komma till
läkarens privata kvällsmottagning. Läkaren tog endast
kontant betalning. Då kvinnan inte fått information om detta
innan besöket och inte hade kontanter med sig, uppmanades
hon att gå till bankomat och sedan komma och lägga
pengarna i en låda som fanns i ett skåp på mottagningen.
Kvinnan fick inget kvitto eller stämpel enligt
högkostnadsskyddet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1606-03822-58 CRE
Kommunikation

Brister i läkarens bemötande
En kvinna framför att hon besökt gynekolog på grund av oro
för sin hälsa. Läkaren avfärdade patientens frågor och
kritiserade patientens utseende. Läkaren gjorde även reklam
för sin egen privata klinik dit patienten kunde söka vård.
Kvinnan ifrågasätter starkt händelsen.
Åtgärd: Anmälaren önskar inte gå vidare med att begära ett
yttrande från vården, ärendet avslutas i befintligt skick.

E-post
Specialistvård

Bristande undersökning
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V1606-03875-50 KAR
Vård och behandling

En kvinna beställde kopia av sin journal från vårdcentralen.
Hon upptäckte felaktigheter som hon misstänker har påverkat
hennes vård. Kvinnan har haft svårt att få utredning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1607-04250-58 CRE
Vård och behandling

Ifrågasätter utredning vid assisterad befruktning
En man framför synpunkter på att läkaren på en
specialistmottagning vill ha ett utlåtande från behandlande
psykiatriker vid utredning gällande assisterad befruktning.
Han ifrågasätter detta och anser det kränkande.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren informerats om lagen
om genetisk integritet där det framgår att psykologiskt
mående har betydelse för bedömningen om
landstingsfinansierad assisterad befruktning. Anmälaren
önskar överklaga lagen. Informerar om möjlighet att ansöka
om omprövning i ärendet hos Socialstyrelsen. Ärendet
avslutas utan utredning hos förvaltningen.

E-post
Specialistvård
V1607-04464-28 ROS
Vård och behandling

Fel diagnos
En kvinna opererades för en polyp i livmodern. Efter ingreppet
fick hon information om att hon inte hade någon polyp.
Kvinnan som var borta en hel dag från arbetet och
påverkades, både psykiskt och fysiskt, av ingreppet undrar
om det är vanligt med fel diagnos med onödiga ingrepp som
följd.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om patientförsäkringen. Då en
skriftlig anmälan inte inkommit avslutas ärendet.

E-post
Specialistvård
V1606-04154-34 ARN
Vård och behandling

Läkemedel
En förälder och styvfar har synpunkter på att en
specialistläkare vill vänta till efter semestern för att skriva ut
medicin till son som nyligen fått en neuropsykiatrisk diagnos.
Sonen är hyperaktiv och i behov av medicin omedelbart.
Sonen har blivit utredd och ska få behandling via en läkare
som anlitas av ett företag som i sin tur har avtal med en
kommun.
Åtgärd: Modern och styvfadern har varit i kontakt med en
annan vårdgivare där sonen är placerad och denne kommer
att få träffa en annan läkare ganska snart. Ärendet avslutas
efter önskemål från anhöriga.

E-post

Frågor om patientavgift
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Specialistvård
V1606-04135-55 SKA
Ekonomi

En man tror att han har betalat för hög patientavgift hos en
ögonläkare.
Åtgärd: Information ges om att avgiften stämmer för detta
besök. Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1606-04025-52 LÖW
Kommunikation

Bristande information
En liten pojke skulle operera tungbandet. När barnet och hans
pappa kom till mottagningen fick de frågan om pojken hade
druckit något. Pappan berättade att pojken fått saft vilket var
tillåtet enligt informationsbladet inför operationen. Personalen
ville veta vilken sorts saft pojken fått och då berättade
pappan att barnet fått blandsaft. Då fick far och son veta att
det var fel sorts saft och att pojken inte kunde opereras.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1607-04750-64 JMM
Kommunikation

Illa bemött
En kvinna blev illa bemött på specialistmottagningen. Läkaren
var hårdhänt, berättade inte vad han skulle göra och gav inte
information till kvinnan om hennes tillstånd. Kvinnan har själv
skrivit om detta till ledningen för specialistmottagningen och
fått till svar att man kommer att tala med läkaren om
händelsen, samt återkoppla till kvinnan om hon så önskar.
Åtgärd: Förvaltningen har, enligt anmälarens önskan, noterat
ärendet i diariesystemet för statistikens skull. Ärendet
avslutas med detta i enlighet med anmälarens önskan.

E-post
Specialistvård
V1606-03989-50 KAR
Vård och behandling

Missad fraktur
En man uppsökte sin husläkare för smärtor i en hand. Handen
röntgades men inga skelettskador fanns. Mannen har dock
fortsatt haft smärtor i handen under ett års tid. Mannen
skickades på ny röntgen som visade att det finns en gammal
fraktur som läkt med förändringar i skelettet.
Åtgärd: I samtal med mannen framkommer att han nu har
fått bra hjälp med handen och är besvärsfri. Anmälaren har
informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
och patientförsäkringen (LÖF). Ärendet avslutas.

E-post
Specialistvård
V1605-03243-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Läkarbesök inställt, önskar ekonomisk ersättning
En man framför att han bokat en tid för läkarbesök på en
specialistmottagning, när han kommer dit får han besked att
det inte finns någon läkare på plats. Mannen undrar över
ekonomisk ersättning.
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Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av
avslutas ärendet i befintligt skick.
E-post
Specialistvård
V1606-04151-58 CRE
Ekonomi

Önskar ekonomisk ersättning
En kvinna framför att hon efter borttagning av en
behandlingsdosa fått ett ärr som inte vill läka. Hon anser att
läkaren på specialistmottagningen inte sytt ihop såret
ordentligt utan lagt huden omlott vilket orsakat besvären.
Anmälaren undrar över möjlighet till ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Specialistvård
V1607-04403-55 SKA
Administrativ hantering

Brister i kommunikation
En kvinna har försökt få kontakt med vården utan resultat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

KOMMUNAL VÅRD
E-post -> Skrivelse
Kommunal vård
V1607-04449-34 ARN
Patientjournal och
sekretess

Fel i journal
En kvinna undrar vad hon ska göra då en läkare uppgivit fel
dödsdatum i moderns journal. Informationen om felaktigt
datum har skickats till olika myndigheter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Kommunal vård
V1607-04588-57 HEG
Vård och behandling

Bristande omvårdnad i särskilt boende
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin mammas räkning.
Hon bor i ett vård- och omsorgsboende och pga bristande
omvårdnad har hon fått allvarliga infektioner som krävt
sjukhusvård.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Kommunal vård
V1606-03685-49 HAP
Rådgivn/Inform/Hänv

Söker råd utifrån brister i omvårdnad
Närstående önskar läkarundersökning av patienten för att
fastställa diagnos.
Åtgärd: Frågor i inkommen skrivelse omfattas inte av
förvaltningens uppdrag. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet. Anmälaren
uppgav att skrivelse som rymmer förvaltningens uppdrag
skulle inkomma. Sådan skrivelse har ännu inte inkommit.
Förvaltningen har sökt anmälaren. Ärendet avslutas.
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Telefon -> Skrivelse
Kommunal vård
V1607-04552-57 HEG
Vård och behandling

Bristfällig rehab och omvårdnad
En kvinna kontaktar för sin äldre mammas räkning. Hon vistas
på ett vård- och omsorgsboende, kvinnan menar att
rehabiliteringen brister. Hon ifrågasätter också omvårdnaden.
Åtgärd: Handläggning pågår.

GERIATRIK
E-post -> Skrivelse
Geriatrik
V1606-04193-52 LÖW
Rådgivn/Inform/Hänv

Information
En anhörig har synpunkter på vårdplaneringen av hennes
svärmor.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Informerar anmälaren om att
vården kallar till vårdplanering när den äldre är tillräckligt
frisk för att inte längre behöva vara kvar på sjukhuset. Om
det finns synpunkter på kommunens agerande kan
förvaltningen dessvärre inte bistå med detta. Ärendet
avslutas.

E-post -> Skrivelse
Geriatrik
V1607-04677-44 STE
Vård och behandling

Bristande information
En dotter kontaktar angående sin mamma som skickats hem
från sjukhus efter en höftoperation utan adekvat information
om medicinändring.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Geriatrik
V1605-02867-49 HAP
Omvårdnad

Äldre patient föll ur sängen vid två tillfällen
Äldre patient drabbades av lunginflammation och stroke. Han
kom att överföras till avdelning inom geriatriken. Där föll han
ur sängen vid två tillfällen.
Åtgärd: Av inhämtat svar från berörd chefsjuksköterska
framgick att vid inskrivningen gjorde en sjuksköterska en
riskbedömning avseende risk för fall och en aktivitetsplan för
denna risk upprättades. Åtgärder ordinerades i form av
larmmatta och sänggrindar och sängen placerades mot
väggen. Trots dessa åtgärder föll patienten. Efter inträffat fall
reviderades vårdplanen och fler fallförbyggande åtgärder
ordinerades och personalen uppmanades till extra tillsyn av
patienten. Även efter dessa åtgärder föll patienten.
Vårdgivaren genomförde analys av händelserna och
konstaterade att man kunde göra förbättringar inom
informationsöverföringen. Anmälaren tog del av yttrandet.
Ärendet avslutas.

Skrivelse

Fick ingen mat
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Geriatrik
V1606-03894-50 KAR
Omvårdnad

En kvinna kom till en geriatrisk klinik på eftermiddagen. På
kvällen fick hon ingen kvällsmat. Morgonen efter var frukosten
bristfällig. Hon fick ingen lunch och när hon inte heller
serverades någon middag, skrev kvinnan ut sig själv och tog
färdtjänst hem för att äta. En sköterska sa att det inte fanns
någon mat beställd till kvinnan. Den förklaring hon har fått i
efterhand är att vården hade beställt specialkost samma
eftermiddag som hon kom in, men att den inte kunde
levereras förrän dagen efter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Geriatrik
V1606-03896-30 CAL
Vård och behandling

Får inte remiss
En man uppger att hans fru inte får remiss till minnesträning
till önskad vårdgivare.
Åtgärd: Ärendet avslutas eftersom anmälaren inte inkommer
med fullmakt.

Skrivelse
Geriatrik
V1607-04495-42 JER
Vård och behandling

Brister i smärtlindring, bemötande
En kvinna genomgick undersökning av tarmen vid en
geriatrisk klinik och upplevde undersökningen som mycket
smärtsam. Underökningen avbröts. Kvinnan har afasi och
hade svårt att förmedla upplevelsen och ingen noterade
hennes smärta. Efteråt gråter kvinnan när hon tänker på
händelsen och upplever sig kränkt och menar att hon blev
behandlad på detta sätt för att hon är gammal, kvinna och
sjuk.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Geriatrik
V1605-02875-49 HAP
Övrigt

Vården tar inte hand om dementa

E-post
Geriatrik
V1606-04190-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Får inte tid trots remiss

Vården tar inte hand om dementa, enligt anmälaren.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om
gränsdragningen av ansvar och samarbetet mellan kommunen
och landstinget. Ärendet avslutas.

Flera sjukhus och mottagningar vägrade ta emot remiss från
vårdcentralen. Antingen bedöms patienten vara för ung för att
få komma, eller också bedöms han ha för många handikapp.
Patienten behöver ett intyg på att han har bristande minne för
att kunna motivera mera kommunalt stöd i hemmet.
Åtgärd: Handläggning pågår.
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E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1606-04026-57 HEG
Ekonomi

Önskar ekonomisk ersättning utomlänsförlossning
En kvinna undrar om hon har rätt till ekonomisk ersättning för
utlägg i samband med att hon blev hänvisad till Gävle vid
förestående förlossning. Barnet vårdas nu på sjukhus i annat
landsting.
Åtgärd: Yttrande inkom från handläggare på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som informerade om att ekonomisk
ersättning utgår för transport till sjukhus utanför länet och
boende på hotell, men inte de kostnader som anmälaren
önskade få ersatta. Anmälaren är mycket missnöjd med
svaret, men önskar att ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1607-04490-57 HEG
Kommunikation

Bristande bemötande av ambulansteam
En man var sjuk med hög feber och andningsbesvär. När han
kontaktade ambulans fick han ingen transport till sjukhus,
teamet menade att han inte var så sjuk. Mannen är upprörd
eftersom det senare visade sig att han hade en svår infektion.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1607-04491-64 JMM
Organisation och
tillgänglighet

Blev inte uppringd
En man ringde till sjukvårdsupplysningen 1177. Han lämnade
alla efterfrågade personuppgifter i telefonen, och valde
alternativet att bli uppringt inom två timmar. Efter sex timmar
hade ännu ingen ringt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1607-04632-57 HEG
Ekonomi

Får inte betala kontant för läkarbesök
En man fick inte betala kontant vid besök i specialistvården.
Han ifrågasätter hanteringen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1604-02799-57 HEG
Omvårdnad

Bristfälligt stöd till funktionshindrad
En man kontaktar förvaltningen då han menar att vården
brister för funktionshindrade.
Åtgärd: Anmälaren informerar via e-post att han inte önskar
att förvaltningen utreder hans anmälan. Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1604-02815-30 CAL
Organisation och

Fysisk tillgänglighet
En man klagar på att det inte finns något väntrum hos den
vårdgivare han går till för medicinsk fotvård. Han och andra
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tillgänglighet

måste vänta på gatan.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1605-03027-57 HEG
Ekonomi

Bristfälliga faktureringsrutiner
En man är missnöjd med de faktureringsrutiner som ett
företag har. Mannen har en andningsmask och faktureras per
månad för denna. Han har önskat betala på årsbasis, men det
är inte möjligt. Nu har han fått en faktura för två månader
med en skyhög avgift. Mannen tror att summan blivit fel, men
om summan stämmer borde företaget informera om varför
höjningen är så stor.
Åtgärd: Yttrande inkom från företaget som ordinerat
utrustningen. Distriktschefen förklarade att anmälaren
missuppfattat datum på en faktura, den lämnades på
årsbasis. Missförståndet är nu rättat och mannen kommer att
få fakturor fortsättningsvis enligt hans önskemål. 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.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1605-03148-57 HEG
Vård och behandling

Ingen ambulans sändes till kvinna med värkar
En kvinna kontaktar förvaltningen med anledning av att SOS
Alarm inte sände någon ambulans när hennes förlossning
hade startat. Hon ifrågasätter hur prioriteringen skedde.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchef som lyssnat på
anmälarens samtal. Ärendet är korrekt handlagt efter
riktlinjerna på SOS Alarm. Den aktuella tidpunkten rådde stor
brist på ambulanser vilket påverkade väntetiden negativt. En
ursäkt framfördes för det besvär som orsakats med anledning
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.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1605-03242-58 CRE
Ekonomi

Överenskommelse om ersättning hålls inte
En man framför att han köpt inlägg och skor som hjälpmedel
från en vårdgivare. Efter några månader gick ena skon sönder
och mannen reklamerade varan. Han fick besked att han
kunde köpa egna skor och bli ersatt för utläggen. När han nu
gjort detta vill vårdgivaren inte betala för skorna.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som
beklagade de besvär som uppstått. Mot visande av kvitto
erhåller anmälaren tillbaks egenavgiften utan problem.
Anmälaren har informerat om att pengarna återbetalats och
är nöjd med det. Ärendet avslutas.
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E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1606-03718-42 JER
Organisation och
tillgänglighet

Tillgänglighet
En kvinna upplever brister i tillgängligheten när hon ringer till
sjukvårdsupplysningen, 1177. På telefonsvararen får hon
besked om att det är många som ringer nu.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte
önskar fortsatt handläggning vid förvaltningen.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1606-04150-58 CRE
Vård och behandling

Nekad vård i annat län på oklar grund
En kvinna framför synpunkter gällande vård i annat län.
Kvinnan är skriven i annat län men har sökt vård i Stockholms
län. Hon har nu fått besked att hon inte kan få vård på
samma villkor som länets invånare viket hon menar är i strid
med patientlagen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1606-04220-55 SKA
Ekonomi

Synpunkter på 24-timmarsregeln
En kvinna har synpunkter på 24-timmarsregeln då hon anser
att det är en skuldfälla för sjuka och svaga.
Åtgärd: Enligt överenskommelse tillförs ärendet statistiken.
Ärendet avslutas.

E-post -> Skrivelse
Övrig vård
V1607-04282-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Hantering av journaler

Skrivelse
Övrig vård
V1605-03103-57 HEG
Vård och behandling

Litet barn felbedömdes av ambulansteam

En kvinna har begärt att få ett utdrag om inloggning på sin
journal hos 1177 Vårdguiden utan resultat.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Ambulans tillkallades via SOS Alarm till ett litet barn som
visade tecken på neurologisk sjukdom. Men efter den
medicinska undersökningen menade ambulansteamet att
barnet borde lägga sig och vila litet. Dagen efter var barnet
ännu sjukare och vid framkomst till barnsjukhus
konstaterades en hjärninfarkt.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och
ambulansöverläkare som gått igenom journaldokumentation
från besöket och haft samtal med ambulansteamet. Teamet
har inte följt befintliga rutiner och beslutsstöd,
journaldokumentationen från besöket var bristfällig. En ursäkt
framförs till familjen. En uppstramning av arbetsinstruktioner
har tagits fram med anledning av händelsen. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven
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tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
Skrivelse
Övrig vård
V1606-04214-57 HEG
Vård och behandling

Kränkande behandling, felaktig diagnos
En kvinna framför att hon blivit kränkande och hårdhänt
behandlad av ambulanspersonal. Läkaren som tillkallades var
inte kompetent och ställde en felaktig diagnos vilket
resulterade i hämtning av polis och intagning på en
psykiatrisk vårdavdelning under ett dygn. Kvinnan önskar
ersättning för det lidande hon utstått och att andra inte ska
utsättas för samma kränkningar.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse
Övrig vård
V1607-04514-57 HEG
Vård och behandling

Problem med hörsel efter operation
En man har genomgått en operation med implantat för
förbättrad hörsel, tyvärr har han fortfarande nedsatt hörsel.
Åtgärd: Då mannen vill ha hjälp med förnyade medicinska
kontakter lämnar undertecknad kontaktuppgifter till närmaste
vårdcentral. Ärendet avslutas därefter.

Skrivelse
Övrig vård
V1604-02745-49 HAP
Ekonomi

Debiterad för uteblivet besök
Anmälaren blev på grund av trafikproblem försenad till
inbokat läkarbesök och blev därför debiterad för uteblivet
besök. Anmälaren vill överklaga denna debitering.
Åtgärd: Informerar om vårdens rätt att debitera för uteblivet
besök då patienten är försenad, informerar anmälaren om att
patientnämndens förvaltning inte är en instans för
överprövning av beslut i dessa frågor, att anmälaren kan
vända sig till berörd vårdgivare för att föra fram sina
invändningar i frågan. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Övrig vård
V1604-02762-44 STE
Kommunikation

Bristande bemötande
En kvinna kontaktar om ambulans- och sjuktransporter där
hon anser att personalens bemötande och attityd inte varit
professionell, inte heller deras bedömning av hennes
vårdbehov.
Åtgärd: Anmälaren informerades om att ambulanspersonalen
skall göra en bedömning vid varje hämtning om en
ambulanstransport är nödvändig, ambulanspersonalen kan
neka om de inte finner medicinska skäl till transport.
Anmälaren återkommer ofta med samma frågeställning och
har fått samma information vid varje tillfälle. Anmälaren
meddelas att yttrande i frågan inte kommer att inhämtas och
att likalydande frågor som inte tillför ärendet något nytt
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kommer att tillföras akten utan åtgärd. Ärendet avslutas i
befintligt skick.
Skrivelse
Övrig vård
V1604-02787-44 STE
Kommunikation

Information till patient
En kvinna kontaktar då hon anser att hon inte fått den hjälp
hon behövde från 1177. Hon ville att de för hennes räkning
skulle beställa en ambulanstransport från SOS Alarm. 1177
förklarade att hon själv var tvungen att kontakta
larmcentralen så att de fick bedöma hennes behov av
ambulans. Kvinnan blev mycket missnöjd över det svaret.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren om de enskilda
vårdgivarnas behov av direktkontakt med en talbar patient för
att göra bedömning av vårdbehovet inför en transport. Flera
liknande frågor är tidigare diskuterade mellan anmälaren och
handläggaren och anmälaren får beskedet att något yttrande
inte kommer att inhämtas. Ärendet avslutas i befintligt skick

Skrivelse
Övrig vård
V1605-02969-49 HAP
Kommunikation

Otrevlig ambulanspersonal
Anmälaren var i behov av ambulanstransport.
Ambulanspersonalen uppträdde på ett olämpligt sätt, använt
nedsättande repliker, enligt anmälaren.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd ambulansläkare
framgick att ambulanspersonalen haft ambitionen att ge så
pass tydliga instruktioner som möjligt utifrån de bästa
avsikter. I yttrandet beklagades om det uppstått missförstånd
beträffande intentionerna i replikerna. Anmälaren tog del av
yttrandet. Ärendet avslutas.

Skrivelse
Övrig vård
V1605-03456-42 JER
Övrigt

Frågor om vård och behandling
En kvinna har flera frågor om vård och behandlingen hon fått
av flera vårdgivare under många år.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas i befintligt skick
enligt anmälarens önskan.

Skrivelse
Övrig vård
V1606-03720-42 JER
Kommunikation

Bemötande vid rådgivning
En kvinna ringde sjukvårdsupplysningen, 1177, och upplevde
att sköterskan inte lyssnade till hennes besvär med andningen
samt inte besvarade frågor om läkemedelsbehandlingen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Skrivelse

Nekades smärtlindring, bemötande
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Övrig vård
V1607-04496-42 JER
Vård och behandling

En kvinna med buk - och bröstsmärtor upplevde att
operatören vid ambulansbeställningen inte tog hennes
symtom på allvar. Kvinnan grät men hänvisades till bårbil.
Anhörig ringde tillbaka till operatören och förvånades över hur
smärtorna kunde bedömas på telefon. Efter en timmas väntan
kom ambulansen.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1606-03846-57 HEG
Övrigt

Nekad hjälp med vård inom besöksgarantin
En kvinna framför synpunkter på att vårdgarantkansliet inte
kan hjälpa henne att få en tid till en vårdcentral inom
besöksgarantin.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1607-04427-57 HEG
Patientjournal och
sekretess

Får inte fram avlidne makens journaler
En kvinna önskar få se sin avlidne makes journalanteckningar.
Hon säger att den vårdanrättning till vilken hon vänt sig, och
där hon tror att maken tidigare vårdats, inte kan ge henne
någon information huruvida han varit där.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1606-04038-42 JER
Kommunikation

Inte lyssnad till vid läkarbesök
En kvinna upplevde att hon inte blev lyssnad till under ett
vårdmöte gällande hennes ohälsa efter att wi-fi installerats i
bostaden. Läkaren menade att ingen forskning stödjer hennes
teori.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1606-03698-49 HAP
Ekonomi

Fick betala för fotvården
En kvinna som är över 90 år gjorde två besök hos
fotvårdsspecialist för vilka hon fick betala avgift trots att
besöken gjordes utifrån remiss och att hennes besök på grund
av hennes ålder enligt beslut ska vara avgiftsfria.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd vårdgivare framgick
att patientavgiften nu har återbetalats till anmälaren. Ärendet
avslutas.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1606-03745-50 KAR
Ekonomi

Får endast ett par fotinlägg
En kvinna remitterades från neurolog till ortopedteknisk
verkstad för utprovning av inlägg till skor. Enligt gällande
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regler är hon berättigad till två par inlägg. Hon fick dock
endast ett par.
Åtgärd: Handläggning pågår.
Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1607-04272-57 HEG
Administrativ hantering

Brister i hantering av prover
En mamma framför synpunkter på att laboratoriepersonal
tappat bort dotterns prover. Detta resulterade i förnyad
provtagning och väntetid vilket mamman anser slarvigt och
onödigt.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1605-03365-50 KAR
Vård och behandling

Bristande röntgensvar
En man genomgick undersökningar med magnetröntgen utan
att något avvikande uppdagades. Anhörig är kritisk till
utlåtandena då mannen bara dagar senare får genomgå
undersökningarna igen, på initiativ från akutsjukhus och man
upptäcker då tumör med metastaser. Mannen avlider kort
därpå.
Åtgärd: I inhämtat yttrande förklarar verksamhetschefen
undersökningen och svårigheterna kring fastställande av
diagnos. Händelsen är registrerad i avvikelsesystemet.
Anmälaren har därefter önskat att ärendet utreds vidare av
Inspektionen för vård och omsorg varför det avslutas vid
förvaltningen.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1605-03497-58 CRE
Organisation och
tillgänglighet

Lång väntan på akut röntgentid
En anhörig framför synpunkter på att sonen blivit hemskickad
två gånger från röntgen då de inte hade tid att ta emot.
Sonen blev remitterad från vårdcentralen till röntgen på grund
av misstänkt armfraktur. När han kom till mottagningen fick
han besked att de inte kunde ta emot och att han skulle
återkomma på eftermiddagen. När han återkom på utsatt tid
fick han besked att underhåll av maskinen pågick och att han
skulle återkomma på måndagen. Anhörig ifrågasatte det hela
då hon var säker på att sonens arm var bruten och lyckades
få en tid på annan mottagning. Det visade sig att armen var
bruten och sonen blev till slut behandlad med gips på en
akutmottagning. Anhörig ifrågasätter förfarandet då remissen
var akutmärkt och sonen hade mycket ont.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beklagade
besvären sonen haft. Underhåll av röntgenutrustningen hade
meddelats vårdcentralen som inte noterat detta. Tyvärr drog
underhållet ut på tiden vilket inte kunnat förutses. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att de accepterat
svaret och avslutar ärendet.
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Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1604-02841-57 HEG
Vård och behandling

Ambulans prioriterades inte
En kvinna föll på sitt arbete och skadade sig ordentligt.
Ambulans prioriterades inte utan dröjde väldigt länge.
Kvinnan ifrågasätter varför hennes skada inte bedömdes som
allvarlig när hon kontaktade larmföretaget.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchef som lyssnat igenom
samtalet och menar att ärendet är korrekt handlagt och
prioriterat. Hon påpekar dock att samtalet var komplicerat och
att det var väldigt svårt att få korrekta adressuppgifter till
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.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1605-02952-57 HEG
Vård och behandling

Felaktig bedömning av ambulansteam
En man blev akut sjuk hemma och hans hustru ringde efter
ambulans. Vid en snabb undersökning konstaterades att han
inte skulle följa med utan fick rådet att äta något för att höja
blodsockernivån. Men mannen blev sämre och en ny
ambulans larmades ut, mannen transporterades till sjukhus
och blev inlagd på intensivvårdsavdelning. Mannens hustru
ifrågasätter det medicinska beslutet som teamet i den första
ambulansen gjorde.
Åtgärd: Yttrande inkom från stationschef och ambulansläkare.
Landstingets medicinska riktlinjer för ambulanssjukvården har
följts visade den genomgång de gjort av
journaldokumentationen. De bad om ursäkt för att
sjuksköterskan uppfattats som nonchalant. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven
tid utgår förvaltningen från att de accepterat svaret och
avslutar ärendet.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1605-03180-50 KAR
Organisation och
tillgänglighet

Bristande sjukresor
En man hade bokat sjukresor hem från vården men fick vänta
i en timme innan bilen kom. Mannen har inte fått någon
förklaring till detta. Vid ett annat besök i vården kom bilen 20
minuter efter utsatt tid varpå mannen kom för sent till sitt
besök.
Åtgärd: Handläggning pågår.

Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1605-03460-57 HEG
Kommunikation

Bristfälligt bemötande vid ambulanstransport
En kvinna kontaktar förvaltningen med anledning av ett
otrevligt bemötande från ambulansteam. Hennes synpunkter
bemöttes på ett nedlåtande sätt.
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Åtgärd: Yttrande inkom från vd och ambulansöverläkare som
beskrev att den medicinska bedömningen utförts korrekt
enligt den journaldokumentation som förts vid mötet.
Ambulansteamet delar inte anmälarens beskrivning av
händelsen, men ber om ursäkt för teamets del av det
inträffade och beklagar kvinnans upplevelse vid transporten.
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.
Telefon -> Skrivelse
Övrig vård
V1607-04437-42 JER
Vård och behandling

Avslutade demensmedicineringen
En kvinna har vid ett flertal tillfällen varit inneliggande på
sjukhus för flera olika sjukdomar. Kvinnan är nu hemma men
utan det läkemedel som hon använt sedan många år. Hon är
orolig och har tagit kontakt med husläkaren men fått svar att
husläkaren ska sluta på vårdcentralen. Kvinnan önskar hjälp
att reda ut omständigheterna kring vård och medicinering.
Åtgärd: Ärendet överlämnas till IVO, Inspektionen för vård
och omsorg. Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg
samt patientförsäkringen Löf. Ärendet avslutas.

E-post
Övrig vård
V1604-02698-57 HEG
Kommunikation

Missnöjd med bemötande från ambulansteam
En man och hans sambo blev väldigt otrevligt bemötta när de
larmat ambulans.
Åtgärd: Vid telefonsamtal och via e-post har anmälaren
uppmanats att inkomma med underskriven anmälan till
förvaltningen vilket inte gjorts. Ärendet avslutas.

E-post
Övrig vård
V1605-03013-52 LÖW
Vård och behandling

Nekad vård med mera

E-post
Övrig vård
V1605-03241-58 CRE
Rådgivn/Inform/Hänv

Fråga kring möjlighet till bröstförstoring

En man har synpunkter på att han nekats vård.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då anmälaren trots uppmaning inte
hörts av, avslutas handläggningen.

En kvinna framför att hon besväras av att hon inte har någon
byst utan är platt. Hon undrar vart hon ska vända sig för att
få hjälp med detta.
Åtgärd: Anmälaren hänvisas till vårdcentralen för
ställningstagande till remittering till specialist. Anmälaren
återkommer vid behov. Ärendet avslutas.
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E-post
Övrig vård
V1605-03278-58 CRE
Rådgivn/Inform/Hänv

Frågor kring kostnad för intyg
En socialsekreterare önskar information gällande kostnader
för läkarintyg gällande aktivitetsersättning och sjukersättning.
En del av hennes klienter har fått besked att det kostar över
2000 kronor för ett intyg och hon undrar om detta kan vara
korrekt.
Åtgärd: Anmälaren får ta del av regelverket för intyg. Ärendet
avslutas.

E-post
Övrig vård
V1605-03588-42 JER
Rådgivn/Inform/Hänv

Frågor om biverkningar
En man önskar råd för fortsatt vård eller medicinering
gällande smärttillstånd och biverkningar vid medicinering efter
trafikolycka.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Hänvisar till Läkemedelsverket,
konsumentrapport gällande biverkningar samt
Läkemedelsupplysningen, samt Läkemedelsförsäkringen.
Mannen har fått tid hos smärtklinik inom kort. Ärendet
avslutas enligt överenskommelse.

E-post
Övrig vård
V1607-04284-55 SKA
Rådgivn/Inform/Hänv

Olämpligt bemötande
En kvinna har frågor om hur man klagar på olämpligt
bemötande.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.

E-post
Övrig vård
V1607-04320-55 SKA
Övrigt

Information om hur man klagar på vården
En kvinna tar kontakt via e-post och önskar information om
hur man klagar på vården.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Övrig vård
V1606-03883-54 HAD
Organisation och
tillgänglighet

Mycket missnöjd med tillgänglighet och vård
En anmälare är mycket missnöjd med att läkare inte har
svarat på e-postmeddelanden. Anmälaren är allmänt kritisk till
sjukvårdsystemet.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Övrig vård
V1606-03991-42 JER

Fel handläggning av läkaren
En man kontaktade Vårdguiden för rådgivning då han hade
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Kommunikation

könsherpes som han medicinerade mot men inte blivit bättre.
En jourläkare kom hem för undersökning och förskrev
medicin, samma som mannen redan behandlades med. Han
upplevde att läkarbesöket var onödigt och dessutom fick han
en faktura på 300 kronor. Vårdguiden måste ha missat att
han redan behandlades.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Övrig vård
V1604-02691-34 ARN
Vård och behandling

Behandling
En kvinna har synpunkter på att en psykolog begick tjänstefel
under en behandling. I stället för regelrätt terapi
proklamerade terapeuten ut sin kristna tro. Kvinnan mådde
dåligt över allt som förekom i rummet med prat om Gud, bön
och lovsång.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Övrig vård
V1607-04698-50 KAR
Vård och behandling

Nekad rehabilitering
En man har fått avslag på rehabilitering med hänvisning till
att han fick det för ett år sedan. Mannen har en neurologisk
sjukdom.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas.

E-post
Övrig vård
V1605-02941-42 JER
Administrativ hantering

Brister vid recept, fel i journalen
En kvinna upplever svårigheter med receptförnyelse och har
noterat felaktigheter i journalen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Övrig vård
V1605-03198-62 MEL
Rådgivn/Inform/Hänv

Fråga om hjälpmedel
En kvinna undrar hur hon ansöker om en permobil till sin far.
Åtgärd: Informerar om att ett läkarintyg behövs för att få en
permobil, då en läkare bland annat behöver bedöma om
patienten kan framföra en permobil. En permobil förskrivs och
utprovas sedan på sedvanligt sätt. Ärendet avslutas.
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E-post
Övrig vård
V1605-03250-42 JER
Vård och behandling

Ändrad läkemedelsdos
En man framför att hans läkare ändrat dosen för
sömnmedicinen från 1,5 tablett till endast en. Detta har ställt
till det för honom.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.

E-post
Övrig vård
V1605-03383-49 HAP
Kommunikation

Får inte svar på prover
Anmälaren har lämnat prover. Men läkaren lämnar inte
uppgifter om provsvaren.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Anmälaren har dock inte vidare hört
av sig. Ärendet avslutas.

E-post
Övrig vård
V1605-03438-42 JER
Vård och behandling

Önskar starkare antibiotika
En man framför en anhörigs önskan om starkare styrka av
antibiotika.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

E-post
Övrig vård
V1606-03672-42 JER
Vård och behandling

Ovänligt bemötande, nekad medicin
En kvinna nekades medicin av en läkare hon aldrig tidigare
mött. Läkaren menade att hon har problem om hon behöver
mer läkemedel än ordinerat vilket hon upplevde
nedvärderande.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Hänvisar medicinska frågor till
behandlingsansvarig läkare. Informerar om vårdplan. Ärendet
avslutas enligt överenskommelse med anmälaren.

E-post
Övrig vård
V1606-03922-42 JER
Kommunikation

Frågor om medicineringen
En man uppfattar att läkaren vill träffa honom för genomgång
av medicinering och eventuellt göra uppehåll med
medicineringen för att tjäna pengar. Mannen anser att det
borde gå att svara på den frågan via telefon.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas enligt
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överenskommelse med anmälaren.

E-post
Övrig vård
V1606-04022-55 SKA
Rådgivn/Inform/Hänv

Allmänna frågor om sjukvårdens organisation
En kvinna tar kontakt och har flera frågor angående e-tjänster
och rehabilitering utomlands.
Åtgärd: Kvinnan får svar på sina frågor angående konto för etjänster vid 1177 samt information om gången kring
rehabilitering utomlands. Ärendet avslutas.

E-post
Övrig vård
V1606-04132-52 LÖW
Övrigt

Fel beställt hjälpmedel
En kvinna har synpunkter på att man beställt fel stödstrumpor
till henne.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Övrig vård
V1606-04194-55 SKA
Kommunikation

Olämpligt bemötande
En man har synpunkter på bemötande när han sökte vård för
sin dotter.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Övrig vård
V1606-04221-54 HAD
Kommunikation

Våldsam sjuksköterska
En man anser att en sjuksköterska hos en vårdgivare var
aggressiv och oartig mot honom. Han bad att prata med
hennes chef för att visa sitt missnöje men då tog
sjuksköterskan tag i hans axel för att slänga ut honom. Hon
puttade på honom och slängde igen dörren trots att han hade
talat om för henne att hon inte fick röra honom. Dörren stötte
i hans nästa och det gjorde mycket ont.
Åtgärd: Handläggning pågår.

E-post
Övrig vård
V1607-04288-49 HAP
Administrativ hantering

Skriftliga kallelser trots att anmälaren avböjt
Anmälaren har fått skriftliga kallelser till olika adresser trots
att anmälaren avböjt att få sådana på grund av röjande av
sekretessuppgifter i och med att avsändaren är en institution.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med
anmälaren men denne har inte vidare hört av sig. Ärendet
avslutas.

E-post

Frågor kring sammanhållen journalföring
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Övrig vård
V1607-04366-30 CAL
Rådgivn/Inform/Hänv

En kvinna har frågor kring om en läkare får konfrontera en
patient med flera år gammal journalföring som varken är
kopplat eller relevant för den åkomma som patienten har sökt
läkarvård för och om läkaren har behörighet att gå in och läsa
om gammal journalföring om sin patient som inte rör den
aktuella åkomman.
Åtgärd: Kvinnan informeras om att patientdatalagen
(2008:355) trädde i kraft den 1 juli 2008. Lagen tillämpas vid
vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och
sjukvården och den ger bland annat vårdgivare möjlighet att
ingå i sammanhållen journalföring. Det innebär att en
vårdgivare under vissa förutsättningar får ha direktåtkomst till
journaluppgifter som behandlas hos en annan vårdgivare.
I 6 kapitlet 3 § anges att för att en vårdgivare ska få behandla
uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga i
systemet med sammanhållen journalföring krävs att
1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell
patientrelation med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga,
utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten
inom hälso- och sjukvården, och
3. patienten samtycker till det. Ärendet avslutas.

E-post
Övrig vård
V1607-04445-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Fråga om rätten till sin journal

E-post
Övrig vård
V1607-04511-55 SKA
Vård och behandling

Felaktig diagnos

En man har frågor om rätten till sin journal om man
exempelvis känner sig felciterad.
Åtgärd: Informerar skriftligt om gällande regler. Ärendet
avslutas.

En kvinna framför att hon har fått en felaktig diagnos för cirka
1 år sedan.
Åtgärd: Enligt överenskommelse vänder sig anmälaren till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

HABILITERING
E-post -> Skrivelse
Habilitering
V1604-02747-30 CAL
Kommunikation

Fick inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte har blivit beviljad teckentolk till
ett kulturevenemang.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom
anmälaren inte önskar att yttrande inhämtas.
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E-post -> Skrivelse
Habilitering
V1605-02968-30 CAL
Kommunikation

Får inte skrivtolk
En kvinna uppger att hon inte får beställa teckentolkar hos
Tolkcentralen trots att hon har behov av detta. Hon vill inte ha
det tolkbolag som är upphandlat då hon inte har tillit till det.
När hon inte kan få en tolk vill hon att tolkbolaget uppger
detta som en brist och inte som en avbokning.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från tolkcentralen i vilket det
framgår att kvinnan får inkomma med tolkbeställningar. Hon
erbjuds därefter tolk från det bolag som är upphandlat. Om
kvinnan sedan uppger att hon inte vill ha tolk registreras det
som en avbokning. Tolkcentralen har bjudit in kvinnan till ett
möte för att komma fram till en lösning. Efter att kvinnan har
tagit del av yttrande framför hon att hon är otrygg med att
det endast finns ett tolkbolag upphandlat med 9 skrivtolkar.
Ärendet avslutas eftersom patientnämndens förvaltning inte
kan påverka upphandlingsprocesserna.

E-post -> Skrivelse
Habilitering
V1605-03398-52 LÖW
Kommunikation

Utan tolk
En kvinna med funktionshinder klagar över att det hon inte får
tolk vilket hon har rätt till.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Då ingen underskriven anmälan
inkommit trots uppmaning avslutas ärendet.

Skrivelse
Habilitering
V1604-02743-30 CAL
Kommunikation

Får inte tolk
En kvinna blev beviljad teckentolk till en kurs. Vid det första
tillfället kom inte tolken för att Tolkcentralen hade glömt att
lägga in en beställning. Kvinnan kunde inte tillgodogöra sig
innehållet den första kursdagen som hon hade betalat 2 500
kr för. Hon önskar ersättning för detta.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från Tolkcentralen i vilket det
framkom att Tolkcentralen fick in en beställning om tolkning
för tio tillfällen. Det aktuella kursdatumet stod i den löpande
texten och övriga datum stod uppspaltade på sidan, vilket
gjorde att man missade det aktuella datumet. Bekräftelse gick
ut på de nio tillfällen men inte på det aktuella. Tolkcentralen
beklagade det inträffade, men kunde inte betala ut begärd
ersättning. Yttrande skickdes över till kvinnan som inte
återkom i ärendet, varför det avslutades.

Skrivelse
Habilitering
V1605-03586-30 CAL
Kommunikation

Får inte teckentolk
En kvinna har bokat tolk till ett arbetsplatsmöte. Det kom
ingen tolk till mötet, då det visade sig att beställningen hade
kommit bort på Tolkcentralen.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom kvinnan
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inte önskar att yttrande inhämtas.

Skrivelse
Habilitering
V1607-04474-55 SKA
Patientjournal och
sekretess

Logguppgifter i patientjournal

E-post
Habilitering
V1606-03793-50 KAR
Rådgivn/Inform/Hänv

Vårdval

En kvinna har frågor angående logguppgifter i hennes
patientjournal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.

En man undrar över vårdval och insatser vid habiliteringen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Diskussion sker kring vårdvalet.
Anhörig har varit i kontakt med verksamhetschef. Ärendet
avslutas.

205

