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V1411-05558-49
Skickade remissen vidare
Läkare remitterade anmälaren till ögonsjukhus, högspecialiserad sjukhusvård. Men
remissmottagaren remitterade anmälaren vidare utan att samråda med anmälaren.
Åtgärd: Av inhämtade yttranden från berörd vårdgivare och tjänstemän vid hälsooch sjukvårdsförvaltningen framkom att man både vid sjukhuset och vid hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ansåg att ingen avvikelse skett från gällande regler då
patienten hade möjlighet att kontakta vårdgivaren som vidareremitterat patienten
utan att först inhämta patientens medgivande till detta. Patientnämndens
förvaltning kunde dock konstatera att gällande regelverk anger att patientens
självbestämmande och integritet ska respekteras och att hälso- och sjukvården så
långt som möjligt ska utformas i samråd med patienten, vidare att en patient som
omfattas av ett landstingsansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta
landsting få möjlighet att välja utförare av offentlig finansierad öppen vård.
Patientnämndens förvaltning kunde också konstatera att det som regel råder
sekretess mellan en allmänt driven vårdgivare och en privat driven vårdgivare,
enligt gällande regelverk. Patientnämnden påpekade även att av det regelverk som
framtagits av hälso- och sjukvårdens förvaltning framgick att beslut om remittering
ska ske i samråd med patienten, att även om det är läkaren som beslutar om
patienten ska remitteras till annan vårdgivare ska patienten avgöra till vilken
vårdgivare remissen ska skickas. På grund av att ögonsjukhuset vidareremitterade
patienter utan att inhämta deras samtycke och på grund av att sjukhuset
motiverade sitt tillvägagångssätt i denna vidareremittering genom att hävda att
man på detta sätt följde gällande regelverk och att samtliga sjukhus i landstinget
också hanterade remitteringar utan att inhämta patienternas samtycke beslutade
patientnämndens förvaltning att utse ärendet till ett så kallat principärende, där
man ber vårdgivaren om återkoppling av vidtagna åtgärder för att uppfylla gällande
regler. Patientnämndens förvaltning bad hälso- och sjukvårdsförvaltningen om
förtydliganden i regelverket som tydligare anger att patienten ska informeras och ge
sitt samtycke till att vidareremittering ska ske och att det är patienten som beslutar
vart remissen skickas. Av senare inhämtade svar av hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kunde patientnämndens förvaltning konstatera att sådana
förtydliganden som patientnämndens förvaltning efterfrågade hade införts i de
riktlinjer som vårdgivarna har att följa. Dessa förtydliganden kommunicerades med
ögonsjukhuset. Även anmälaren tog löpande del av handläggningen och inhämtade
yttranden. Ärendet avslutas.
V1502-00591-58
Nekad behandling, önskar klargörande
En kvinna framför att hon fått avslag på att få frysa ägg (för senare graviditet) vid
en specialistklinik på ett sjukhus. Kvinnan har fått besked att hennes fall räknas
som sociala skäl trots att hon har en bakomliggande diagnos som gör att hon inte
kan få normal ägglossning. Anmälaren önskar klargörande i frågan.
Åtgärd: Svar har inkommit från handläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Av yttrandet framgår att det krävs en medicinsk bedömning för att få rätt till
offentligt finansierad äggfrysbehandling. Stockholms läns landsting har bestämt att
den enda medicinska diagnos som är godkänd för offentligt finansierad behandling
är cancer. Det finns andra medicinska diagnoser som skulle kunna vara berättigade
till äggfrysbehandling men dessa är ännu inte bestämda eller diagnostiserade.
Skiljelinjen mellan sociala skäl och behandling av infertila personer måste vara väl
definierad och det är viktigt att få nationell samstämmighet i dessa frågor. Hälso-
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och sjukvårdsförvaltningen beklagar att patientens önskan inte kan bli tillgodosedd i
dagsläget. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, framfört att hon
önskar lyfta frågan på nationell nivå och undrar om något arbete pågår för att
inkludera andra diagnoser. Hon informerar även att hon genomgått
äggfrysbehandling och betalat för detta själv. Kontakt tas med handläggare på
Sveriges kommuner och landsting för mer information. Det pågår för närvarande
ingen översyn gällande äggfrysbehandling i Stockholms landsting. Anmälaren
hänvisas till att själv ta kontakt med andra landsting för mer information. Ärendet
avslutas hos förvaltningen.
V1503-01767-58
Brister i utredning efter olycka
En anhörig framför synpunkter på brister i utredning vid patientens besök på en
akutmottagning på ett sjukhus. Maken var med om en bilolycka och inkom med
ambulans till sjukhuset. Röntgen gjordes av ena axeln och inget mer. Patienten har
nu opererats för en blödning i hjärnan orsakad av olyckan. Anmälaren ifrågasätter
handläggningen på sjukhuset.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken som beklagar händelsen med
missad diagnos och ber om ursäkt till patienten för detta. Av yttrandet framgår att
patienten inkom till sjukhuset efter en kollision med en betongrefug i en hastighet
av 90 km/h. Läkaren gjorde en noggrann undersökning av patienten och bedömde
att det inte fanns någon misstanke om hjärnskada. Patienten hade inga riskfaktorer
som hög ålder, medvetandepåverkan, neurologiska symtom eller
läkemedelsbehandling. Enligt skandinaviska riktlinjer för handläggning av vuxna
patienter med skallskada så rekommenderas det datorröntgen av hjärnan om någon
av ovanstående riskfaktorer förekommer. Läkaren bedömde skadan som minimal
och skickade hem patienten med muntlig information om att söka vård vid utebliven
förbättring. Det är beklagligt att patienten drabbats av någon form av
hjärnblödning. Sjukhuset följer gällande riktlinjer och händelsen beskriver ett av de
ytterst få fall av hjärnblödningar som missas trots noggrann klinisk bedömning och
har resulterat i en avvikelse samt en risk- och händelseanalys på sjukhuset.
Medarbetare på kliniken kommer att informeras på klinikens arbetsplatsträffar.
Anmälaren inkom med synpunkter där hon påpekade att maken framfört att hans
huvud kändes konstigt, han var något förvirrad och även arg. Personal tolkade detta
som nervositet samt eventuell drogpåverkan. Sanningen var att patienten drabbats
av en hjärnblödning. Anmälaren påtalar även att maken opererats två gånger och
att läkare avrått honom från att gå tillbaka i arbete. Hon hoppas att vården kan ta
till sig av det inträffade och behandla alla patienter likvärdigt och med respekt.
Anmälaren önskade även ta del av resultatet av händelseanalysen. Tf.
verksamhetschef inkom med händelseanalysen där det framgick att handläggningen
varit korrekt. Anmälaren och patienten undrade hur det var möjligt att säga att allt
gått korrekt till då vården missat en blödning i hjärnan. Anmälaren informerade att
ärendet även utretts hos Inspektionen för vård och omsorg och att de riktat kritik
mot verksamheten. Ärendet avslutas hos förvaltningen.

V1504-01895-42
Brister i medicinering
En kvinna vårdas vid en beroendemottagning och upplever felaktigheter i
medicineringen. Vid varje besök ändras dos och läkemedel.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som ger en medicinsk förklaring till behandling, rådande regelverk från
Socialstyrelsen vid denna medicinering samt rutiner med urinprov för kontroll av
sidomissbruk. Beslut vad gäller utlämning av läkemedel, vilka läkemedel som skall
lämnas ut och hämtningsfrekvens påverkas således av alla ovanstående faktorer
och kan uppfattas som godtyckliga men måste anpassas till den rådande
situationen. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1504-01979-58
Komplikationer, blir inte lyssnad till
En kvinna framför att hon fått komplikationer efter en operation på ett sjukhus samt
att den operation som genomfördes inte var den som överenskommits. Kvinnan
drabbades av smärtor och tryck i buken några dagar efter operationen. Hon sökte
akut vård ett flertal gånger och har genomgått olika undersökningar men har hela
tiden fått besked att det inte finns något att göra då man inte hittar någon orsak till
smärtorna. Kvinnan anser inte att hon blivit lyssnad till och önskar en second
opinion.
Åtgärd: Gemensamt svar har inkommit från patientsäkerhetsläkare och
verksamhetschef på kvinnokliniken som beklagar att patienten inte ansett sig tagen
på allvar. Av yttrandet framgår de behandlingar, undersökningar och medicinska
bedömningar som gjorts. Patienten har utretts extensivt, träffat några av klinikens
mest erfarna gynekologer och det stora antalet journalanteckningar,
röntgenundersökningar och remisser till olika instanser tyder på att man från
vårdens sida tagit hennes besvär på största allvar och bemödat sig om att hjälpa
henne. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inkommit med synpunkter
som bifogas för kännedom till avslutsskrivelsen tillsammans med tidigare inkommen
komplettering. Hon har varit på second opinion hos annan vårdgivare. Anmälaren
önskar att det framförs i avslutsskrivelsen att hon nu opererats och mår bättre.
Ärendet avslutas.
V1505-02481-42
Bemötande vid smärtlindring
En man sökte vård på en akutmottagning på ett akutsjukhus för buksmärtor och
upplevde ett ovänligt bemötande från läkaren i samband med undersökning och
bedömningen av hans smärtor. Mannen fick åka hem med rådet att återkomma om
smärtorna tilltog eller om febern steg. Mannen försämrades hemma och sökte akut
åter vård och opererades för blindtarmen. Även efter operationen upplevde han sig
ifrågasatt om smärtorna och valet av preparat. Mannen bad aldrig om starkare
mediciner endast att få vara smärtfri. Mannen undrar vem som bestämmer
patientens smärtröskel och måste personalen vara arrogant.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid akutkliniken som framför en
ursäkt över den orimligt långa svarstiden i ärendet, bemötandet samt ger en
förklaring till ansvarig kirurgs handläggning. Olika medicinska förklaringar framförs
över hur bedömningen gått till. Händelsen har återkopplats till ansvarig kirurg samt
till övriga medarbetare på kliniken. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
inkommit med skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen för kännedom.
Ärendet avslutas enligt överenskommelse med anmälaren.
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V1505-02632-58
Brister i helhetssyn och vårdansvar
En man framför att han haft multipla vårdkontakter med ett sjukhus men att ingen
vill ta ansvar för helheten. Han har remitterats till olika undersökningar och
bedömningar men ingen läkare har kommit fram till vad han lider av. Han har
därmed inte fått någon diagnos och inte heller någon behandling. Han mår dåligt
och har bland annat svårigheter med synen, muskelkramper, utslag/blåmärken,
hjärtrusningar och huvudvärk. Anmälaren anser inte att han är färdigutredd men
han har inga återbesökstider inbokade och när han kontaktar sjukhuset så får han
ingen hjälp.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på endokrinkliniken. Av
yttrandet framgår att patienten utretts med provtagning och läkarbesök. Då man
inte funnit att patienten led av någon endokrinologisk sjukdom avslutades kontakten
på kliniken. Patienten kontaktade mottagningen efter några månader och ytterligare
prover togs, utfallet var normalt vilket meddelats patienten. Verksamhetschefen
menar att man kanske inte lyckats klargöra för patienten hur utredning och
provtagning skulle genomföras. Ärendet kommer att tas upp i klinikens kvalitetsråd
och på arbetsplatsträff. Svar har inkommit från verksamhetschef och från
överläkare på reumatologkliniken. Av yttrandet framgår att patienten varit på ett
läkarbesök på kliniken. Vid genomgång av patientens sjukdomshistoria, status, och
provsvar har inget framkommit som gett misstanke om reumatologisk sjukdom som
bakomliggande orsak till patientens besvär. Därmed finns inget behov av ytterligare
kontakter med patienten eller samarbete med andra kliniker i ärendet. Svar har
inkommit från överläkare och tillika medicinskt ledningsansvarig på
infektionskliniken. Av yttrandet framgår att patientens kontakt med kliniken
innefattat tre besök samt ett flertal telefonsamtal. Patientens symtombild har
dominerats av feber, hudutslag och förhöjda levervärden. Överläkaren anser, med
stöd av journaler och samtal med berörda läkare, att patienten fått ett adekvat
omhändertagande på kliniken. Ingen ytterligare uppföljning är planerad på kliniken.
Svar har inkommit från verksamhetschefen på hjärtkliniken. Av yttrandet framgår
att patienten remitterats till kliniken från akutkliniken angående utredning av
hjärtklappningsbesvär. Patienten har genomgått undersökningar och varit på ett
flertal läkarbesök på kliniken, symtomatologin har varit svårfångad och det har varit
oklart hur man ska utreda patienten vidare. Patienten har dock träffat
högspecialiserade hjärtläkare och ingen av dessa har kunnat säkerställa någon
behandlingsbar rytmrubbning. Gemensamt svar har inkommit från läkare och från
psykolog på smärtcentrum. Av yttrandet framgår att patientens påstående att
läkare avbröt kontakten mot patientens vilja är korrekt. Patienten erbjöds istället
flera återbesök till läkare med syfte att uppdatera den komplexa symtombilden.
Bedömningen var att patienten borde färdigutredas gällande sina somatiska besvär
innan behandling påbörjas på enheten. De anser att en samordning kring
patientens komplexa symtombild och pågående vårdkontakter är av stor vikt för att
kunna bistå patienten på bästa sätt. Svar har inkommit från läkare på neurologiska
kliniken. Av yttrandet framgår att han träffat patienten vid två tillfällen samt haft
telefonkontakt två gånger. Då läkaren haft svårt att få alla symtom och testresultat
att kunna förklaras av en enskild diagnos har många frågor kvarstått. Ny förfrågan
gjordes till neurologkliniken på sjukhuset om möjlighet till förnyad bedömning hos
specialist där. Verksamhetschefen inkom med svar att patienten i första hand
hänvisas till sin husläkare men att han är välkommen att söka vård genom remiss
från husläkaren eller egenremiss. Då ytterligare skriftväxling inte tillför något i
ärendet avslutas ärendet i befintligt skick.

V1505-02659-34
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Avsaknad av lovad behandling
En man har synpunkter på att han inte får påbörja en psykoterapi vid en psykiatrisk
mottagning. Vårdgivaren har gjort en bedömning att han behöver psykoterapi men
den tilltänkta psykoterapeuten blev sjuk och återkom senare med nedsatt
tjänstgöringstid. Han har väntat i sju månader och har tappat förtroendet för
mottagningen.
Åtgärd: I ett yttrande från chefsöverläkare vid psykiatrisk klinik skriver denne att
vid en specialistläkarbedömning av mannen noterades förbättrat allmäntillstånd
efter tidigare dosjustering av ett nytt preparat. Mannen har fått en ny tid för
psykoterapi bedömning och återbesök till läkare. Anmälaren har inte framfört några
synpunkter på yttrandet från vårdgivaren varför ärendet avslutas.

V1505-02757-34
Olaga tvångsvård
En kvinna vårdades frivilligt på psykiatrisk avdelning. På kvällen ville hon skrivas ut
och gå hem, men hölls kvar på avdelningen. Man försökte få in läkaren för
bedömning, men denne hade inte tid att komma. Kvinnan skrevs ut först dagen
efter. Kvinnan anser att hon tvångsvårdads utan laga stöd.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från överläkare skriver denne att berörda
befattningshavare antingen har lämnat kliniken eller inte har något minne av
händelsen. Klinikledningen beklagar att den omsorg som ägnats anmälarens
säkerhet har uppfattats negativt. Självklart hade hon en grundlagsskyddad rätt att
när som helst lämna avdelningen och läkaren ber om ursäkt för att
arbetsbelastningen inte tillät ett omedelbart läkarsamtal på avdelningen. Kvinnan
har inte framfört några synpunkter på yttrandet från vårdgivaren varför ärendet
avslutas.
V1505-02845-34
Bollas mellan vårdgivare
En anhörig till tonåring har synpunkter på att dotter bollas runt mellan olika
vårdgivare. Läkare har olika synpunkter på vilken vård som ska ges. Nu har
föräldrarna dottern hemma medan läkarna bollar runt mellan varandra och funderar
om det är barn- och ungdomspsykiatrin eller ätstörningsvården som ska ge
behandling. Föräldrarna är uppgivna.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från enhetschef och verksamhetschef vid
ätstörningskliniken skriver dessa att tonåringen även hade en komplicerad
psykiatrisk sjukdom vilket medfört att flera enheter varit inkopplade. Dottern har
fått en tät och omfattande behandling vid mottagningen vilket medfört att
undervikten har normaliserats men inte hennes psykiska mående. Hon har erbjudits
ett intensivt öppenvårdsarbete samt inläggningar i samarbete med en BUP
mottagning. Verksamhetschefens uppfattning är att dottern behandlats på ett
adekvat och professionelle sätt. Fadern var inte nöjd med svaret från
ätstörningsmottagningen då de båda mottagningarna tjafsat om vart dotterns skulle
tas omhand. Han hade önskat att det fanns en annan koordinering mellan de båda
verksamheterna. Han ämnade skriva ett genmäle men återkom inte till
förvaltningen varför ärendet avslutas.
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V1505-02850-44
Bristande bemötande
En kvinna skriver då hon anser att hon blivit felaktigt bemött då hon kontaktade
larmcentralen angående transport till sjukhus.
Åtgärd: Anmälaren informerades om att larmcentralen först gör en bedömning i
telefon om en ambulanshämtning skall göras. Anmälaren har haft återkommande
frågeställningar i samma ämne i samtal med förvaltningen och meddelades att nya
kontakter som inte tillför ärendet något nytt i sak kommer att läggas till akten utan
åtgärd. Ärendet avslutas.
V1505-02876-34
Bollas mellan vårdgivare
Anhöriga har synpunkter på att dotter bollas mellan olika vårdgivare. En
ätstörningsklinik anser att barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) ska göra en utredning
medan BUP anser att dotter inte var redo för det utan ska fortsätta vårdas vid en
ätstörningsklinik.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från överläkare vid barn-och ungdomspsykiatrisk
mottagning skriver denne att han ur familjens synvinkel kan förstå att vården kan
kännas fragmentiserad och motsägelsefull. Mycket vård har erbjudits men vården
har inte kunnat avhjälpa dotterns svårigheter. Vårdgivaren har dock samarbetat på
ett konstruktivt sätt för att hitta en lämplig vårdform tillsammans med
ätstörningsklinik. Läkaren anser att det som tycks saknas i vårdkedjan är dagvård
vid ätstörningsklinik men det ingår inte i deras ordinarie utbud. En
vårdplaneringsprocess pågick under våren men själva dokumentationen saknades.
Föräldrarna har tagit del av yttrandet och har synpunkter på att det inte fanns
någon koordinering mellan BUP och SCÄ. De ämnade inkomma med ett genmäle
men har inte återkommit till förvaltningen varför ärendet avslutas.
V1506-03094-34
Behandling
En kvinna har synpunkter på att en beroendemottagning inte hjälper henne att bli fri
från sitt tablettberoende genom att ordna så hon blir inlagd. Kvinnan har försökt på
egen hand men hennes somatiska sjukdomar försvårar nedtrappning i öppenvård.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från överläkare vid en beroendeenhet skriver denna att
kvinnan har haft önskemål om att få göra sin nedtrappning inneliggande vilket
tyvärr har varit svårt då platser för avgiftning är få i slutenvård och som innebär
vård under en längre tidsrymd. Hon har också uppfattas som ambivalent av sin
läkare till nedtrappning då hennes ångest emellanåt varit allt för svår. Anmälaren är
kallad till läkare för ny bedömning och diskussion om socialtjänsten bör kopplas in
för diskussion angående behandlingshem. Alternativa avgiftningsmöjligheter får
diskuteras vid kommande möte med läkare. Kvinnan har inte framfört några
synpunkter på yttrandet från vårdgivaren varför ärendet avslutas.
V1506-03121-34
Bemötande
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En anmälare upplever att hen blir diskrimenerad inom rättspsykiatrin för sin
sexuella läggning och undrar om det inte finns riktlinjer inom landstinget mot detta.
Åtgärd: I ett yttrande från verksamhetschef och överläkare skriver dessa att all
personal har genomgått landstingets webbutbildning i HBTQ frågor. I
anställningsförfarandet eftersträvar vårdgivaren att rekrytera personer som ser till
alla människors lika värde. Man arbetar även med att bemöta alla, oavsett om de är
personal eller patienter, med respekt. För att förhindra konflikter mellan patienter
och även personal på avdelningarna har kliniken en riktlinje att inge bär eller sätter
upp förtecken av religiös, sexuell, politisk eller grupptillhörighets karaktär. Detta för
att ingen ska uppleva sig bli särbehandlad. Det finns inget hinder från att ha egna
symboler på sitt rum eller att vara sann i sin egen inställning. Vårdgivaren gör detta
i välmening, inte för att det utrycker åsikter om vad som anser vara korrekt eller ej.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och meddelat att han inte har något ytterligare
att tillägga. Ärendet avslutas.
V1506-03165-42
Brister i läkemedelsbehandling och journalföring
En kvinna har synpunkter på medicineringen hon får vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning. Läkaren har satt ut flera mediciner och hon anser att
läkaren mixtrar med medicinerna. Hon anser att uppföljningen inte sker tillräckligt
regelbundet och läkaren har inte journalfört när läkemedel satts ut.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren och behandlingsansvarig som
beklagar handläggningen. På grund av läkarbrist har kvinnan träffat olika läkare
vilket påverkat medicineringen negativt. Hon har erbjudits utredning vid annan
mottagning och sjukintyg är utfärdat. Ett möte är planerat med läkare,
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Verksamheten har påbörjat en
organisationsförändring för att bättre svara upp mot patienters behov. Anmälaren
har tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1506-03262-30
Felaktighet i journal och bristfällig vård
En kvinna uppger att det står fel i dotterns journal som rör en annan patient. Vidare
har dottern fått bristfällig psykiatrisk vård. Hon har inte heller fått hjälp med att
byta mottagning.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från aktuell mottagning som uppger att man har
kontrollerat dotterns journaler flera gånger och det står inga felaktigeter i journalen.
Dottern har blivit erbjuden medicinering och stödkontakt, men inte terapi då hon
inte har kunna tillgodogöra sig detta. Man har skickat remiss till annan mottagning
som dottern har önskat. I genmäle vidhålls att det står fel i journalen. Man har
ansökt om journalförstöring hos Inspektionen för vård och omsorg gällande detta.
Anmälaren anser att ärendet kan avslutas hos patientnämndens förvaltning.
V1506-03264-44
Missad diagnos, komplikation efter operation
En skrivelse där dels den avlidne själv beskrivit första delen av ett händelseförlopp
på en akutklinik efter ett fall i en trappa. Fortsättningen med ytterligare fall och
komplikationer till följd av det med ytterligare sjukhusvistelse beskrivs av hustrun
efter att maken avlidit.
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Åtgärd: Yttrande samt kompletterande yttrande gavs av verksamhetschefer,
chefsjuksköterska, överläkare vid gastrocentrum, geriatriska kliniken och
ortopediska kliniken. Samtliga gav en ingående beskrivning av de bedömningar,
undersökningar och åtgärder som vidtogs under patientens vårdtid. Ortopeden
framförde att den första tolkningen av olika röntgenundersökningar var just primär
och kunde ändras efter kompletterande granskningar. Patienten hade en långt
gången skrumplever och en sammansatt sjukdomsbild vilket gjorde att han fick sin
vård på flera kliniker vartefter hans status förändrades. De har behandlat patienten,
besvarat remisser och gett ordinationer och råd hur man ska hantera leversjukdom
och uppkommen kotfraktur var av ringa omfattning. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och ärendet avslutas.
V1506-03357-34
Bollas mellan vårdgivare
Föräldrar har synpunkter på att dottern bollas runt mellan olika vårdgivare utan att
någon tar ansvar. En ätstörningsmottagningsenhet är oense med barn- och
ungdomspsykiatrin om hon är i behov av tvångsvård eller ej.
Åtgärd: I ett svar från verksamhetschef och överläkare svarar dessa att svårigheter
uppstår då patienten inte vill medverka i vård, men inte bedöms vårdintygsmässiga.
Ingen av Stockholms ätstörningskliniker har uppdrag att bedriva akut vård. Om en
patient bedöms behöva heldygnsvård pga. somatiska och psykiska skäl behöver
detta ges på barnmedicinsk respektive barnpsykiatrisk klinik i väntan på plats inom
den specialiserade ätstörningsvården. Dottern togs över till annan ätstörningsklinik.
Vårdgivaren har tagit familjens negativa upplevelse av vården med bristande
samarbete mellan klinikerna på stort allvar och denna anmälan kommer att
hanteras enligt rutin kring klagomåls- och avvikelsehantering. Vårdgivaren är öppen
för en diskussion med andra ätstörningskliniker samt barn-och ungdomspsykiatrin
för att förbättra samarbetet så att familjer inte upplever att de hamnar mellan
stolarna. Anhöriga har inte framfört några ytterligare synpunkter på yttrandet varför
ärendet avslutas.
V1506-03520-44
Oupptäckt hjärtsvikt på vårdcentral
En kvinna hör av sig angående sin mormor, som sökt sig till en vårdcentral på grund
av att hon blev mycket dålig. Kvinnan fick beskedet att inget var fel på hjärta eller
lungor. Två dagar senare blev kvinnan på nytt mycket dålig och fick föras med
ambulans till ett akutsjukhus. Där konstaterade man att kvinnan led av grav
hjärtsvikt. Dotterdottern menar att detta borde ha upptäckts av läkaren på
vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig läkare samt verksamhetschef. Händelsen hade
varit svår att förutse utifrån det första besöket på vårdcentralen. Mottagningen hade
gjort en händelseanalys, vidtagit förbättringsåtgärder och ärendet hade efter
reglerna om vårdskador skickats till Inspektionen för vård och omsorg för utredning.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och gått vidare till annan instans för fortsatt
utredning. Ärendet avslutas.
V1507-03679-28
Utebliven/sen leverans av sondmat
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En man uppger att han får hem sondmat från landstinget. Under fem dagar fick han
inte hem sin mat. Anmälaren hade kontakter med distributionsfirman och blev illa
bemött. Slutligen skickade leverantören en akut leverens.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamheten som levererar sondmat. Det
visar sig i systemet att beställning och mottagande av beställning gått fram.
Däremot har det senare visat sig att distributören inte levt upp till de krav som
ställts. Med anledning av det inträffade har man nu tecknat ett nytt avtal med en ny
leverantör, från och med januari 2016. Man beklagar det inträffade men hoppas nu
att leveranserna kommer fram i tid. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
ärendet avslutas.
V1507-03847-28
Problem med leverans av förskriven sondmat
En man väntade på leverans av sondmat som förskrivits från mottagningen.
Leveransen kom inte fram i tid och anmälaren önskar en utredning av vad som hänt
och en översyn av rutiner hos berörda. Han fick vänta sju dagar, vilket han finner
oacceptabelt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef vid akutsjukhuset. Det är med
beklagan man läser anmälan och det besvär det orsakat patienten. I detta fall har
beställning lagts in i beställningsportalen och godkänts för leverans och att den är
levererad vid rätt datum. Vad som skett mellan att beställningen godkänts och till
leverensen kan således endast besvaras av den firma som har leverensuppdraget.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1507-03946-44
Får ingen behandling
En man får inte önskad behandling på den psykiatriska mottagningen. När han
önskar byta mottagning kräver den nya mottagningen remiss, men den ursprungliga
mottagningen vill inte skriva en sådan.
Åtgärd: Yttrande samt kompletterande yttrande gavs av legitimerad psykolog,
enhetschef samt överläkare i psykiatri. Dessa gav en bakgrund till anmälarens vård,
dess förutsättningar och bakgrunden till de beslut om vård som tagits. I anmälarens
vård var även representanter för arbetsliv, fack, företagshälsovård och
Försäkringskassa involverad. Anmälaren var erbjuden ny läkar-, psykolog- samt
sjuksköterskekontakt inför fortsatt behandling. I det kompletterande yttrandet sade
läkaren att patientens situation hade förändrats och patienten hade erbjudits
medicinsk uppföljning samt psykoterapeutiska insatser. Anmälaren meddelade att
han inte var nöjd med den erbjudna vården. Då fortsatt skriftväxling sannolikt inte
kommer att tillföra ärendet något nytt i sak avslutas ärendet.
V1508-04108-58
Inte överens om behandling, komplikationer
En man framför att han inte är överens med husläkaren gällande
behandlingsalternativ. Han mår inte bra av den behandling han får men upplever att
han inte blir lyssnad till i detta. Undrar om han blivit åldersdiskriminerad.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och från behandlande läkare på
mottagningen. Av yttrandet från verksamhetschefen framgår att det gjorts många
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försök från läkarens sida att få bukt med patientens höga blodtryck men att det
varit svårt då patienten besvärats av biverkningar som omöjliggjort fortsatt
behandling. Av patientjournalen framgår att ärendet handlagts enligt vetenskap och
beprövad erfarenhet samt i samråd med patienten. Verksamhetschefen förstår
patientens frustration och oro över sina symtom och avsaknaden av adekvat
behandling. Av yttrandet från behandlande läkare framgår att hon haft kontakt med
patienten under ett flertal år. Läkarens utgångspunkt har varit att sänka patientens
blodtryck då risk föreligger för stroke och patienten har provat alla de
läkemedelsgrupper som finns tillgängliga för att sänka blodtrycket. Vid läkarens
senaste möte med patienten diskuterades behandlingsmöjligheter och det
beslutades att patienten skulle remitteras till specialistmottagning för bedömning.
Läkaren anser det olyckligt att patienten får biverkningar även med den nya
behandlingen. Hon anser inte att hon utsatt patienten för någon
åldersdiskriminering utan har remitterat honom för bedömning till specialist utifrån
medicinska ställningstaganden. Om patienten önskar träffa annan läkare på
vårdcentralen så går det att ordna. Anmälaren inkom, efter att ha tagit del av
yttrandet, med synpunkter där han ansåg att han blivit förgiftad av alla de
läkemedel som han fått. Då ytterligare skriftväxling i ärendet inte anses tillföra
något avslutas ärendet hos förvaltningen, anmälaren önskar gå vidare med ärendet
hos annan instans.
V1508-04161-34
Lång väntan på att få vård
En kvinna med suicidbenägenhet vände sig till en läkare vid en psykiatrisk
mottagning där hon utlovades remiss för samtal till en annan mottagning. Nu har
hon väntat sex månader och den nya mottagningen har informerat att hon måste
vänta sex månader till innan hon får något samtal.
Åtgärd: I ett yttrande från verksamhetschef vid psykiatrisk klinik skriver denne att
tidstillägget inte har varit på något sätt uppseendeväckande. Kvinnan har dessutom
fått remisser av sin distriktsläkare till flera olika instanser. Hon har därefter varit
aktuell på en annan mottagning inom kliniken och fått terapi. Kvinnan har tagit del
av yttrandet och i ett avslutsbrev till vårdgivaren framfört ytterligare synpunkter.
Ärendet avslutas efter samråd med anmälaren.
V1508-04290-44
Bristande behandling
En kvinna har fått vänta på vård av en allvarlig komplikation efter en höftoperation.
Kvinnan vistades på ett korttidsboende och hennes symptom tolkades inte rätt,
läkare tillkallades inte trots hennes önskan och först efter ett par dagar och byte av
sjuksköterska skickades hon till sjukhus med propp i lungan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Denna gav
en genomgripande redogörelse för anmälarens vistelse på kortidsboendet grundad
på sjuksköterskornas, arbetsterapeutens och fysioterapeutens journalföring och
läkarkontakter med anledning av patientens situation. Patienten mådde inte helt bra
under tiden på korttidsboendet, försämrades ytterligare och fördes åter till sjukhus
där hon diagnostiserades med propp i lungan. Under de fyra dagarna på
korttidsboendet har även läkare varit involverad i bedömning och åtgärder utifrån
aktuellt hälsotillstånd, varför man inte kan se att man brustit i omhändertagandet.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och en anmälan till patientförsäkringen är
gjort. Ärendet avslutas.
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V1508-04305-34
Fel bedömning
En kvinna har synpunkter på att hon bedöms ha alkoholproblem av en läkare inom
en psykiatrisk verksamhet. Denne krävde att kvinnan skulle söka hjälp vid en
beroendemottagning och vara nykter under 3 månader för att få göra önskade
utredningar. Anmälaren känner sig kränkt och anser att läkaren gjort en
felbedömning.
Åtgärd: I ett yttrande från verksamhetschef vid psykiatrisk enhet beklagar denna att
kvinnan känt sig kränkt. E n remiss hade skickats med önskad om hjälp med en
fördjupad diagnostisering. I både remissen och under den kliniska intervjun
framkom en anamnes av regelbunden alkoholöverkonsumtion, vilket kan störa
diagnostiseringsarbetet. Detta medförde att vårdgivaren rekommenderade kvinnan
att vara helt avhållsam med alkohol under tre på varandra följande månader och
erbjöd en remiss till en beroendemottagning. Kvinnan avböjde detta. Man beklagar
att anmälaren inte är enig med vårdgivaren i deras bedömning. Kvinnan har inte
återkommit med ytterligare synpunkter, varför ärendet avslutas.
V1508-04333-58
Önskar annan behandling, inte lyssnad till
En man framför att han blivit remitterad till en specialistklinik på ett sjukhus på
grund av högt blodtryck. Läkaren rekommenderar behandling som anmälaren inte
mår bra av. När han påtalat detta, samt att han önskat annan behandling så blir
han inte lyssnad till. Han får besked att det inte finns annan behandling, vilket han
ifrågasätter.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på kliniken. Av yttrandet
framgår att patienten remitterats till kliniken på grund av ett svårbehandlat högt
blodtryck. Läkaren beklagar att patienten inte är nöjd med besöket då läkaren anser
att han tagit sig tid med patienten och upplevde att patienten var införstådd med att
pröva annan medicin. Han informerar även att det sällan är motiverat med
ytterligare utredning av orsaken till besvären utöver de undersökningar som
patienten redan genomgått. Patientens höga blodtryck är förenat med en klart ökad
risk och det är motiverat att försöka hitta en behandling som patienten tolererar
även om biverkningar inte helt kan undvikas. Läkaren hävdar bestämt att han inte
utsatt patienten för åldersdiskriminering. Anmälaren inkom, efter att ha tagit del av
yttrandet, med synpunkter där han framförde att han inte var nöjd med svaret.
Överenskommer att han framför detta direkt till läkaren vid det inbokade
återbesöket på kliniken. Anmälaren återkom efter läkarbesöket till förvaltningen och
informerade att han slutat med nästan all sin medicinering och att han mår mycket
bättre. Han önskar anmäla kliniken. Då ytterligare skriftväxling inte tillför något i
ärendet hänvisas anmälaren till Inspektionen för vård och omsorg och till
patientförsäkringen för ställningstagande till utredning. Ärendet avslutas.
V1508-04338-34
Bemötande/diagnos
En man har synpunkter på ett oetiskt bemötande från en läkare vid en psykiatrisk
mottagning. Denna är brysk i tonen, vill inte bli avbruten och uppger att anmälaren
inte kan räkna med att få hjälp från psykiatrin framöver. Enligt mannen har läkaren
ingen empati eller känsla för att försöka ta in dennes sjukdomsbild. En av
diagnoskoderna har tagits bort vilket anmälaren anser vara grunden i hans
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problematik. Han önskar även få veta vilka rutiner kliniken har när det gäller att
besvara e-post.
Åtgärd: I ett begärt yttranden har specialistläkare i psykiatri yttrat sig. Läkaren ber
om ursäkt för att hon gjort anmälaren ledsen och upprörd. Diskussionen dem
emellan handlade om rehabilitering som var mer av generell art och inte menad som
om anmälaren genast måste börja arbeta. Läkaren ser dock som sitt ansvar att vid
behov ifrågasätta och modifiera en plan som mannen presenterat och som inte är
realistisk. Enligt önskemål kommer anmälaren få träffa en annan läkare. Mannen
har tagit del av yttrandet och önskar framföra att förra enhetschefen varit passiv då
han fick vänta länge på en besökstid. Mannen är fortfarande besviken över att
läkaren tog bort en av hans diagnoser. Han har inte fått svar på vilka rutiner
kliniken har kring att besvara e-post men är nöjd med hjälpen från nuvarande
enhetschef. Ärendet avslutas i samförstånd.

V1508-04389-28
Ifrågasätter bedömning, utebliven utredning
En kvinna sökte mottagningen efter upprepade attacker av smärta i buk och bröst.
Hon fick besked om att man ej kunnat finna orsaken. Ingen ultraljudsundersökning
gjordes. Besvären kvarstod och kvinnan åkte småningom på semester där hon blev
tvungen att uppsöka akutsjukhus. Där konstaterade man gallsten och hon
opererades. Kvinnan undrar hur man kunnat missa detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från specialistläkare vid akutsjukhuset. Det
framkommer att man inte kunnat finna någon orsak till smärtorna och därav inte
indicerat att utföra ett akut ultraljud. Det bedömdes att patienten kunde följas upp
vidare inom primärvården, och en remiss skickades för uppföljning och
ställningstagande till eventuellt ultraljud, då man misstänkte gallsten. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och en anmälan till patientförsäkringen har gjorts. Ärendet
avslutas.
V1508-04580-34
Felbehandling
En kvinna har synpunkter på att hon inte fick rätt behandling vid en akutmottagning
i samband med att hon hade fått en brännskada. Efter kontakt med annan
vårdgivare framkom att omläggningen av brännskadan hade gjorts på ett felaktigt
sätt. Dessutom hade man inte rengjort skadan ordentligt. Anmälaren vill inte att
någon annan ska behöva drabbas.
Åtgärd: I ett yttrande från specialistläkare vid ett akutsjukhus skriver denna att
bedömningen avseende brännskadans djup skilde sig mellan den behandlande
läkaren på akuten och senare av specialistläkare. Det går inte att säkert uttala sig
om skadan förvärras på två dygn eller om den första bedömningen underskattade
djupet. Det är erkänt svårt att akut bedöma en brännskadas djup. Läkaren på
akuten beklagar att kvinnan inte initialt fick den rätta behandlingen av sina skador
samt den smärta hon fick utstå till följd av fördröjningen av behandlingen. Som ett
led i vårdgivarens förbättringsarbete planeras en utbildning i handläggning av
brännskador för de läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som tjänstgör på
akutmottagningen. Kvinnan har inte framfört några synpunkter på yttrandet från
vårdgivaren varför ärendet avslutas.
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V1509-04700-42
Nekad utredning, ingen uppföljning av medicinering
En kvinna vårdades av husläkaren för flera sjukdomar. Läkaren ville inte ta vissa
blodprov av kostnadsskäl varför kvinnan sökte vård utomlands. Provsvaren från
utlandet visades för husläkaren. Trots avsaknad av diagnos höjde läkaren dosen av
smärtstillande medicin. Kvinnan sökte verksamhetschefen men denna återkom
aldrig.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare.
En läkare kan aldrig neka utredning med hänvisning till kostnadsskäl och är skyldig
att göra en utredning om det är medicinskt motiverat. Patienten har rätt att begära
en second opinion men hon valde själv att söka vård utomlands. Doshöjning gjordes
då det bedömdes att hon hade ångest. Kvinnan sökte verksamhetschefen och
önskade direktkontakt, vilket inte var möjligt. Upplevelsen beklagas. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter framfört att hon inte är nöjd. Ärendet avslutas.

V1509-04775-44
Kommunikation mellan vårdenheter
En kvinna skriver efter att ha besökt både primärvård och akutvård och upplevt
dålig kommunikation mellan de olika vårdgrenarna. Akutvården hade inte kunnat få
fram medicinska fakta från primärvården utan undersökningar hade fått göras om
med förlängd väntan som följd.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denne skickade utdrag av loggfiler för
journalprogrammet som visade möjligheten för sjukhuset att se informationen från
röntgenenheten och vilka kriterier som gällde för att detta skulle kunna ske.
Anmälare var nöjd med att systemet kunde ge information till annan vårdgivare.
Ärendet avslutades därmed.
V1509-04795-57
Brister i behandling
En kvinna framför synpunkter på brister i utredning och behandling på
vårdcentralen. Hon får inte rätt läkemedel och det är problem med sjukintyg.
Åtgärd: Då anmälaren främst vill ha hjälp av förvaltningen med medicinska frågor
avslutas ärendet i befintligt skick utan handläggning.
V1509-04832-49
Infektion åtgärdades inte
Anmälaren opererades i benen. Efteråt uppstod det en infektion. Anmälaren var
kritisk mot hur vårdgivaren omhändertog denna infektion. Fel åtgärder ordinerades.
Anmälaren ställde sig också frågande till att läkaren ordinerade starka mediciner
utan att undersöka benen.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef och berörd operatör
framgick att det efter operationen bedömdes att det uppstått en ytlig hudinfektion.
Antibiotika ordinerades. Ett besök för kontroll inbokades och vid denna uppföljning
konstaterades att rodnaden minskat och att operationsärren såg fina ut. Det
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bedömdes att antibiotikabehandlingen skulle fullföljas. Anmälaren tog del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1509-04852-44
Oupptäckt stroke
En kvinna hör av sig angående sin avlidna mor, som bott på ett vård- och
omsorgsboende. Kvinnan blev mycket dålig och dottern misstänkte att mamman
drabbats av en stroke, men det förnekades av läkare och sjuksköterskor vid
boendet och dottern hindrades från att ringa en ambulans. Det visade sig sedan att
det var en stroke kvinnan drabbats av och hon avled strax därefter.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från områdeschef och enhetschef. Patienten hade
bott en längre tid på boendet och var väl känd av personalen. Man menar att det
inte förekommit brister i vården och omsorgen om patienten. De har tagit hand om,
observerat, undersökt, följt upp, rapporterat symtom och kontaktat läkare enligt
olika rutiner. De beklagar däremot djupt att anhörig inte kände sig bra bemött i
deras kontakter. De arbetar ständigt med att försöka förbättra deras verksamhet
och där dialog, information och bemötandefrågor är en viktig del i arbetet.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte återkommit. Ärendet
avslutas.
V1509-04907-44
Bristande tillgänglighet
En kvinna kontaktar. Efter en större bukoperation skulle hon få besked om diagnos
och hade fått uppgiften att det kunde ta två månader. Kvinnan kontaktade
mottagningen upprepade gånger för besked men fick aldrig kontakt med läkaren.
Först efter fyra månader fick hon besked. Under tiden hade både hon själv och
familjen mått mycket dåligt av den långa väntan.
Åtgärd: Yttrande gavs av specialistläkare. Yttrandet visade att patienten hade
operarats för tumör under våren men fick vänta på slutgiltig diagnos i fem månader.
Den förlängda svarstiden hade sin grund i personalbrist på patologavdelningen
under sommaren och att icke-cancerfall därför prioriterades ned. Dessutom
genomfördes enligt rutinen en specialanalys för att helt säkerställa att tumörformen
inte var elakartad vilket krävde längre tid. Verksamheten hade tagit upp att de inte
fått svar inom rimlig tid med den aktuella kliniken. Ingen läkare vill att patienter
efter behandling ska uppleva stress och besvikelse. Man ber om ursäkt för att det
dragit ut på tiden att få besked efter operation, men hoppas att yttrandet ska bidra
till att anmälaren kan lägga denna händelse bakom sig. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och ärendet avslutas.
V1509-04912-64
Felopererad
En ung kvinnas brutna finger drogs tillrätta och gipsades. Vid efterkontroll
upptäcktes att det var flera, och numera defektläkta, benbrott i fingret. Kvinnan
behöver nu omopereras och kommer troligen att ha felställning resten av sin tid.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått, kompletterande handlingar från
anmälaren. Ärendet avslutas utan utredning
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V1509-04916-34
Behandling och läkemedel
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått någon basutredning eller vårdplan
trots kontakt med psykolog på en psykiatrisk mottagning under ett år. Hon fick
heller inte någon uppföljning efter att en läkare satt in ett läkemedel. Anmälaren har
även sökt den behandlingsansvarige och enhetschef under en vecka, men ingen har
ringt tillbaka.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från enhetschef skriver denna att man kommer att ta
till sig kvinnans kritik och arbeta för att utveckla verksamheten för att
förhoppningsvis ha ett bättre vårdflöde i dialog med patienter framöver. Enhetschef
medger att det blev en lång tid mellan läkarbesöken beroende på semestertider och
några uteblivanden från kvinnans sida. Enligt uppgift uttryckte anmälaren bestämt,
när hon kom via remiss från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), att hon inte
önskade någon terapeutisk kontakt utan enbart medicinsk behandling. Vårdgivarens
hade inte fog att ifrågasätta den bedömning och behandling som redan var på gång
och gjord på BUP. Anmälaren har tagit del av yttrandet och skulle ta ställning till ett
eventuellt genmäle men återkom inte till förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1509-04942-44
Långsam utredning
En kvinna skriver efter att ha besökt en akutmottagning. Hon ansåg att hennes
besök hade kunnat gå smidigare om kommunikationen mellan olika vårdgivare hade
varit bättre. Nu gjorde man om undersökningar som redan var åtgärdade i
primärvården.
Åtgärd: Yttrande gavs av specialistläkare vid akutkliniken. Denna redogjorde för de
bedömningar och åtgärder som vidtogs med de förutsättningar som situationen
angav. De prover anmälaren efterfrågade var inte aktuella vid det första tillfället
anmälaren var på akuten. För den information som efterfrågades hänvisade man till
sjukhusets egen journalföring och att ta del av den information som fanns där. Efter
genmäle svarade kliniken att man kunde ta del av information från en främmande
klinik genom att lyfta ett journalfilter vilket man gjort. Det var oklart varför detta
inte användes vid anmälarens andra besök på sjukhuset. Anmälaren avslutar då hon
inte anser att fortsatt skriftväxling skulle tillföra ärendet något nytt i sak.
V1509-04946-64
Bristande planering, får inte ut journal
En kvinna med kontakt på psykiatrisk mottagning förvägras få ut sin journal, och
hon får inte klart för sig hur planeringen av vården ser ut. Planerade möten för
samordnad individuell planering ställdes in på grund av sjukdom.
Åtgärd: Förvaltningen har via verksamhetschefen inhämtat yttrande från
verksamheten i vilket överläkaren skriver att eftersom patienten vidmakthåller sin
önskan att få en kopia av journalen kommer hela journalen att lämnas ut, trots att
det finns uppgifter som vården anser kan vara känsliga gällande patientens relation
till sin pappa. Anmälaren hävdade, efter att ha fått ta del av yttrandet, att han
endast fått en liten del av journalen, men på detta svarade verksamhetschefen att
hela journalen lämnats ut. Dock har man inte kunnat lämna ut journalhandlingar
som förts av annan vårdgivare. Anmälaren har efter detta fått begärda handlingar
med advokats hjälp. Han har i genmäle uttryckt att han upplever sig respektlöst
bemött. Ärendet avslutas.
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V1509-04954-58
Missad fraktur, felaktig tolkning av röntgenbilder
En kvinna framför synpunkter på att läkaren på akutmottagningen på ett sjukhus
missat att hon hade ett handledsbrott. Kvinnan sökte akut sjukvård på grund av en
fallskada. Röntgenbilderna visade ingen skelettskada och kvinnan fick gå hem utan
behandling. Då hon inte förbättrades i sitt tillstånd sökte hon vård på nytt och ny
röntgenundersökning gjordes. Den visade ett brott på ena underarmsbenet. Hon
ifrågasätter bedömningen på sjukhuset.
Åtgärd: Svar har inkommit från biträdande verksamhetschef och från behandlande
läkare vid ortopedkliniken, samt från patientsäkerhetsläkare vid röntgenkliniken på
sjukhuset. Av yttrandet från behandlande läkare framgår de undersökningar och
den medicinska bedömningen som gjordes vid besökstillfället. Då röntgenbilderna
inte påvisade någon skelettskada informerades patienten och anhörig att det rörde
sig om stukning av bägge handlederna och uppmanades att återkomma om
besvären inte avklingat inom två veckor. Dagen efter fick läkaren besked att
röntgenbilderna påvisade gamla frakturer på bägge handlederna. Läkaren
kontaktade anhörig till patienten i ärendet och meddelade röntgensvaret och
informerade att detta inte förändrade handläggningen. Av yttrandet från biträdande
verksamhetschef framgår att behandlande läkare följt gällande rutiner. Han
beklagar att sjukhuset missat en fraktur och informerar om möjlighet att ansöka om
ersättning hos patientförsäkringen. Av yttrandet från patientsäkerhetsläkaren
framgår att det var när röntgenbilderna dubbelgranskades som det
uppmärksammades att båda strålbenen hade avvikande form men att någon färsk
fraktur inte sågs. Fynden diskuterades med behandlande läkare som tog kontakt
med anhörig till patienten. När det på röntgenbilderna inte går att avgöra om fynden
är gamla eller nya blir patientens sjukhistoria och aktuella symtom avgörande för
hur röntgenfynden ska tolkas. Patienten har efter detta varit hos annan vårdgivare
för röntgenundersökning och en färsk fraktur kunde ses. Han beklagar att diagnosen
av frakturen fördröjdes några dagar. Anhörig inkom, efter att ha tagit del av
yttrandena, med genmäle där han bland annat påpekade att han ansåg det
anmärkningsvärt att det inte togs tillräckligt många bilder för att garantera en säker
diagnos. Han framförde även att om det var viktigt med patientens sjukhistoria för
behandlingens skull varför informerades han inte om detta. Patientsäkerhetsläkare
inkom med kompletterande yttrande där han informerade om gällande standard för
röntgenbildstagning som används, och att alla diagnostiska metoder har sina
begränsningar vilket innebär att det aldrig går att garantera en säker diagnos. Att
frakturen kunde ses några dagar senare kan förklaras av den kan ha rört sig en
aning. Gällande patientens sjukhistoria framgår att sjukhuset inte har tillgång till
röntgensvar från andra sjukhus, detta kommer att ändras under året då systemen
kopplas samman i en central arkivfunktion. Biträdande verksamhetschef framförde i
ett kompletterande yttrande att det togs två röntgenbilder vid besökstillfället.
Anhörig inkom efter detta med en fråga gällande hur många röntgenbilder som togs
vid besökstillfället då patientsäkerhetsläkaren meddelat att tre bilder togs men att
biträdande verksamhetschef meddelat att två bilder togs. Anhörig och anmälaren får
besked att det tagits tre bilder av ena handleden och två av den andra. Då
anmälaren inte hörts av efter detta utgår förvaltningen att hon accepterat svaret
och avslutar ärendet.
V1509-05044-64
Sviter efter utebliven behandling

Sida 16

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

En man sökte för 20 år sedan på akutsjukhuset för sin giftstruma. Det var i början
av sommaren. Läkaren ville att han skulle ingå i ett forskningsprojekt och därför
avvaktade man behandling till efter sommaren. Men patienten tappades bort i
hanteringen och fick inte någon egentlig behandling, vilket ledde till stroke med
svåra komplikationer under många år efteråt.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen framhåller att det har gått lång tid sedan händelsen och
att han inte kunnat kontakta den i ärendet aktuella läkaren då han sedan länge varit
pensionär. Av journalerna framgår att patienten gjort nybesök september månad,
och att man då planerat operation. Patienten hann olyckligtvis i mellantiden få en
stroke på grund av totalförträngning av kärl i halsen. Verksamhetschefen anser att
stroken beror på andra orsaker än väntan på behandling för giftstruman. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, uttryckt att han önskar bli kontaktad direkt
av verksamhetschefen för att kunna klargöra vissa frågeställningar. Ärendet
avslutas.
V1509-05060-42
Medicinändring vid läkarbyte
En man har fått ny husläkare och denna har ändrat i läkemedelsbehandlingen. Ett
prov för kontroll av njurfunktionen skulle göras men det är inte utfört. Mannen
önskar en förklaring.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till de ändringar i medicineringen som gjorts med anledning av
biverkningar och andra negativa effekter. Förändringarna kommer att utvärderas
och vid behov justeras. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1509-05148-42
Komplikationer kring operation, fel läkemedel
En kvinna skulle genomgå knäoperation på en ortoped klinik på ett akutsjukhus och
gavs bedövning i ryggen. De instrument som skulle användas var inte steriliserade
varför hon fick vänta 90 minuter med öppet knä. Nu krävdes sövning då hon inte
kunde ges mer bedövning i ryggen. Kvinnan mådde inte väl efter två olika sövningar
och behövde därför stanna sju dygn på avdelningen. Intravenös
antibiotikabehandling gavs i flera dygn. Vid medicindelning noterade hon att de
mediciner hon gavs var aktuella för många år sedan. Bland annat blodförtunnande.
Ansvarig läkare hade inte noterat aktuella mediciner från den lista hon fyllde i vid
inskrivningssamtalet. Under den sju dygn långa vårdtiden fick hon ingen behandling
av fysioterapeut eller rond av avdelningsläkaren.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som instämmer i
felaktig handläggning i samband med knäplastik. Av oförklarlig anledning fanns inte
sterila instrument inför operation av totalplastik och när dessa kom till
operationsavdelningen var förpackningen inte steriliserad. Detta var orsaken till
fördröjning med 90 minuter innan operation. Felaktigheterna med läkemedelslistan
kan bara beklagas. Anmälaren har tagit dela v svaret och därefter inkommit med
skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.

V1509-05163-42
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Medicin saknades i dosetten, fel dos
En man bor på ett gruppboende och medicineras med 20 olika mediciner. Vid flera
tillfällen har sköterskan från vårdcentralen missat att dela mediciner i dosetten.
Även fel dos på läkemedlen har noterats. Under en vecka saknades morgonmedicin,
oklart vilken då alla mediciner är vita. Mannen är nyligen njurtransplanterad och
familjen är rädd att njuren skall stötas bort då samtliga mediciner är viktiga efter
operationen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som medger att feldelning av
medicin skett ett flertal gånger vilket inneburit att transpant- och njurmottagningen
följt upp medicineringen. Ansvarig sköterska hade hyrts in från ett bemanningsbolag
och efter anmälan från anhöriga har uppdraget avslutats. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter framfört önskan om att verksamhetsansvariga framöver borde
göra avvikelserapport för bättre vård framöver. Ärendet avslutas.
V1509-05167-34
Har inte fått terapi, långt mellan läkarbesöken
En kvinna remitterades till en psykiatrisk mottagning efter en utredning och man
påbörjade en medicinsk behandling. Hon har fått "prata av sig" med en
mentalskötare men någon kognitiv beteende terapi, som föreslagits, kommer hon
inte att få eftersom ingen på mottagningen har den kompetensen. Kvinnan har
också synpunkter på att det går lång tid mellan hennes läkarbesök. Hon tror att hon
är diskriminerad när det gäller att få vård för att hon är äldre.
Åtgärd: I yttranden från behandlingsansvarig läkare beklagar denna att väntan på
insatser blivit lång och att det är fullt rimligt att kvinnan ska kunna få annan
behandling utöver läkemedelbehandling. Anmälaren står i kö för att få KBT i grupp
vilket bedöms vara den bästa insatsen. Läkaren beklagar att kvinnan upplevt sig
vara diskriminerad vilket inte har varit dennas avsikt. Efter att kompletterande
yttrande skickats till kvinnan har hon inte hört av sig till förvaltningen varför ärendet
avslutas.
V1509-05215-34
Bemötande
En man har synpunkter på bemötandet från en läkare vid en psykiatrisk mottagning.
Mannen anser att han under samtalet hånats, kränkts och upprörts över saker som
läkaren framfört. De kom inte överens och mannen har tänkt på mötet med läkaren
efteråt och mått mycket dåligt.
Åtgärd: I ett begärt yttrande har sektionschef och överläkare vid psykiatrisk
mottagning beklagat att mannen känt sig illa till mods och kränkt i mötet med
läkaren. Denna märkte att anmälaren inte var riktigt nöjd med något som sas om
den lokala socialtjänsten men enligt läkaren kunde detta redas ut och samtalet
förlöpte sedan i god ton. Anmälaren har, enligt önskemål, därefter bytt läkare. Då
anmälaren inte återkommit med synpunkter på yttrandet, avslutas ärendet.
V1510-05283-58
Brister i bemötandet, vill byta mottagning
En kvinna framför synpunkter på att personalen på en psykiatrisk mottagning inte är
snälla mot henne och att hon önskar byta mottagning men får inte. Hon tycker att
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personalen pratar illa om henne och röjer sekretessbelagda uppgifter. Kvinnan
menar även att hon inte får tillräcklig vård utan skrivs ut från slutenvården tidigare
än hon önskar.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkare på kliniken som beklagar att
patienten inte känner sig nöjd med behandling och bemötande. Av yttrandet
framgår att man på kliniken strävar efter att ge en adekvat behandling och att
patienterna självklart ska känna sig väl bemötta. Berörd personal och enhetschefen
är informerad om patientens missnöje och synpunkter kring sekretess.
Chefsöverläkaren informerar att då patienten önskat byta mottagning har hon
erbjudits hjälp med remiss till vårdcentral för fortsatt uppföljning. Om patienten så
önskar kan remiss även utfärdas till annan klinik. För inläggning inom slutenvården
krävs en medicinsk indikation och bedömning av läkare. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, inkommit med synpunkter där hon önskade klargjort vilka
andra vårdalternativ som finns för henne då detta inte klart framgick av yttrandet.
Hon framför även att hon själv sökt vård på annan enhet men fått muntligt avslag
på sin förfrågan. Chefsöverläkaren inkom med ett kompletterande yttrande där han
åter beklagade att patienten inte är nöjd samt informerade att patienten kontaktat
honom per telefon och att de haft ett samtal kring möjliga vårdalternativ samt att
nuvarande mottagning kan hjälpa till med remiss. Anmälaren inkom med
kompletterande synpunkter där hon framförde att hon inte har möjlighet att resa
runt för att få vård och att hon önskar hjälp med remiss till specifik psykiatrisk
mottagning. Chefsöverläkaren svarade i ett yttrande att den önskade mottagningen
redan tagit ställning till patientens önskemål om vård och att bedömningen är att
patienten tillhör första linjens psykiatri och ska tas om hand i primärvården.
Anmälaren har efter detta inte hörts av och förvaltningen utgår från att hon
accepterat svaret och avslutar ärendet i befintligt skick.
V1510-05316-34
Synpunkter på läkare på psykiatrisk mottagning
En kvinna har en läkare på en psykiatrisk mottagning som hon är missnöjd med.
Läkaren tycks inte vara intresserad av att hjälpa till och kvinnans tillstånd har
förvärrats under hans vård. Han gör ingen uppföljning och besöken sker sällan.
Kvinnan har också synpunkter på en utredning som man ska göra och som kräver
att föräldrar ska besvara ett formulär. Hon har ingen kontakt med sina föräldrar och
undrar om man inte kan göra utredningen utan deras medverkan.
Åtgärd: Behandlade läkare och chefsöverläkare har svarat på kvinnans brev. De
beklagar att anmälaren anser att vårdgivaren inte tillgodosett vårdbehoven på ett
bra sätt. Chefsöverläkaren föreslår att anmälaren tillsammans med närstående och
den eller de behandlare som hon har bäst förtroende för diskuterar och uppdaterar
vårdplanen så att den är i linje med upplevda behov och önskemål. Kvinnan bör ta
upp frågan om byte av läkare med mottagningens enhetschefen. Då inga ytterligare
synpunkter har inkommit från anmälaren, avslutas ärendet.
V1510-05377-42
Nekas mediciner
En kvinna vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för ångest och smärtor.
Vid det senaste läkarbesöket hos psykiatrikern nekades hon medicinering och mår
nu dåligt.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren som beklagar handläggningen av
medicineringen. Kvinnan har behandlats av flera hyrläkare som inte längre är i
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tjänst inom organisationen. I yttrandet framkommer det att kvinnan anmält
händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren har tagit del av svaret
och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1510-05398-42
Brister i diagnos, läkemedelsbiverkan
En man sökte vård på vårdcentralen för feber och allmänna sjukdomskänsla.
Läkaren tittade snabbt i halsen och skrev direkt ut penicillin utan att undersöka
närmare vad mannen led av. Efter påbörjad medicinering fick han utslag och klåda
över hela kroppen. Vård krävdes vid akutmottagning, han var allergisk mot
medicinen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare.
Efter reaktionen på penicillinbehandlingen har utredning gjorts. Även test för de
vanligaste ämnena som björk och pollen har gjorts. Inget avvikande kan ses i
handläggningen, ibland drabbas patienter av biverkningar. Anmälaren har tagit del
av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1510-05512-34
Önskar samtalsstöd
En äldre kvinna har synpunkter på att hon inte får samtalsstöd vid en psykiatrisk
mottagning och kränkt för att läkare 2006 satt en diagnos som är helt felaktig.
Detta innebär att hon är i konflikt med psykiatrin och alldeles ensam.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från läkare och behandlingsansvarig sjuksköterska
skriver dessa att vid ett besök betonade anmälaren att hon inte ville bli kontaktad
av psykiatrin såvida de inte bad om ursäkt för hennes diagnos. Hon önskade även
att de slutade med att utsätta henne för psykiatriska experiment även om de
behandlingsansvariga inte var med i konspirationen. Vårdgivaren beklagade att
anmälaren upplevt så mycket lidande och att hon inte ansett sig få adekvat hjälp.
Kvinnan blev mycket upprörd över svaret från vårdgivaren och informeras om hur
hon kunde gå vidare med sitt ärende, vilket hon inte önskade. Ärendet avslutas.
V1510-05516-42
Ändrade medicin, försämrades
Anhörig till dement man framför att makens medicinering mot demens ändrades av
annan läkare än behandlingsansvarig. Därefter insjuknade han med ilska och ångest
vilket krävde besök på akutpsykiatrisk klinik. Mannen gavs lugnande medicin vilket
gjorde honom medvetslös och senare insjuknade han i lunginflammation.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar
handläggningen vid påbörjad medicinering. Tidigare preparat var sedan tidigare
avslutad på grund av risk för sänkt kramptröskel. Ny medicinering och strategi
påbörjades med syftet att uppnå en rogivande och sömngivande effekt. En
farmakologisk förklaring ges gällande skillnaden mellan preparaten. Anmälaren har
tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1510-05577-49
Missade allvarlig diagnos
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Anmälaren led av tumör i hjärnan och opererades för över tio år sedan. Efter
operationen kvarstod en rad problem som hon kommunicerade till läkarna vid
primärvården. Hon uppfattade att de inte lyssnade och att de inte vidtog de
undersökningar som krävdes. Efter kontakt med neurokirurg kunde det
konstatateras att hon led av nervskada och att besvären kunde lindras med
medicinering.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd läkare framgick att en stor del av det
händelseförlopp som anmälaren beskrev gällde andra mottagningar och delar av
sjukvården än denna vårdcentral. Enligt yttrandet initierade läkaren vid
vårdcentralen utredning, undersökning och kontakt med Försäkringskassan redan i
de första kontakterna med anmälaren. Även intyg till tidigare arbetsgivare
upprättades, enligt yttrandet. Av journalen framgår att specialister konsulterats, att
fem undersökningar med röntgen initierats, att ett tiotal provtagningar har
ordinerats, detta enligt yttrandet från berörd vårdcentral. När anmälaren kom i
kontakt med ny läkare vid vårdcentralen initierade även denne utredningar,
undersökningar och provtagningar. Enligt yttrandet har anmälaren erhållit
behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Anmälaren tog del av
yttrandet och framhöll att den felaktiga diagnosen orsakade stort lidande. Ärendet
avslutas.
V1510-05661-42
Brister i utvärdering, biverkningar
En man har medicinerats av husläkaren mot höga blodfetter i 15 år. Under dessa år
har ingen utvärdering gjorts gällande biverkningar. På apoteket fick mannen frågor
om medicineringen och nu förstod han att de symtom han haft i kroppen är olika
biverkningar. Mannen avslutade medicineringen och bytte vårdcentral.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som ger en medicinsk förklaring till de biverkningar denna produkt kan ge och det
stämmer att de symtom mannen upplevt är kända biverkningar. Efter avslutad
medicinering går biverkningarna över och det är ingen risk för bestående men.
Anmälaren har tagit del av svaren och framfört att anmälan är gjord till
patientförsäkringen, Läkemedelsförsäkringen och konsumentrapport till
Läkemedelsverket. Ärendet avslutas.

V1510-05669-58
Komplikationer och bestående men efter operation
En mamma framför synpunkter på att dottern fått komplikationer i form av
känselbortfall efter en canceroperation på ett sjukhus. Läkare på sjukhuset
misstänker att det handlar om en nervinklämning på grund av den långa
operationen. Detta orsakar patienten mycket lidande och svårigheter att komma
igång efter operationen. Anmälaren önskar ekonomisk ersättning samt att vården
ser över sina rutiner.
Åtgärd: Yttranden inkom från vårdchef på operationsavdelningen som informerade
om att sidläget som anmälarens dotter låg i under dryga tre timmar möjligtvis
orsakat de neurologiska besvären. Dessa kan tyvärr vara svåra att behandla,
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händelsen beklagas djupt. Anmälan om ekonomisk ersättning har sänts, ärendet
avslutas på förvaltningen.
V1510-05747-34
Dialog med patient
En man har synpunkter på att en läkare vid en beroendemottagning inte
kommunicerat att denne gjort en anmälan till socialtjänsten förrän efteråt. Han är
också kritisk till innehållet i anmälan eftersom läkaren skrivit felaktigheter.
Anmälaren anser att vårdgivaren ska göra en självrättelse.
Åtgärd: En läkare vid en beroendemottagning har i ett yttrande beklagat att
anmälan till socialtjänsten medfört oro och stress för mannen och dennes hustru.
Informationen om att anmälan skulle göras lämnades till mannen vid ett möte och
detta finns dokumenterat i journal. Läkaren har dock tagit till sig påpekan om att
hustrun inte var med på mötet när information gavs och har även noterat i
journalen att han missförstått vissa uppgifter som anmälaren lämnat. Mannen har
därefter inte återkommit till förvaltningen med ytterligare synpunkter. Ärendet
avslutas.
V1510-05756-42
Övermedicinerad
En dement man vårdades på korttidsboende och förskrevs lugnande medicin. Efter
ett par dagars medicinering var han utslagen och rosslade i andningen. Mannen
transporterades med ambulans till akutsjukhus och lunginflammation konstaterades.
Även motgift gavs mot överdoseringen av lugnande medicin. Lång tid efter
händelsen är mannen försämrad och har svårt att gå samt har kvarstående
hallucinationer och är allmänt försämrad.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig läkare som förklarar att mannens
försämring orsakades av lunginflammation och inte av medicineringen.
Konvalescens efter kraftig infektion kan vara lång. I detta fall verkar informationen
inte nått fram till anhöriga vilket beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1510-05786-42
Ovänligt bemötand vid samtal om läkemedelsbiverkan
En ung kvinna vaccinerades mot livmoderhalscancer och har fått biverkningar.
Kvinnan uppsökte husläkaren för remiss till neurolog. Läkaren skrattade och
menade att symtomen hon hade var på modet, ungefär som vid elallergi. Läkaren
skrev tillslut remissen. Kvinnan menar att det elaka bemötande hon fick berodde på
att hon är ung, en äldre kvinna hade aldrig bemötts på detta vis.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar att den
kvarstående smärta kvinnan har och menar uppkommit efter vaccinationen, inte
bedöms ha ett orsakssamband. Europeiska läkemedelsmyndigheten har i en studie
kunnat påvisa att samband inte finns. Läkaren tog symtomen på allvar och remiss
utfärdades till neurolog för fortsatt handläggning. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter framfört att hon accepterar det svar hon fått. Ärendet avslutas.
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V1510-05806-42
Ovänligt bemötande vid medicinförskrivning
En kvinna med Asperger syndrom, ADHD och ångestsjukdom blev ovänligt bemött
av husläkaren vid förskrivning av medicin. Läkaren gjorde jämförelser med
karaktären från en tv-serie där huvudpersonen har Asberger syndrom. En vecka
efter besöket skulle hon hämta ut mediciner på apoteket och då hade läkaren
avslutat all medicinering. Kvinnan blev aldrig informerad om detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare och behandlingsansvarig
läkare. En beklagan framförs över samtalet kring tv-serien. Ett missförstånd har
uppkommit då det enligt rutin aldrig förskrivs narkotikaklassade läkemedel på
jourmottagning då ett regelbundet behandlingsansvar saknas. Därför makulerades
e-receptet. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1510-05819-64
Oengagerad och svårtillgänglig vård
En kvinna remitterades till smärtmottagningen på sjukhuset, men undersöktes
bristfälligt och möttes av oengagerad personal. Läkaren på smärtmottagningen
ifrågasatte en tidigare diagnos som patienten fått.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket överläkaren utförligt förklarade sitt ställningstagande till diagnos. Han anser
att journaluppgifterna, som visar på en noggrann undersökning och planering för
patientens rehabilitering, på ett tydligt sätt talar emot att personalen skulle varit
slarviga eller oengagerade. Överläkaren skriver också att ärendet lett till att man
förbättrat kommunikationen med patienterna och samarbetspartners så att de kan
vara ännu tydligare när det gäller vad man kan förvänta sig av insatser. Efter att ha
tagit del av yttrandet tyckte inte anmälaren att hon fått svar på alla sina frågor, och
verksamheten svarade på detta med förtydliganden. Ärendet avslutas.
V1510-05821-64
Vårdcentralen inaktiv
En kvinna med smärtproblematik har sin fasta vårdkontakt på vårdcentralen. Hon
har remitterats till många andra vårdgivare för utredning och behandling, men
ingenstans verkar man kunna utreda vad problemet är och hur man ska behandla.
Kvinnan anser att vårdcentralen är för inaktiv.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen, efter att ha gått igenom handlingar och försökt förstå hur de
olika turerna gått till, djupt beklagar att varken denna eller andra verksamheter har
kunnat ge det som patienten behövt för att kunna känna sig tagen på allvar.
Anmälaren har i skriftligt genmäle framhållit vad hon anser om det som varit. Hon
har också synpunkter på den pågående behandlingen och utredningen. Ärendet
avslutas och anmälarens skriftliga genmäle bifogas avslutsbrevet till vården.
V1510-05855-57
Svåra komplikationer efter canceroperation
En kvinna genomgick en canceroperation i buken, det blev komplikationer i form av
läckage och kvinnan tvingades till flera omoperationer. Hon har inte blivit bemött på
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ett bra sätt och är missnöjd med information från personal på avdelningen och på
mottagningen.
Åtgärd: Ett flertal yttranden inkom från verksamhetschef och specialistläkare på
gastrokliniken som på ett ytterst omfattande sätt besvarade kvinnans frågor och
meddelade att utredning och behandling fortfarande pågår, frågor kan också ställas
direkt till läkare vid besöken. Kvinnan menar att hennes synpunkter och frågor inte
tagits på allvar vid läkarbesöken och önskar därmed en second opinion. Denna
frågeställning avser patientansvarig läkare diskutera med anmälaren vid möte
senare under våren. Anmälaren är inte nöjd med läkarnas kommunikation, men
tycker att svaren är mycket utförliga och önskar avsluta ärendet.
V1510-05866-49
Kunde inte erbjuda lån av upphandlade hörapparater
Anmälaren besökte hörselmottagning och reagerade på att mottagningen inte kunde
erbjuda mer än en sort av de av landstinget upphandlade hörapparaterna.
Anmälaren anser att mottagningen därmed inte följer avtalet med landstinget och
att mottagningen vill prioritera sitt bolags egna produkter.
Åtgärd: Av inhämtade yttranden från berörd verksamhetschef och berörd
ställföreträdande chef framgick att audionomen gav bristfällig information då
audionomen missade att informera om att den hörapparat som anmälaren
förevisades och som ingick i landstinget upphandlade hörapparater kunde
kombineras med tillbehör som skulle få apparaten att bli anpassad efter anmälarens
behov. Vidare framgick det att alla audionomer vid mottagningen informerar om
gällande regler vid val av hörselhjälpmedel, att personalen till alla patienter som är
inbokade för behovsbedömning tillhandahåller broschyren "Att välja
hörselhjälpmedel", att audionom går igenom denna broschyr med patienten, att
vårdgivaren som förbättringsåtgärd nu i samband med detta ärende påbörjat
upprättande av checklista som ska gås igenom efter varje besök i processen, att alla
audionomer vid mottagningen kontinuerligt får utbildning i samtliga produkter, där
även landstingets upphandlade sortiment ingår, att personalen dessutom kan få
support i olika frågeställningar. Anmälaren framförde sin önskan att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som upprättar avtal med aktörer som driver
hörselmottagningar skulle säkerställa att berörd mottagning verkligen
implementerar sina uttalade förbättringsåtgärder. I sitt skriftliga svar angav hälsooch sjukvårdsförvaltningen att man i nuläget inte ser behov av särskild uppföljning
av just denna mottagning, men att man kontinuerligt följer upp alla avtal inom
vårdvalsområdet. Anmälaren tog del av samtliga yttranden och framförde att hälsooch sjukvårdsförvaltningen i och med sitt ställningstagande missat ett bra tillfälle att
följa upp hur denna mottagning följer gällande avtal och hur den förverkligar
uttalade förbättringsåtgärder. Anmälaren hoppas att ärendet ändå leder till positiva
förändringar inom hörselvården. Ärendet avslutas.
V1510-05867-34
Bollas mellan vårdgivare
En förälder har synpunkter på att det tagit lång tid innan dotter fått hjälp. Under sju
månader har barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) och barnavårdscentralen bollat
dottern mellan sig utan att någon tid för undersökning har erbjudits. Det har
förekommit remisstrul och bortförklaringar. En läkare skulle göra en avvikelse på sig
själv. Föräldern har fått vara mycket aktiv för att till slut få en läkartid vid en BUP
mottagning.
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Åtgärd: I ett begärt yttrande från enhetschef vid BUP-mottagning skriver denne att
det varit svårt att kommentera föräldrarnas uppgift om att de mycket aktivt till slut
lyckades få en läkartid på BUP. De två erbjudna läkartiderna har skett inom ramen
för och i anslutning till gjord utredning med de väntetider som vanligen uppstår.
Läkarbemanningen på BUP är begränsad och väntetider som uppstått har dessvärre
varit oundvikliga. Enhetschef ber om ursäkt för om föräldrarna upplevt att
vårdgivaren erbjudit bortförklaringar. Efter granskning av journal konstateras att
mottagningen inte brustit i remisshanteringen. Då föräldern därefter inte
återkommit till förvaltningen med synpunkter på yttrandet, avslutas ärendet.
V1510-05877-42
Brister i tillgänglighet på telefon
En man har vid flera tillfällen fått vänta mycket länge för att få återkoppling från
vårdcentralen när han kontaktade dem via Mina vårdkontakter. Han önskade bli
kontaktad av behandlingsansvarig läkare för utvärdering av medicineringen men har
nu väntat i en månad, men ingen har återkommit.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsjuksköterskan som förklarar att ärenden
inkomna via 117 besvaras inom fem arbetsdagar men trycket är högt och det kan
innebära förseningar. Sjuksköterskorna arbetar övertid och även extra arbetsdagar
för att hantera ärenden. Vid det aktuella tillfället följde sköterskan inte gällande
rutiner för bokning av telefontid i läkarens tidbok. Därför blev mannen aldrig
kontaktad. Detta beklagas och sköterskan är informerad. Anmälaren har tagit del av
svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1510-05892-42
Felmedicinerad vid akut psykiatrisk vård
En kvinna sjukhusvårdades på akutpsykiatrisk avdelning. Hon upplyste läkaren om
hennes tidigare medicinering men läkaren tog ingen notis. Kvinnan uppfattade att
hon försämrades ytterligare på grund av brist på hänsyn till olika mediciner som inte
passade ihop. Sköterskorna delade medicin många timmar efter ordinerad tid.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren och behandlingsansvarig läkare
som beklagar att kvinnan upplevt sig illa bemött och inte lyssnad till. Beslutet att
inte medicinera med det preparat kvinnan efterfrågade var medicinska beslut som
ansvarig läkare fattade under vårdtiden. Att mediciner delades fem timmar senare
än ordinerat är inte acceptabelt. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inte
hörts av.

V1510-05896-62
Togs inte med av ambulans, avled senare
En man hör av sig angående sin avlidna fru, som en natt drabbades av bröstsmärtor
som strålade ut i armen. Ambulans tillkallades, men ambulanspersonalen
meddelade att det inte var något fel på hjärtat, hänvisade kvinnan till vårdcentralen
och rekommenderade värktabletter. Kvinnan vände sig morgonen därpå till
vårdcentralen som skickade henne till en akutmottagning där hon föll ihop och
avled.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare vid ambulansföretaget, som skriver
att medicinskt ansvarig sjuksköterska inte tillräckligt följt gällande
behandlingsriktlinjer och beslutsstöd, vilket man återkopplat till sköterskan och
riktat stark kritik för. Sjuksköterskan är införstådd med sina misstag. För att
förhindra upprepning kommer man att återkoppla fallet till alla medarbetare. Man
bedömer allvarlighetsgraden som hög, men skriver samtidigt att det inte går att
uttala sig kring om det finns något direkt orsakssamband med dödsfallet. Patienten
ville inte åka in till sjukhus, vilket kan ha bidragit till att hon kvarstannade i
hemmet. Det fanns dock anledning att försöka övertyga patienten om sjukhusvård,
men detta gjordes inte då besvärsbilden uppfattades som godartad. Anmälaren har
därefter inkommit med ett genmäle där han starkt tillbakavisar påståendet om att
hustrun inte skulle ha velat åka till sjukhus. Han skriver också att hustruns
symptom, med bland annat värk som strålade ut i armarna, borde ha fått
ambulanspersonalen att förstå allvaret i situationen. Han framför också att det
borde vara en självklarhet att det inträffade anmäls av ambulansföretaget enligt Lex
Maria. Överläkaren vid ambulansföretaget har därefter svarat att det är
ambulanspersonalens uppfattning att båda parter var överens om att det inte
behövdes ambulanstransport till sjukhus, och att ord därmed står emot ord.
Överläkaren instämmer i att händelsen motiverar en anmälan enligt Lex Maria och
skriver att man för närvarande gör en händelseanalys inför en sådan anmälan.
Anmälaren har därefter framfört att ärendet kan avslutas vid förvaltningen, då han
anmält det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ärendet avslutas.
V1510-05961-42
Felvaccinerad
En liten pojke vaccinerades med fel vaccin på barnavårdscentralen. Pappan
kontaktade verksamheten men fick till svar att det är sådant som händer.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar att barnet fått en
extra dos av vaccin enligt basprogrammet. Familjen är inflyttad från ett annat
landsting där ett vaccin från annan tillverkare används. Dosen och basprogrammet
påverkas då. Detta uppmärksammades inte av sjuksköterskan. Ärendet har tagits
upp på BVC i personalgruppen för att informera om att det finns fler vaccin med
olika styrkor. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1510-05966-42
Nekas medicin
En kvinna med neuropsykiatrisk diagnos behandlas och medicineras vid
beroendemottagning sedan ett antal år. I samband med läkarbyte nekades hon
fortsatt medicinering ch läkaren ville inte ta del av psykologens bedömning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som förklarar att all läkemedelsbehandling vid ADHD ges utifrån individuella
förutsättningar och styrka och dos individanpassas alltid. Kvinnan har erbjudits ett
återbesök för vårdplan och utredning hos psykolog. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter hörts av och framfört att ny utredning för ADHD har gjorts.
Ärendet avslutas.
V1511-05993-58
Brister i information och i kontinuitet
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En kvinna framför att hon inte anser att hon fått tillräcklig information gällande de
problem som dykt upp i samband med förlossning och amning från de barnmorskor
hon träffat på mödravårdscentralen. Hon framför även att under senare delen av
graviditeten träffade fem olika barnmorskor.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mödravårdscentralen som
beklagar att patienten inte kunnat få möjlighet att ha samma barnmorska under sin
graviditet. Av yttrandet framgår att, under den aktuella perioden, valde två
barnmorskor att avsluta sina anställningar på mottagningen. Detta resulterade i att
två enhetschefer, även de barnmorskor, fick stötta upp på mottagningen.
Verksamhetschefen har full förståelse för att situationen inte var optimal för
patienten men informerar att situationen inte normalt ser ut så på mottagningen.
Gällande information om bäckenbottenträning så ges den i muntlig och skriftlig form
till samtliga gravida, med störst vikt vid efterkontrollen efter förlossningen.
Verksamhetschefen beklagar patientens upplevelse och kommer att ta upp ämnet
vid enhetens arbetsplatsträffar och tydliggöra vikten av information under
graviditeten. Hon inbjuder även anmälaren att återkomma till henne eller
enhetschefen för ett klarläggande samtal gällande kvarstående frågor och
funderingar i ärendet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av
och framfört att hon tyckte att man från mottagningens sida borde kunnat förutse
de personalproblem som man hänvisar till. Hon informerade att hon haft möte med
personal på mottagningen men att hon inte ansåg att det tillförde så mycket.
Ärendet avslutas i samråd med anmälaren.
V1511-06025-42
Brister vid medicinering
En man vårdas vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning och har upplevt brister i
medicineringen då han fått svåra biverkningar. Ingen utvärdering har gjorts.
Mannen önskade avsluta all medicinering men läkaren menade att då skulle han
tvångsvårdas. Han anklagades för att vara våldsam, missbruka alkohol och tabletter
samt ha ADHD. Mannen önskar en förklaring till handläggningen på mottagningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som besvarar anmälan.
Mannen är dömd till vård inom rättspsykiatrin på grund av våld mot tjänsteman
men under vårdtiden på mottagningen har vård givits frivilligt. ADHD-problematik
har aldrig utretts på mottagningen. En medicinsk redogörelse ges gällande
medicinering, missbruk av tabletter och alkohol. Mannen avslutades vid
mottagningen på egen begäran. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas.
V1511-06042-42
Felmedicinerad, ingen lyssnade
En deprimerad man vårdades och medicinerades på en psykiatrisk vårdavdelning.
Mannen har känd tarmsjukdom och medicinerar med kortison. Den nya medicinen
orsakade blodtrycksfall och han svimmade på avdelningen och fick flera frakturer på
benen och en fot. Mannen menar att medicinerna inte passade ihop och gav
biverkan med blodtrycksfall. Han påtalade detta för personalen men ingen lyssnade.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att
medicineringen givits enligt rätt indikation och i normaldos. Medicineringen
avslutades en vecka innan fallet på vårdavdelningen varför ett samband inte anses
troligt. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att han anmält
händelsen till patientförsäkringen Löf. Ärendet avslutas.
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V1511-06045-52
Missad diagnos
En flicka bröt foten. Hennes farmor har synpunkter på vården och behandlingen som
flickan fick. Det var problem med röntgenbild som inte kunnat visas och missad
diagnos.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen. Hon anser att man följt
alla riktlinjer och att man givit adekvat vård. Att det varit problem med
röntgenbilderna berodde på första mottagningen som flickan hade besökt. Den
mottagningen hade inte länkat över bilderna vilket medförde att nya röntgenbilder
behövde tas. Anmälaren har hörts av. Hon har inget ytterligare att tillägga. Ärendet
avslutas.

V1511-06059-58
Utebliven behandling resulterade i ohälsa
En kvinna framför att läkare på en psykiatrisk mottagning inte skrivit ut
överenskommen behandling i tid. Hon kontaktade mottagningen ett flertal gånger
gällande utebliven behandling men inget hände. När hon slutligen fick tag på
läkaren och berättade att hon mådde mycket dåligt psykiskt på grund av utebliven
behandling, kom mobila teamet hem till henne och hotade med polishämtning om
hon inte accepterade vård. Detta var en mycket skrämmande upplevelse för
anmälaren och hon klandrar läkaren för hela händelseförloppet. Anmälaren har även
synpunkter på att läkaren inte tagit hänsyn till andra läkares bedömningar och att
hon inte är överens med journalanteckningar från sina besök.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på mottagningen som beklagar att
patienten upplevt vården som negativ men kan inte finna någon uppgift i patienten
skrivelse som tyder på att patientens vård skulle vara felaktigt utförd. Anmälaren
inkom, efter att ha tagit del av yttrandet, med påpekandet att hon inte fått svar på
någon av sina frågor. Hon undrar fortfarande varför läkaren inte beaktat
utredningssvar och synpunkter från andra enheter, inte ansökt om licenspreparat
som utlovats, inte tagit hänsyn till att hon prövat olika läkemedel tidigare utan
förbättring. Anmälaren önskade även få inskrivet i journalen att hon inte var
överens med journaltexten. Överläkare på enheten inkom med ett kompletterande
yttrande. Av yttrandet framgick att patienten redan var insatt på behandling vid
första besöket på mottagningen, då patienten överskred rekommenderad maximal
dos gjordes en behandlingsplan för att sänka dosen. Innan detta genomförts kunde
läkaren inte ta ställning till annan medicinering och inte heller ansökan om
licenspreparat. Gällande annan läkares bedömning framgår att vid överläkarens
kontakt med läkaren framgick att han inte hade någon aktuell kunskap om
patienten. Anmälaren har, efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet,
hörts av till förvaltningen och framfört att hon inte är nöjd med svaren men att hon
inte orkar driva ärendet vidare. Hon önskar dock framföra att hon fortfarande
önskar få inskrivet i journalen att hon inte är överens med de anteckningar som
förts. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1511-06061-42
Påverkad av medicin, fallskada, infektion
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En man vårdades på geriatrisk klinik på grund av benfrakturer och urinvägsinfektion
efter att ha haft urinkateter. Mannen fick stark smärtstillande medicin och blev
förvirrad. Sängen saknade grindar och han tog sig ur sängen och föll och fick
ytterligare frakturer.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som djupt beklagar händelsen.
Mannen bedömdes behöva extra tillsyn i samband med feber och trots att
vårdpersonal fanns i mannens omedelbara närhet föll mannen och skadade sig.
Verksamheten har ett aktivt arbete med fallskyddsgrupp, rutiner för fallskydd och
strukturerad avvikelsehantering vid fallolyckor. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1511-06064-42
Utskriven från hemsjukvård, läkemedelsproblem
Anhörig till kvinna som under många år haft hemsjukvård från husläkaren klagar på
att kvinnan helt plötsligt blivit utskriven utan att informerats om beslutet.
Hemsjukvården har vid flera tillfällen brustit i hanteringen med dostjänst, byte av
läkemedelsplåster samt missad läkemedelsdelning. Kvinnan har ibland inte fått
mediciner i tid och hembesök har missats. Det har också varit mycket svårt att nå
ansvariga på vårdcentralen, som inte ringer tillbaka.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef, behandlingsansvarig läkare samt
ansvarig distriktssköterska. Hemsjukvården har huvudsakligen berört hantering av
dostjänst där stora problem förekommit. Läkemedelshanteringen bedöms som
otrygg då kvinnan själv skrivit otydliga siffror på dospåsarna för att ta rätt,
hamstring av påsar har förekommit liksom att påsar tappats bort. Aktuell rulle har
förväxlats med gammal rulle och fel läkemedel har då tagits. Enligt beslut från
verksamhetschefen kommer fortsatt kontakt gällande vårdplanering ske direkt med
patienten. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att hon inte är
nöjd med beslutet. Ärendet avslutas vid förvaltningen.

V1511-06077-58
Otillräcklig hjälp på sjukhus
En familjehemsmamma framför att en ung man inte får tillräcklig hjälp för sina
mag- och tarmbesvär och smärtor vid ett sjukhus trots flertal besök, utredningar
och behandling.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefer vid medicin och kirurgkliniken
och från behandlande läkare. Av yttrandena framgår att patienten sökt vård ett
flertal gånger på sjukhuset och genomgått utredningar och undersökningar för att ta
reda på orsaken till besvären. Patienten har även behandlats med olika mediciner
vilket haft en begränsad effekt på besvären. Utredningarna har visat att patientens
tarmar fungerar långsamt och att detta orsakar förstoppning, illamående,
kräkningar och smärtor. Det framgår även att patienten nu fått en fast vårdkontakt
och att en vårdplan är gjord. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
inkommit med synpunkter där hon bland annat påpekade att pojken mår sämre och
är i behov av dietistkontakt samt att nästa återbesök är om 4 månader vilket är
lång tid att vänta. Hon påtalar även att pojken sökt vård, fått behandling men mår
fortfarande inte bättre utan snarare sämre. Kompletterande yttrande inkom från tf
verksamhetschef samt från överläkare på medicinkliniken på sjukhuset. Av
yttrandet från verksamhetschefen framgår att patienten genomgått omfattande

Sida 29

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

utredning på sjukhuset samt att ytterligare utredning fortgår. Patienten har en
komplex problematik som förmodligen förvärras av den medicinering som han har
för sina psykiatriska besvär. Hon beklagar att patienten har stora besvär men anser
inte att det finns mer att göra innan utredningen är klar. Av yttrandet från
överläkaren framgår man avvaktar utredningsresultatet samt att behov av
dietistkontakt inte framförts tidigare men att sådan kontakt kan ordnas via
sjukhuset. Han informerar även att patienten väntar på tid för röntgenundersökning
och att patienten kommer att erbjudas en återbesökstid till läkare efter genomförd
undersökning. Kliniken har tyvärr inte möjlighet att påverka väntetiden till
undersökning och överläkaren beklagar patientens smärtbesvär. Överläkaren
föreslår att patientens fosterhemsmamma deltar vid nästa läkarbesök. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet, inte hörts av varvid
förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1511-06128-34
Nekas behandling
En kvinna har synpunkter på att hon inte får adekvat behandling för sin ätstörning
samtidigt som hon är i behov av psykiatrisk vård. Ansvaret för vården har bollats
fram och tillbaka mellan ätstörningsklinik och psykiatrisk vård. Den psykiska ohälsan
förhindrar en lyckad ätstörningsbehandling.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från läkare och verksamhetschef vid ätstörningsklinik
svara dessa att anmälaren blev inbokad på besök men lämnade återbud till flera
bokade tider och uteblev sedan. Året därpå kom en remiss vilket innebar att ett
gemensamt vårdplaneringsmöte hölls med representanter från psykiatri och
socialtjänst. Kvinnan hade svårigheter med att passa bokade tider, men en
samplanering gjordes med psykiatrin. Hon blev inskriven på en vårdavdelning men
efter några veckor ville hon inte vara kvar. Planering var att ställningstagande till
återremiss skulle ske då kvinnan blivit utredd och eventuell psykiatrisk behandling
påbörjats. Verksamhetschef anser att den vård som erbjudits är professionell och
följer de riktlinjer och åtaganden som kan krävas av kliniken. Anmälaren har inte
lämnat några ytterligare synpunkter på yttrandet varför ärendet avslutas.
V1511-06135-42
Felmedicinerad, allergisk reaktion
En kvinna sökte vård på akutmottagning på ett akutsjukhus för buksmärtor.
Kvinnan fick smärtstillande läkemedel och insjuknande med svår allergisk reaktion. I
hennes journal fanns noterat varning för vilka mediciner hon inte tål, bland annat
den medicin hon fick.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, behandlingsansvariga läkare samt
patientsäkerhetsläkaren som ger en förklaring till handläggningen. Då datasystemet
låg nere just när kvinnan inkom som larm med ambulans till akutmottagningen
kunde journalen inte öppnas och läsas. Därmed gavs smärtstillande läkemedel som
kvinnan inte tål. Händelsen beklagas. Tänkbara åtgärder är att förstärka rutinen att
tillfråga patienten om överkänslighet före administrering. Anmälaren har tagit del av
svaren och därefter framfört att händelsen anmälts till patientförsäkringen Löf.
Ärendet avslutas.
V1511-06141-34
Ej lyssnad till vid behandling av anorexi
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En kvinna som behandlas på en ätstörningsklinik framför att hon och andra
patienter inte bli lyssnad till och att personalen bidrar till att patienterna känner sig
förminskade.
Åtgärd: Kvinnan önskade att synpunkterna skulle skickas anonymt till vårdgivaren
då hon var orolig för att straffas, men förvaltningsjurist ansåg att man inte kunde
skicka brevet anonymt då brevet skulle kunna röja anmälaren samt andra patienter.
Hon föreslog att generella frågor kunde lyftas ut och skickas som exempel.
Handläggaren vid patientnämnden försökte vid flera tillfällen få kontakt med
anmälaren på telefon för att diskutera vidare handläggning men kvinnan återkom
inte, varför ärendet avslutas.
V1511-06150-57
Bristande information om remittering
En man är missnöjd med sin husläkares remittering till specialist i psykiatri. Mannen
har en sjukdom med vissa neurologiska inslag, men remissen innehöll
frågeställningar som mannen inte kände igen och psykiatern ifrågasatte remissen.
Mannen är mycket besviken över att remissen inte ställdes till specialist i neurologi.
Åtgärd: Yttrande inkom efter flera påminnelser från verksamhetschefen. Hon
beklagade det missförstånd som ledde till en remiss till psykiatrin, anmälaren
träffade då en helt ny husläkare då den ordinarie var ledig. De skrivningar i
journalen som inte är lämpliga kommer att rättas. Hon erbjöd ett möte för att
samtala om det skedda och att reda ut missförstånd. 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.
V1511-06151-57
Bristande tillgänglighet till läkare
En kvinna har stora besvär med mage och tarmar, hon remitteras till specialist i
Stockholm från sitt hemlandsting. Men hon har svårt att komma i kontakt med
läkaren och hon upplever informationen som bristfällig.
Åtgärd: Yttranden har inkommit från professor på gastrocentrum som beskrev
handläggningen av kvinnans smärtproblematik. Hon är remitterad för second
opinion till mottagningen och har gjort polikliniska besök samt varit inneliggande
under en period. Utredningen har inte mynnat i någon åtgärdbar förklaring till
hennes problematik så symtomlindrande behandling föreskrivs. Anmälaren är inte
nöjd med svaren då vårdplan överhuvudtaget inte kommunicerats och förklarats för
henne. Synpunkterna bifogas vårdens avslutsskrivelse och ärendet avslutas därmed
på förvaltningen.
V1511-06157-34
Nekas patientjournal
En kvinna har synpunkter på att en psykiatrisk mottagning begärde en
handräckning och även att hon tror att ett mobilt team hade sökt henne när hon var
ute och rastade hunden. Kvinnan har varit i kontakt med vårdgivaren men inte fått
ut vare sig journalhandling eller information om vem eller vilka som besökt henne
eller vem som begärt handräckning.
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Åtgärd: I ett begärt yttrande skriver verksamhetschef vid psykiatrisk klinik att
denne tillsett att begärda journalkopior skickats till patienten. Anmälaren har
därefter inte hörts av till förvaltningen varför ärendet avslutas.
V1511-06168-42
Brister i medicinering och tillgänglighet
En man vårdades vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och påbörjade
medicinering med ett nytt preparat. Efter en tid mådde han inte väl och önskad
kontakt med behandlingsansvarig läkare. Mannen sökte mottagningen både på
telefon och via Mina vårdkontakter utan att lyckas. Mannen sökte
verksamhetschefen men denna återkom inte. Efter en tid avslutade han
medicineringen på egen hand.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ledningsansvarig läkare som framför att
stora brister vid uppföljning och tillgänglighet förekommit. Tider har bokats av utan
att mannen erbjudits nya, flera läkarbyten har påverkat tillgängligheten vilket
beklagas. Kontaktförsök med verksamhetsansvarig har misslyckats. Arbetssättet har
inte ägt rum enligt verksamhetens rutiner. Mannen har bokats in för flera
besökstider. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1511-06206-57
Fick bristande hjälp vid förflyttning
En underbensamputerad man fick bristfällig hjälp vid förflyttningar då avdelningen
på akutsjukhuset inte hade de rätta hjälpmedlen. Han upplevde en fara vid
förflyttningarna då han riskerade att ramla ur selen på den lift som användes och
övriga förflyttningshjälpmedel som användes var inte optimala.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och chefssjuksköterska på
transplantationskirurgiska kliniken som förklarade att de hjälpmedel som mannen
behövde inte fanns till hands omedelbart utan beställdes till avdelningen när
mannen kom dit. Tyvärr hann de inte fram till avdelningen innan mannen skrevs ut.
Personalen och anmälaren var inte överens om vad som var bästa sätt för
förflyttningar med de hjälpmedel som fanns till hands. Mannen är besviken över
vårdtiden då det blev stora problem för honom vid varje förflyttning. Ärendet
avslutas i överenskommelse.
V1511-06218-42
Ovänligt bemötande
En kvinna kontaktade vårdcentralen för receptförnyelse och bemöttes ovänligt och
raljerande av sköterskan som ifrågasatte medicineringen med vitaminer.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar att kvinnan kände
sig sårad och önskar att det inte ska ske igen. Klagomålet har tagits upp med
samtliga sköterskor som bemannar telefon. Mottot är "le, det hörs även i telefonen".
Anmälaren har tagit del av svaret men har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1511-06270-44
Väntetid på besök/kommunikation
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En man har synpunkter på att en husläkarmottagning har olika brister. Läkaren
kommer för det mesta för sent och när mannen får en tid som vårdgivaren ska ringa
upp honom kan det dröja upp till en timme efter uppgiven tidpunkt. Läkaren kan ha
fått remissvar från vårdgivare men delger inte anmälaren resultatet. Mannen vill
inte byta vårdgivare utan önskar att rutiner skapas så att det inte händer igen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Den oberoende mätning av
telefontillgänglighet som görs externt visar på att mottagningen är en av de bästa i
Stockholm. Mottagningen tillhör även den mest populära och har ett stort antal
listade patienter. Men varje missnöjd patient är ett misslyckande och en lärdom om
hur de kan förbättra vården. Det finns en fördröjning på drygt en vecka och ibland
upp till tio dagar från datum man har utfört en röntgenundersökning till de att svar
kan lämnas till patienten. Verksamhetschefen håller med om att det finns en del
kritiska synpunkter som de måste processa i verksamheten för att ge befolkningen
ännu bättre service än de gör idag. Anmälaren har tagit del av inkomna yttranden
och ärendet avslutas.
V1511-06340-34
Journalkopia
En kvinna har begärt att få ut sin journal men misslyckats.
Åtgärd: I ett begärt yttrande skriver chefsöverläkare vid psykiatrisk klinik att han
tillsett att begärda journalkopior skickats till anmälaren. Hon har därefter inte hört
av sig till förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1511-06362-49
Bristande undersökning
Anmälaren hade smärtor i ryggen, magen och höften under längre avsevärd tid och
hade under denna tid kontakt med läkare. Denne läkare missade att finna den
cancer som anmälaren led av genom att underlåta att remittera till röntgen med
kontrastvätska. När anmälaren fick ny läkare blev han remitterad till sådan
undersökning och diagnosen kunde fastställas.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av medicinskt ansvarig läkare framgick att diagnosen
var svår att ställa, att anmälaren lidit av mångåriga buksmärtor, att anmälaren
tidigare genomgått undersökningar med röntgen både med och utan kontrastvätska
utan anmärkningsvärda fynd, att undersökning med gastroskop visade på fynd som
kunde tänkas förklara symptomen. Anmälaren tog del av yttrandet. Anmälaren
ansåg att utredningen av hans symptom var alldeles för bristfällig och han avsåg att
låta annan myndighet utreda ärendet vidare. Ärendet avslutas.
V1511-06379-42
Brister i smärtlindring efter operation, bemötande
En kvinna med cancer opererades för bröstrekonstruktion och lymftransplantation
vid plastikkirurgisk klinik på ett akutsjukhus. Kvinnan hade svåra smärtor i armen
innan operationen och smärtlindrades för det. Hon upplevde brister i
smärtlindringen efter operationen och ifrågasattes om hon verkligen behövde
smärtlindring. Sköterskan menade att det preparat hon behövde inte användes på
kliniken. Vid utskrivning ordinerades hon proppförebyggande medicin men hon
informerades aldrig om detta. Två veckor senare upptäckte hon det när hon var på
apoteket och bad om sin medicinlista.
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Åtgärd: Svar har kommit från behandlingsansvariga läkare och verksamhetschefen
som beklagar upplevelsen och ger en utförlig förklaring till kvinnans vård och
behandling. Upplevelsen av brister i kontinuitet, bemötande och smärtlindring
beklagas också. Kvinnan har haft ett möte med ansvariga för genomgång av
händelsen och oklarheterna och anmälaren och ansvarig läkare var nöjda efter
mötet. Anmälaren har tagit del av svaret. Ärendet avslutas.

V1511-06409-34
Lång väntan på utlovat intyg.
En anhörig till kvinna har synpunkter på att ett utlovat intyg till socialtjänsten som
avser behov av skyddat boende dröjer. Verksamhetschef vid psykiatrisk klinik hade
lovat att ombesörja detta. Anmälaren är även missnöjd med den vård som den
psykiatriska vårdgivaren erbjuder.
Åtgärd: I ett brev från verksamhetschef vid psykiatrisk klinik skriver denne att han
haft kontakt med både kvinnan och dennas dotter under lång tid.
Stadsdelsförvaltningen hade i samarbete med psykiatrin ordnat en plats på ett
behandlingshem men dottern ville inte/klarade inte av att vara kvar. Vårdgivaren
har därefter erbjudit behandling vid en psykiatrisk mottagning men det har inte
fungerat. Chef har föreslagit LSS-boende, vilket modern och troligtvis även dottern
vägrat. Verksamhetschef kommer att kalla anmälaren till ett möte. Modern anser att
yttrandet är kränkande då hon önskar att dottern ska få behandling i hemmet. Hon
har dock fått information om att verksamhetschefen varit i kontakt med stadsdelen
och hon ser fram emot det kommande mötet.
V1511-06423-34
Bemötande
En mor till minderårigt barn har synpunkter på bemötandet från en undersköterska i
samband med att sonen vårdades på en barnavdelning vid ett akutsjukhus. Kvinnan
var otrevlig framför sonen, tillrättavisade modern och skrek åt son och anhörig.
Barnet blev rädd och undrade varför undersköterskan var så otrevlig. Modern tyckte
det var mycket obehagligt.
Åtgärd: Chefssjuksköterska har i ett yttrande beklagat modern och sonens
besvikelse och frustration över de bemötande som de fick. Efter att chef samtalat
med berörd undersköterska har denna förstått att hennes beteende uppfattats som
hårt. Vårdgivaren har som en följd av detta startat "fredagsmöten" där olika teman
diskuteras som exempelvis etik och bemötande. Modern har tagit del av yttrandet
men inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1511-06425-34
Övergrepp av läkare
En ung kvinna har synpunkter på bemötandet av läkare inom primärvården. Dagen
innan besök på vårdcentral hade kvinnan sökt akut vård på grund av bröstsmärtor.
Prover som togs visade ingenting. Kvinnan har tidigare haft problem med psykisk
ohälsa så hon önskade få remiss till psykolog. Läkaren viftade bort hennes önskemål
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och när denne vid en kroppslig undersökning stoppade ned händerna i hennes behå
kändes det mycket olustigt. Mitt under samtalet svarade han i telefon och när en
kollega kom in och avbröt samtalet reste sig kvinnan och lämnade rummet. Hon har
nu träffat en annan läkare.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från verksamhetschef skriver denna att det blev fel
från början när hon bokades till en jourläkare. Det hade varit bättre för kvinnan att
hon fått en tid till en läkare som hade mer tid för besöket. Läkaren var helt inställd
på att hitta eller utesluta fysiska orsaker till bröstsmärtan. Dessvärre hade han för
bråttom och var inte tydlig för patienten hur och varför en undersökning av brösten
gjordes. Det resulterar i att anmälaren inte alls var delaktig i undersökningen och
blev djupt kränkt. Det var olyckligt att läkaren blev störd av telefonsamtal och att
någon kom in i rummet. Chef beklagar djupt att kvinnan fick ett så dåligt besök hos
läkaren och har därför tagit upp med personalen hur viktigt det är att vara tydlig
med information och att personal, i alla led, måste skapa förutsättningar för ett bra
möte med patienten. Anmälaren har tagit del av yttrandet och inte framfört några
ytterligare synpunkter. Ärendet avslutas.
V1511-06434-58
Brister i utredning och tillgång till tolk
En kvinna framför synpunkter för anhörigs räkning. Patienten sökte vård på ett
sjukhus efter en olycka utomlands. Läkaren gjorde inte någon ordentlig utredning
och missade att patienten hade en hjärnblödning. Patienten akutopererades på
annat sjukhus. Anmälaren ifrågasätter handläggningen och i synnerhet att patienten
inte fick tillgång till professionell tolk utan att anhörig användes som tolk.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare och tillika sektionschef på kirurgkliniken
på sjukhuset som beklagar att patienten inte är nöjd med besöket. Av yttrandet
framgår att patienten sökte vård på grund av tidigare olycka utomlands och
ställningstagande till annan smärtlindring. Patientens allmäntillstånd var gott och
opåverkat och det fanns inga neurologiska symtom. Det framgår inte av journalen
att patienten drabbats av en allvarlig skallskada utomlands inte heller att han haft
symtom i form av huvudvärk. Gällande tillgång till tolk så framkommer det inte att
det förelåg några kommunikationssvårigheter. Sonen agerade som tolk under
besöket. Överläkaren beklagar att patienten drabbats av en hjärnblödning som
sannolikt kunde ha diagnostiserats tidigare. Ur journalen framkommer det dock inte
något som tydde på att det fanns risk för hjärnblödning. Anmälaren inkom, efter att
ha tagit del av yttrandet, med genmäle där hon påpekade att en anhörig inte kan
ersätta en professionell teckenspråkstolk och att det i det aktuella fallet inte kommit
fram vad som hänt just på grund av detta. Kompletterande yttrande inkom från
verksamhetschefen på kirurgkliniken. Han hade inget ytterligare att tillägga i
ärendet och beklagade att patientens besök på sjukhuset inte utmynnade i en slutlig
diagnos. Anmälaren inkom med ytterligare synpunkter där hon påtalade att
kommunikation handlar om att göra sig förstådd och kunna förstås ordentligt. Hon
ifrågasatte hur rutinerna kring tolkbeställningar fungerade på sjukhuset då de blivit
lovade tolk av inskrivande sjuksköterska. Ett kompletterande yttrande begärdes från
vårdgivaren med bland annat frågeställningen hur sjukhuset avsåg att hjälpa till så
att döva och hörselskadade får tillgång till tolktjänst vilket de har rätt till i enlighet
med hälso- och sjukvårdslagen. Yttrande inkom från verksamhetschefen på
akutkliniken. Av yttrandet framgår att berörd sjukvårdspersonal inte ansåg att tolk
behövdes. Kliniken tar dock till sig av anmälarens synpunkter och händelsen
kommer att lyftas i personalgruppen med fokus på att inte förlita sig på anhöriga
som tolk. Anmälaren inkom efter detta med synpunkter. Då ytterligare skriftväxling
inte ansågs tillföra något i ärendet informerades anmälaren om detta och ärendet
avslutas i befintligt skick.
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V1511-06448-42
Nekad medicinering och sjukintyg
En kvinna vårdas på beroendemottagning och har medicinerat med olika
antidepressiva, lugnande och stabiliserande mediciner. Drogtestet var positivt och
läkaren avslutade då all medicinering och hon nekades sjukskrivning. Anmälaren
tycker inte det gått rätt till och undrar vad hon har för rättigheter.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen som förklarar att när drogtestet var
positivt beslutade behandlingsansvarig läkare att trappa ut ett lugnande preparat
samt hänvisade patienten till beroendemottagning. Antidepressivt läkemedel var
utsatt sedan tidigare. Kvinnan har därefter avbokat ett flertal besök och ett flertal
försök att nå henne per telefon har misslyckats. Kvinnan har ingen kontakt med
mottagningen. Händelsen beklagas och kvinnan är välkommen att höra av sig för ny
läkartid. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.

V1511-06454-44
Brister i utredning
En kvinna som skadat foten blev nekad röntgenundersökning. Det visade sig senare
att hälsenan var skadad. Kvinnan är kritisk till att hon inte blev erbjuden någon
röntgenundersökning och undrar om det handlar om besparingar. Även tidigare
hade hon besökt vårdcentralen utan att undersökas ordentligt och efter en längre
tids smärta och slutligen röntgen genomgick hon en större magoperation.
Åtgärd: Yttranden gavs av verksamhetschef samt ansvarig läkare. Ansvarig läkare
redogjorde för kontakterna med patienten avseende magbesvär och hälsena.
Magbesvären hade initialt blivit bättre med behandling men sedan återigen
förvärrats och patienten skickades på undersökning med därpå följande operation.
Hälsenan hade vid de första besöken inte visat tecken på att vara skadad. Vid det
senaste besöket bedömde läkaren att hälsenan var skadad och patienten skickades
till sjukhus. Då patienten gav genmäle hänvisades till tidigare svar. Med anledning
av anmälan skulle verksamheten se över rutiner. I telefonsamtal med anmälaren
framkom att ytterligare skriftväxling sannolikt inte skulle tillföra ärendet något nytt i
sak. Anmälaren skrev en egen kommentar att tillföra slutskrivelsen och därmed
avslutas ärendet.
V1511-06458-42
Ovänligt bemötande, nekad smärtlindring
En kvinna med diskutbuktning och artros i nackkotpelaren sökte akut vård på
akutsjukhus. Hon blev otrevlig bemött av ortopeden och anklagad för att missbruka
opiater. Läkaren nekade henne smärtlindring och sa att hon inte var välkommen
tillbaka. Anmälaren önskar få journalanteckningen från besöket raderat då det är
journalfört att hon efterfrågar opiater i sprutform. Kvinnan har tidigare fått
behandling med antiinflammatorisk medicin, inte opiater, vid smärtgenombrott.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt behandlingsansvarig
läkare som beklagar bemötandet och förklarar att det måste ha uppstått ett
missförstånd mellan patient och läkare. Läkaren kommer att ändra i
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journalanteckningarna. Anmälaren är inte nöjd med svaret och har inkommit med
skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1511-06471-64
Lång väntan på operation
En man bemöttes illa i samband med att han sökte på vårdcentralen och inte ville
lämna ut sitt personnummer.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamhetschefen, i vilket han
framhåller att frågeställningen om kravet för patienten på att lämna ut sitt
personnummer är komplicerad och ovanlig. Verksamheten har tagit hjälp i frågan av
juridisk expertis inom Stockholms läns landsting och kommit fram till att man gjort
rätt i detta fall. Man hänvisar vidare frågor till landstingsjuristen direkt. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid. Ärendet
avslutas.
V1511-06483-44
Bristande journalföring
En anhörig beskriver hur en man fått ett besked om röntgensvar som gjorde att en
operation planerades. Mannen kallades till ytterligare en röntgen. Operation inleddes
men avbröts för att området för operationen inte indikerade det operationen skulle
åtgärda. Man röntgade om och operationen kunde ställas in. Mannen har inte fått
någon förklaring till det inträffade.
Åtgärd: Yttranden gavs av verksamhetschef urologkliniken samt biträdande
verksamhetschef gastrocentrum. Man konstaterade att de fynd som gjordes initialt
genom datortomografi vid tiden för det kirurgiska ingreppet hade försvunnit och
något ingrepp behövde inte längre göras. Man beklagade att patienten inte fått
tydlig information om att uppföljning på urologkliniken inte behövdes och att fortsatt
vård skulle ske genom annan klinik. Förklaring ges till frågor kring röntgentillfällen
som kom tätt på varandra. Njurmedicinska kliniken sänder journalkopior från de
aktuella vårdtillfällena. Anmälren har tagit del av yttrandet och därefter inte
avhörts. Ärendet avslutas.
V1511-06500-34
Utredning
En man har fått vänta länge för att en neuropsykiatrisk utredning ska bli klar. Den
psykiatriska kliniken vägrar att svara på varför det tar så lång tid. Någon inledande
behandling eller egentligt stöd, åtminstone inte i förhållande till den preliminära
diagnosen, har han heller inte fått.
Åtgärd: Under handläggningstiden blev utredningen klar så anmälaren blev tveksam
till att skicka en skrivelse till vårdgivaren. Han har heller inte, trots uppmaning via
brev, återkommit med besked. Mannen har informerats om patientnämndens
uppdrag och vilken vård han har rätt att få i landstinget eftersom han är skriven i en
annan del av landet. Ärendet avslutas.
V1511-06537-44
Bristande behandling
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En dotter beskriver sin fars sista tid på sjukhus innan han avlider. Dottern
ifrågasätter om fadern fick rätt vård.
Åtgärd: Yttrande gavs av chefläkare samt verksamhetschef. Man beklagar det som
anmälaren tar upp i sin skrivelse och yttrandet är ett komplement till en tidigare
brevkontakt anmälaren haft med verksamhetschefen. Man hänvisar delvis till sitt
tidigare svar men besvarar även de nya frågeställningar som tillkommit. Det
framkommer i yttrandet att anmälaren även anmält ärendet till Inspektionen för
vård och omsorg. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1511-06604-64
Brister i miljön vid provtagningar
En man lämnade blodprover på laboratoriets provtagningsenhet. Han ansåg att det
fanns stora brister i rumsmiljön - inga dörrar utan bara draperier att dra för när man
skulle tala om känsliga uppgifter och även när man skulle lämna urinprov. Personal
som kom och störde mitt under provtagningen.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen framhåller att hon är tacksam för anmälarens påpekanden
som i verksamheten uppfattas och diskuteras som förbättringsmöjligheter.
Personalen framför via verksamhetschefen en ursäkt över det som patienten
upplevt. Anmälaren har, efter att ha fått möjlighet att ta del av yttrandet, inte hörts
av inom utsatt tid och ärendet avslutas.
V1512-06631-58
Misslyckade operationer, önskar ersättning
En kvinna framför klagomål gällande de två operationer hon genomgått på en
gynekologisk specialistmottagning. Kvinnan har stora besvär efter operationerna och
anser de misslyckade. Hon har även fått besked av annan läkare att operationerna
inte varit korrekta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen (LÖF). Anmälaren har
varit i kontakt med operatören och fått besked att det inte gått att göra på annat
sätt. Av andra läkares anteckningar framgår inte att de haft annan åsikt. Ärendet
avslutas utan utredning hos förvaltningen.
V1512-06650-42
Brister i insulindos, sjukhusvårdad
En dement kvinna bor på vårdhem och sonen har flera gånger fått beställa
ambulans till akutsjukhus då modern fått fel dos insulin. Detta har pågått i två år
och sonen har påtalat detta för doktorn men inget händer.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetsansvariga och behandlingsansvarig
läkare. En medicinsk förklaring ges till kvinnans diabetesvård. Sonen har tillkallat
ambulans vid ett flertal gånger. I bland har ambulanspersonalen inte tagit med
kvinnan till sjukhuset och någon gång har hon åkt till sjukhus men fått återvända till
sitt boende samma dag. Behandlingsansvarig läkare erbjuder anhörig sitt
direkttelefonnummer vid frågor och oro kring moderns vård. Anmälaren har tagit del
av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
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V1512-06671-64
Fick inte behandling eller remiss
En man opererades på sjukhuset i sin högra hand efter en skada. Planen var att han
senare, när rehabiliteringen av den högra handen var klar, skulle opereras i den
vänstra handen som också var skadad. Plötsligt ändrade sig dock läkaren och
meddelade per brev att det inte skulle bli någon mer operation eftersom han haft så
ont efter första operationen. En remiss skulle skrivas till annan vårdgivare för en
andra medicinsk bedömning, men remissen skrevs aldrig.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen förklarar hur man opererat och behandlat patienten. Efter
operation av högre handen bedömdes att det inte var aktuellt att operera den
vänstra. Man talade om att om patienten skulle framhärda i sin önskan att få
operation borde han remitteras till annan instans. Patienten trodde då att remissen
var skickad, vilket den inte var. Och det blev olyckliga missförstånd som gjorde att
en återbesökstid inte blev av, vilket verksamhetschefen beklagar. Så småningom
skrevs remiss till annan enhet - dock inte till den enheten som patienten önskat.
Efter många mail- och telefonkontakter mellan patienten och verksamheten har nu
remiss skrivits till den av patienten önskade instansen. Ärendet avslutas.
V1512-06687-64
Fick inte utredning och vård
En kvinna fick inte den önskade utredningen och vården på specialistmottagningen
på sjukhuset för sina krämpor. I det av läkaren utfärdade intyget framskymtar att
hon lider av hypokondri.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen talar om att hon inte, efter kontakt med den i ärendet
aktuella läkaren och läst journalhandlingarna, på något sätt finner att läkaren anser
att hon lider av hypokondri. Hon talar också om att om patienten så önskar så
ordnar verksamheten att hon kallas till ett återbesök hos läkaren. Anmälaren har,
efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid och ärendet
avslutas.
V1512-06751-44
Bristande vård
En son skickar sin IVO-anmälan angående mammans vård och behandling för
kännedom till nämnden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas vid förvaltningen enligt överenskommelse med anmälaren.
V1512-06754-28
Ofullständig tandvård
En kvinna som under lång tid haft en svår hjärtsjukdom anser inte att hon fått den
tandvård hon varit berättigad till. Det kvarstår besvär som är i behov av åtgärd,
men hon har en skuld som hon har svårt att betala.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har utrett
ärendet och ser att en förhandsbedömning skickats till landstinget eftersom det
fanns en misstanke om koppling mellan tandstatus och grundsjukdom. Denna
förhandsbedömning avslogs. En avbetalningsplan upprättades, men då denna inte
följdes hamnade ärendet hos inkasso. Klinikchefen beklagar att behandlingen inte
ingår i "Led i sjukdomsbehandling" och att patienten anser sig fått otydlig
information. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1512-06761-44
Bristande utredning, dåligt bemött
En dotter skriver för sin far. Dottern hade i olika sammanhang försökt nå läkaren då
fadern visade tecken på att inte må så bra. Senare undersökningar visade på en
spridd cancer. Dottern blev även dåligt bemött av läkaren i sina kontaker gällande
fadern.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschefer, enhetschef samt ansvarig läkare.
Verksamheten hade gått igenom händelserna för att se om det kunde vara grund för
en lex Maria-anmälan men man hade bedömt att så var inte fallet. Den ansvarige
läkaren svarade för sina bedömningar och beslut. Olika skäl hade funnits för att
kontinuiteten i patientens skötsel tidvis hade fallerat. Bland annat hade man haft
svårt att rekrytera sjuksköterskor som står för den närmre kontakten med
patienterna och som i sin tur rapporterar till läkarna. Verksamhetschefen beklagar
att anmälaren blivit dåligt bemött vid sina kontakter gällande sin far, vilket givetvis
är oacceptabelt, och hade tagit upp och diskuterat bemötandet med läkaren.
Patienten har nu fått en ny ansvarig läkare. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1512-06767-42
Felmedicinering påverkade cancerbehandling
En kvinna med ångest påbörjade medicinering på psykiatrisk
öppenvårdsmottagning. Kvinnan har haft bröstcancer och behandlas med
förebyggande medicin. Hon frågade om medicinerna passade ihop och fick ett
positivt besked. Efter en tid insjuknade hon med blödningar och livmodern
opererades bort. Kirurgen konstaterade att medicinerna inte skall användas
samtidigt då den skyddande effekten för bröstcancer försvinner. Utökad
cancerutredning visade ingen spridning men hon är orolig.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att det är en känd
interaktion mellan preparaten och trots att läkaren konsulterade kollega förskrevs
läkemedlet. Intern utredning kommer att göras för ställningstagande till anmälan
enligt lex Maria. Anmälaren har tagit del av svaret och framför önskan om fortsatt
handläggning vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1512-06772-44
Felaktigheter i samverkan vid vårdplanering
Anmälaren framför att information om henne och planering efter utskrivning utgick
från felaktig information. Kvinnan önskar klarhet över om misstagen begåtts av
inblandade på avdelningen eller om det är biståndsbedömaren som brustit.
Anmälaren har fått sina journaler där allting stämmer och hon är mycket nöjd med
vården och vistelsen på enheten i övrigt.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som framför att verksamheten
tagit händelserna på stort allvar. Vissa frågor har redan skriftligen besvarats och där
hänvisades till tidigare skriftväxling. Man beklagar att kommunikationen inte
fungerat mellan vård och patient vilket skapat missförstånd. Anmälaren har tagit del
av svaret och därefter inkommit med skriftliga synpunkter som bifogas
avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1512-06793-34
Ovänligt bemötande i telefon
En man kontaktade sin psykiatriska mottagning och bemöttes mycket ovänligt av en
person som svarade i telefon. Han önskade få kopia på en utredning som han gjort
på mottagningen. Personalen hälsade inte eller förklarade hur han skulle gå tillväga
för att få kopia på utredningen utan var ohjälpsam och otrevlig.
Åtgärd: I ett yttrande från enhetschef vid psykiatrisk mottagning beklagar denna att
anmälaren inte blivit respektfullt bemött i kontakten med mottagningen. Hon har
talat med sekreterarna och de är eniga om att ha en respektfull ton, vara
hjälpsamma och hänvisa den som ringer till rätt instans om en patient ringer fel.
Verksamheten tar till sig kritiken och kommer att arbeta vidare för att få en bättre
kommunikation med patienterna framöver. Mannen har inte framfört några
synpunkter på yttrandet från vårdgivaren varför ärendet avslutas.
V1512-06797-49
Lång väntan på utredning
Anmälaren kom att lida av godartad hjärntumör. Hon blev remitterad till
akutsjukhus för utredning. Remissvaret angav till en början att utredning skulle
påbörjas. Vid samtal uppgav läkaren att anmälaren skulle undersökas med röntgen
och att anmälaren skulle genomgå tester. Dessa åtgärder skulle genomföras inom
snar framtid, ska läkaren har uppgett. Därefter har anmälaren inte hört av
vårdgivaren.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd biträdande överläkare framgick att
mottagningen till följd av hög arbetsbelastning under innevarande år haft betydande
svårigheter att prioritera administrativt arbete, vilket gjort att remisser blivit
liggande. Anmälaren är en av flera som blivit drabbade av detta. Under
handläggning av detta ärende har läkare träffat anmälaren. Bedömningar har
genomförts, kontakt med neurologmottagning i annat landsting har upprättats.
Enligt yttrandet har anmälaren remitterats till mottagning för rehabilitering av
hjärnskadade vid sjukhus i Stockholms län. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1512-06813-57
Ambulanspersonalens information var felaktig
En man med svåra hjärtbesvär sedan tidigare hämtades med ambulans. Teamet
menade att mannen var för pigg för att åka ambulans, de lyssnade inte på mannens
berättelse om svåra hjärtbesvär. Han är besviken eftersom teamets åsikt
överrapporterades till personal på akuten och mannen blev ifrågasatt.
Åtgärd: Yttrande inkom efter flera påminnelser från ambulansöverläkare som
beklagade de missförstånd som uppstått vid ambulanstransporten. Händelsen har
återkopplats till ambulansteamet och kommer att lyftas på övergripande nivå.
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Anmälaren tycker att svaret är väldigt kortfattat och summariskt och beklagar att
ambulansteamet inte fått möjlighet att uttala sig. Ärendet avslutas.
V1512-06825-57
Bristande utredning av hjärtbesvär
En man med en lång historia av hjärtbesvär insjuknade under sitt arbetspass och
fördes med ambulans till akutmottagning. Ambulansteamet framför till
akutmottagningens personal att de misstänker psykiska besvär, anmälaren är
upprörd över att personalen på akutmottagningen inte gjorde sin egen bedömning
och läste mannens tidigare journaldokumentation.
Åtgärd: Yttrande inkom, efter mycket lång väntan, från sektionschefen på
akutmottagningen och den patientansvarige läkaren. Mannens upplevelse av
bristande bemötande och lyhördhet beklagades. Avsikten var att ge god vård, dessa
intentioner nådde tyvärr inte anmälaren. Mannen har efter att ha läst yttrandet
uttryckt att det var ett mycket kortfattat och summariskt svar, men han önskar
avsluta ärendet.
V1512-06835-34
Svårt att få tid till läkare och terapeut
En kvinna har synpunkter på att hennes terapeut vid en psykiatrisk mottagning
bokar av planerade besök. Under hösten har de träffats endast en gång. Även
hennes läkartid har avbokats. Hon har behov av medicin och har framfört detta till
chef för mottagning men denne hör inte av sig.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från verksamhetschef vid psykiatrisk mottagning
svarar denne att det har varit ombokningar av anmälarens tider och att det är
beklagligt eftersom behandlaren varit sjuk och borta från arbetsplatsen. Anmälaren
har blivit erbjuden en annan stödkontakt men ville hellre ha en terapeutkontakt.
KBT-teamet som avgör vilka som är lämpliga för och kan tillgodogöra sig terapi har
inte godkänt remissen. Planering fanns för läkarkontakt. Flera oberoende psykologer
och psykiater har gjort bedömningen att kvinnan bör avslutas på mottagningen och i
stället ha kontakt med vårdcentralen. Anmälaren har synpunkter på yttrandet som
skickats som bilaga i en avslutskrivelse till vårdgivaren. En läkare på mottagningen
har föreslagit ett samtal med alla inblandade vilket kvinnan anser vara en bra idé.
Ärendet avslutas.
V1512-06852-42
Brister i journalföring, uteblivet recept
En man sökte vård på akutmottagning på ett akutsjukhus efter trafikolycka.
Smärtstillande medicin förskrevs men receptet fanns inte på apoteket och han fick
återvända till akuten. Ingen journalanteckning var gjord och fortfarande en månad
senare saknas journalanteckning från akutläkaren.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid akutkliniken och framför ett
tack för brevet. Mannen undersöktes och bedömdes av neurolog och ordinerades
smärtstillande läkemedel. Receptet skickades inte till apoteket och
journalanteckning gjordes inte i anslutning till besöket. Verksamheten har brustit i
sina rutiner och i efterhand har journalanteckning gjorts av handläggande läkare.
Händelsen beklagas och verksamheten tar till sig kritiken och har återkopplat
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händelsen till personalen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts
av. Ärendet avslutas.
V1512-06856-42
Brister i smärtlindring och vårdplan
En kvinna planerades inför förlossning vid en kvinnoklinik på ett akutsjukhus.
Kvinnan var överviktig och hade känd ryggskada och i vårdplanen ingick att hon
skulle sitta upp under förlossningen. Ingen hänsyn togs till detta och när
bedövningen skulle ges med ryggbedövning blev hon stucken 14 gånger. Kvinnan
bad om att få kejsarsnitt men läkarna lyssnade inte. Förlossningen blev utdragen
under tre dygn och smärtlindringen gav dålig effekt. Händelsen var traumatisk och
hon hade svårt att ta till sig barnet. Som komplikation fick hon infektion i underlivet.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvariga vid anestesi- och kvinnokliniken. Gällande
handläggningen vid ryggbedövningen beklagas upplevelsen men inget medicinskt
finns att invända i det aktuella fallet. I svaret från kvinnokliniken framkommer en
beklagan över att den förlossningsplan som upprättades inte följdes och att
patienten inte blivit lyssnad till. Verksamheten har brustit här och en ursäkt
framförs. Kvinnan har varit på flera samtal hos chefbarnmorskan, ansvarig
förlossningsläkare, narkosläkare och sektionschefen. Ett arbete har påbörjats för att
förbättra rutiner kring kommunikation för riskpatienter. Anmälaren har tagit del av
svaren och därefter framfört önskan om anmälan till Patientförsäkringen. Ärendet
avslutas.

V1512-06857-42
Ingen utvärdering vid nyinsatt medicinering
En kvinna med KOL-sjukdom påbörjade medicinering av husläkaren. Hon
efterfrågade vårdplan för utvärdering av medicineringen men läkaren menade att
hon kunde höra av sig om hon mådde sämre. Hon litade inte på läkaren och sökte
därför vård hos annan vårdgivare som bedömde att diagnosen var fel och att hon
borde medicinera mot andningsbesvär vid behov. Läkaren visade inget intresse för
läkemedelsbehandlingen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som förklarar att diagnos ställdes efter flera undersökningar av lungor och
andningskapaciteten. Bedömningen blev tidig bild av KOL. Utifrån
undersökningsresultatet ordinerades luftrörsvidgande medicin och rökstopp.
Anmälaren har tagit del av svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1512-06859-42
Felmedicinerad, biverkningar
En kvinna sökte vård hos specialist inom gynekologi och förskrevs salva mot utslag i
underlivet. Successivt förvärrades symtomen och ny salva förskrevs. Nu förvärrades
symtomen. Kvinnan önskar en förklaring.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig- och medicinskt ansvarig
läkare på mottagningen. En medicinsk förklaring ges till handläggningen och en
beklagan framförs över uppkomna biverkningar. Verksamheten har diskuterat
händelsen samt gått igenom rutiner vid biverkan. Samtliga patienter skall
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informeras om att kontakta behandlingsansvarig läkare då biverkan uppkommit eller
vid utebliven effekt. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1512-06861-34
Sekretessbrott
En man har synpunkter på att en mentalskötare har läckt sekretessinformation till
en syster och då talat om mannens mående. Skötaren är bekant med systern. En
sjuksköterska har också läckt information om mannen till systern. I journalen
framgår det att full sekretess råder förutom till anmälarens fru.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från chefsöverläkare beklagar denne att anmälaren
inte känt sig nöjd med den behandling och det bemötande han fått från kliniken.
Berörd personal har blivit informerad om det missnöje som framförts. Ansvarig
enhetschef har blivit informerad om att patienten upplever att tystnadsplikt och
sekretess inte har följts. Med anledning av de synpunkter som framförts har möten
haft med anmälaren samt med avdelningens chefssjuksköterska. Sjuksköterskan
beklagar att mannen känner sig sviken eftersom hon inte hade fått information om
att denne hade särskild sekretess. Mentalskötaren nekar till att ha haft kontakt med
systern. Manen har därefter tagit del av yttranden och anser att mentalskötaren inte
talar sanning då han har vittnen. Ärendet avslutas dock i samförstånd.
V1512-06872-64
Möjlighet att få tillbaka körkort och vapenlicens
En man har gjort en operation på ett akutsjukhus på grund av en tumör i hjärnan.
Han har sedan dess inte fått köra bil som först angavs till sex månader och inte
heller ansetts lämplig att ha vapen. Han undrar hur länge detta kommer att gälla.
När får han rätt att köra bil och ha sina vapen? Han får otydliga besked från vården.
Det finns därför en risk att polisen kommer att förverka hans vapen som de har
beslagtagit.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen och den behandlande läkaren framhåller att praxis är att
begränsa innehav av vapen på samma sätt som man gör kring körförbud. Detta är
standardåtgärder som inte kan ändras, inte ens vid ett personligt möte. Man
kommer att göra upp planering för uppföljning ett år efter sista krampanfallet.
Anmälaren och läkaren har sedan överenskommit om ett tidigare återbesök där man
kommer att undersöka de kognitiva funktionerna. Anmälaren har sedan inte hörts
av och ärendet avslutas.
V1512-06873-44
Blödning efter operation, komplikationer
En man opererades i tarmen på kirurgisk klinik på akutsjukhus och en stor blödning
uppstod efter operationen. Det tog lång tid för mannen att återhämta sig.
Anmälaren befarar att blodförlusten har en del i hans nuvarande minnessvårigheter.
Åtgärd: Yttrande gavs av biträdande verksamhetschef. Patienten hade börjat blöda
hemma efter en tarmundersökning där man tagit prover. Man säkrade
blödningsställena och kontrollerade med inre undersökning innan hemgång igen
dagen efter. Patienten hade förlorat en del blod men man avstod från
blodöverföring. Efterkontroll gjordes med en inre undersökning senare men ingen
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uppföljande kontroll vid vårdcentral ordinerades. Enligt verksamhetschefen hade
man kunnat ge blod alternativt järnmedicinering för att ha en marginal vid en
eventuell ny blödning. Verksamhetschefen hade ingen erfarenhet av att en liknande
situation skulle ha påverkat minnet för patienter. Patientens anmälan hade skickats
till ansvariga läkare för att diskutera patientens fortsatta vård och för framtida vård.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter meddelat att han har ett
återbesök till specialistläkare. Ärendet avslutas.
V1512-06883-64
Bristfälligt undersökt
En man opererades i halsen på sjukhuset. Efter operationen blödde han kraftigt och
sökte akut till sjukhuset igen. Läkaren som opererat fanns där och han undersökte
operationssåret och tyckte han skulle ta sin egen bil till akutsjukhuset och bli
undersökt. Mannen åkte dock med ambulans och blåljus till akutsjukhuset och man
fann där en arteriell blödning som var så kraftig att patienten inte kunnat räddas om
han inte kommit in så snabbt som han gjorde.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen framhåller att patienten valt att söka sig till den
opererande läkarens privatmottagning trots anvisningar att söka sig till sjukhusets
akutmottagningar vid blödning. Verksamhetschefen beklagar att det uppstod
komplikation efter operationen och hänvisar i övrigt till den behandlande läkarens
yttrande. I detta skriver läkaren att större blödningar efter en sådan operation är
ovanliga, och att han beklagar att patienten fick en sådan. Patienten valde mot
inrådan i broschyr som han fått att söka sig till läkarens privata mottagning, där det
inte finns tillräckliga resurser för att klara denna komplikation. Ambulans tillkallades
och patienten fick komma till akutsjukhus för vidare behandling. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, framhållit att han inte håller med om det som
står. Han hänvisades till akutmottagningen, men läkaren sa åt honom att ta bilen
själv. Det var andra som såg till att det blev ambulanstransport. Han har inte heller
uppfattat att han från början hänvisats till akutmottagningen, utan man har talat om
för honom att han kan söka sig till privatmottagningen. Ärendet avslutas med att
förvaltningen i avslutsbrevet informerar om patientens uppfattning.
V1512-06911-54
Nekas vård
En man har nekats vård och behandling vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning
trots att olika vårdgivare har remitterat honomtill mottagningen. Motivet till
nekandet var att det hade förekommit missbruk. Mannen som har haft
multidiagnoser har önskemål att psykiatrin och beroendevården samarbetar kring
hans problematik. Hans tidigare behandlingar har misslyckats då han inte har
reagerat på de preparat han hade fått. Han anser att beroendemottagningens
nekande är en grov förolämpning mot både honom och remissförfattarna. Han
önskar att mottagningen omprövar sitt beslut och accepterar remisserna.
Åtgärd: Yttrande har inkommit där ansvarig för administrationen vid kliniken skriver
att nytt ställningstagande enligt patientens önskemål har gjorts där anmälaren har
blivit kallad för besök och en fördjupad utredning i syfte att kunna ta ställning till
rätt vårdnivå och diagnostiska överväganden. Man hoppas att problemen nu är
lösta, om inte är anmälaren välkommen att kontakta vårdgivaren igen. Yttrande
som förvaltningen skickade till anmälaren återkom på grund av att anmälaren enligt
posten hade flyttat. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen ringt och lämnat
meddelanden till anmälaren samt uppmanat honom att återkomma med sin nya
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adress för ett nytt utskick. Då anmälaren inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet.

V1512-06917-64
Inaktivitet
En kvinna remitterades från husläkarmottagningen till specialistklinik. När
remissvaret kommit var man inte aktiv i behandlingen.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen informerar om att den läkaren som patienten träffat inte fanns
på plats när remissvaret kom från specialistenheten, men att patienten fått träffa en
annan läkare efter detta. Anmälaren talade i genmäle om att hon fortfarande undrar
hur det kommer sig att hennes tillstånd inte följts upp på ett mera engagerat sätt.
Verksamhetschefen svarade på detta att inte heller den andra läkaren finns kvar i
verksamheten, så det är svårt att, efter så många år, utreda mer än
genomgranskning av journalanteckningar. 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.. Ärendet avslutas efter kontakt med anmälaren.
V1512-06928-42
Synpunkter på undersökning, smärtlindring
En kvinna undersöktes i tarmen av kirurgspecialist och bedömdes ha hemorrojder.
Efter någon månad insjuknade kvinnan i stor tarmblödning och akut vård gavs på
akutsjukhus. Varför gjordes ingen större undersökning av tarmen så att denna
blödning hade upptäckts, undrar hon. Kvinnan hade önskat smärtlindting i
sammanband med undersökning och remiss för vidare utredning av tarmbesvären.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig som förklarar att kvinnan fick
smärtlindring efter undersökningen och att det inte är brukligt att ge bedövning i
samband med undersökningen. Resultatet av undersökningen visade att det inte
fanns anledning att göra ytterligare utredning eller remittera vidare till annan klinik.
Upplevelsen beklagas. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framfört att hon inte
är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.

V1512-06939-58
Brister i bemötande och i uppföljning
En man framför synpunkter på bristfällig kommunikation och bemötande vid en
öppen psykiatrisk mottagning. Han önskar byta läkare och vill helst byta
mottagning. Han menar också, via sitt ombud, att vårdpersonalen varit hotfull och
försökt övertala honom till att ta tillbaka sin anmälan till förvaltningen.
Åtgärd: Yttranden inkom från enhetschef på mottagningen som förklarade att de
avsåg att hjälpa till med ett läkarbyte, men tyvärr inte kan vara behjälpliga med
byte av mottagning pga säkerhetsrisker. Hon beklagade också om anmälaren känt
sig hotad och varit missnöjd med kommunikationen med personal på mottagningen.
De har aldrig försökt övertala anmälaren att ta tillbaks sin anmälan och föreslår ett
personligt möte för att reda ut missförstånden. Anmälarens ombud är inte nöjd med
att ärendet avslutas och har fler klagomål att framföra. Undertecknad informerar om
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att dessa bör formuleras i en ny anmälan då de rör helt andra synpunkter än detta
ärende som därmed avslutas.
V1512-06940-42
Varning i journalen begränsar förskrivning
En kvinna vårdades vid rättspsykiatrisk avdelning och notering gjordes i journalen
att hon aldrig mer får förskrivas narkotikaklassade mediciner på grund av missbruk.
I dag är hon frisk och har diagnosen endometrios vilket kräver stark smärtlindring.
Kvinnan önskar att varningen tas bort i journalen.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som förklarar att nuvarande
behandlingsansvarig läkare ska ta bort varningstexten i Take Care. Det finns ingen
makuleringsruta men det går att klicka i rutan "ej aktuell" och orsaken anges i
journalanteckningen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framfört att hon är
nöjd med svaret och önskar ärendet avslutat.
V1512-06941-44
Journalfråga
En kvinna ringer då hon inte fått ut de journalanteckningar hon begärt från sin
specialistklinik.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit till förvaltningen för fortsatt
handläggning.
V1512-06949-42
Lång väntan på behandling
En man har väntat 18 månader på tid till handkirurgisk bedömning och behandling.
På grund av lång väntan är han utförsäkrad från Försäkringskassan. Mannen önskar
en förklaring av husläkaren som är behandlingsansvarig.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till mannens besvär och sjukdomar. Det är brukligt att ha ett
avstämningsmöte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vilket inte skett i
detta fall. Läkaren sjukskrev mannen men denna ansökan avslogs från
Försäkringskassan. Vårdplanen är nu att invänta tid för operation på handkirurgisk
klinik för inklämd nerv. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts
av. Ärendet avslutas.
V1512-06968-57
Skadad av strålbehandling
En man kontaktar för sin avlidna systers räkning. Kvinnan avled i cancer och blev
under behandling mot sin sjukdom utsatt för ytterst kraftig strålbehandling. När hon
avlidit granskades röntgenbilderna och det visade sig att ryggmärgen i nacken var
skadad, troligtvis av strålningen. Anmälaren har många frågor han önskar få
besvarade.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på onkologiska kliniken. Han beklagade
patientens lidande. Vid en rekonstruktion av den behandling som kvinnan fått
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uppmärksammades att stråldosen varit hög och att det teoretiskt är möjligt att
nacken inte varit helt fixerad vid alla behandlingar. Det kan således ha uppstått
strålning av ryggmärg och nerver. Anmälaren är nöjd med det utförliga svaret och
önskar avsluta ärendet.
V1512-06974-64
Faktura på besök trots avbokningsförsök i god tid
En man hade tid på mottagningen och försökte på ett antal olika sätt boka av detta.
Lyckades först natten innan besöket skulle bli av. Han fick en faktura på besöket och
blev mycket ovänligt bemött när han ringde mottagningen och ville ifrågasätta
fakturan. Verksamhetschefen var vänligare, men informerade att hon inte kunde
makulera fakturan.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen ber om ursäkt för att patienten blivit bemött på ett
olämpligt sätt. Hon informerade om reglerna för återbud och uteblivna besök, men
eftersom patienten vidhåller att han lämnat återbud 48 timmar innan besöket
kommer man att makulera fakturan. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid
efter att ha fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1512-06997-44
Bristande bemötande
En man kontaktar då han fått ett bristande bemötande på sin vårdcentral. Mannen
kände sig mycket utsatt och ifrågasatt då han nekades fortsatt sjukskrivning av
läkaren.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och behandlande läkare och
behandlande psykolog. De ville först beklaga att patienten upplevt sig illa bemött.
Hans upplevelse var förståelig då han blev nekad fortsatt sjukskrivning och måste
återgå till sin arbetsplats där han upplevt panikångest. De fann att den bedömning
som gjorts av behandlande läkare och psykolog var korrekt. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1512-06999-49
Svårt att få läkartid
Anmälaren uppgav att det var svårt att boka akuta läkartider vid vårdcentralen.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att
mottagningen inte längre har så kallade drop-in tider för att träffa läkare. Istället
erbjuds patienterna bokade akuttider. Anledningen till detta skifte var att patienter
fick vänta länge innan de fick träffa läkare vid drop-in tider. Även läkarna upplevde
drop-in systemet som otillfredsställande. Det nya systemet innebär att vårdgivaren
gör medicinska bedömningar i telefon och erbjuder akuta läkartider efter behov.
Detta system är nytt och vårdgivaren arbetar för att förbättra systemet. Enligt
yttrandet är bemanningen vid telefonen nu god och problemen med växeln är
åtgärdade. Mottagningen har även telefontider till läkare och drop-in tid till att träffa
sjuksköterskor som vid behov kan kontakta läkare. Anmälaren tog del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1512-07003-42
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Bristfällig undersökning och medicinering
En kvinna anser att hon inte fått ordentlig utredning för tarmbesvär och har nekats
medicinering av husläkaren. Kvinnan är inte nöjd med bemötandet och förstår inte
behandlingen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare.
Bemötandet och handläggningen beklagas. Trots tolk har flera missförstånd
uppkommit. Rent medicinskt har inget fel begåtts. Flera utredningar har gjorts
gällande kvinnans tarmbesvär. De mediciner hon efterfrågar gällande skölkörteln
fanns ingen medicinsk indikation för behandling. Kvinnans fotbesvär kan behandlas
med skoinlägg vilket beskostas av patienten själv. Blodtryckskontroll sköts av
vårdcentralen men kvinnan har bokat av tider för utvärdering. Anmälaren har tagit
del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1512-07019-28
Komplikationer efter tandbehandling
En dotter fick sin tand lagad och efter detta hade hon stora smärtor, bland annat
när hon tuggade med tanden eller åt någonting surt. Hon gjorde tre besök hos
tandvården men man hittade inget fel. Fadern ville ha remiss till specialisttandvård,
men fick varken det eller dotterns journal på begäran. Man ansåg att han skulle
infinna sig personligen tillsammans med flickans mamma för att utlämning av
journal skulle kunna ske.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har skrivit ett
utförligt yttrande angående patientens vård och den händelse som utspelade sig i
samband med ett av besöken. Enligt lag har en orosanmälan till socialtjänsten gjorts
av behandlande tandläkare i samråd med klinikchefen. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och därefter inkommit med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen.
Ärendet avslutas.
V1512-07024-44
Brister i utredning
En kvinna skriver med synpunkter på att hon inte blivit tillräckligt utredd angående
en befarad sjukdom.
Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare. Läkaren återgav de olika tester och prover
som patienten genomgått för att försöka säkerställa diagnos. Utredningen
avslutades då biokemiska test avförde de diagnoser som skulle efterforskas.
Uppföljningar har skett kontinuerligt och visat på normalvärden. En senare
datortomografi med kontrast av aktuellt område visade inga avvikelser. Inget nytt
har tillkommit sedan de inledande undersökningarna för ett tiotal år sedan.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1512-07044-42
Fel dos av antibiotika
En liten flicka med urinvägsinfektion förskrevs antibiotika. På apoteket blev
farmacevten frågande inför dosen som var låg, 5 mg istället för 50 mg och
kontaktade läkaren. Läkaren avvisade farmacevten. Pappan kontrollerade med FASS
och noterade att dottern fått fel dos och kontaktade läkaren. Förklaringen till
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handläggningen var trötthet, sen eftermiddag och därför hade läkaren räknat fel
med en decimal.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som instämmer i anmälarens
klagan att läkaren inte beaktat tillräcklig aktsamhet i samband med
läkemedelsförskrivning och heller inte kontrollerat att receptet var korrekt eller
korrigerat dosen efter påpekan. Händelsen beklagas och ett korrigerande samtal
med berörd läkare kommer att hållas. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1512-07048-42
Ingen utvärdering av medicinering, saknar vårdplan
En man vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och har synpunkter på
brister i utvärdering av nyligen påbörjad medicinering samt brister i vårdplanen.
Mannen har träffat läkaren två gånger på ett år. Det är också svårt att få kontakt
med personalen. Mannen mår i dag sämre än när han skrevs in på mottagningen.
Han vill bli tagen på allvar.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som instämmer i
svårigheterna med att komma i kontakt med mottagningen samt läkarkontinuiteten.
På grund av läkarbrist och omorganisation på mottagningen är bedömningen att
verksamheten gjort så gott de kunnat. I samband med neuropsykiatrisk utredning
träffade mannen sjuksköterska för första bedömning och då utfördades vårdplan.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1512-07049-34
Ofullständiga intyg
En kvinna har synpunkter på att en specialistläkare är sen med att skicka intyg till
Försäkringskassan. Intygen är också ofullständiga. Kvinnan har även talat med
verksamhetschef som inte var så trevlig. Detta har medfört att hon för närvarande
inte har någon inkomst. En socialsekreterare uppmanade kvinnan att kontakta
patientnämnden.
Åtgärd: I ett begärt yttrande beklagar berörd läkare att denne varit sen med intyg
till Försäkringskassan och att han inte uppfattat att det var ett utlåtande som han
skulle skriva. Han borde ha remitterat anmälaren till sin husläkare i samband med
utförd behandling. Verksamhetschefen ser allvarligt på den anmälan som gjorts och
beklagar att kvinnan upplevt sig obekväm vid sina besök hos specialistläkaren. Hon
har fått hjälp med en remiss till annan specialistmottagning och chef har gått
igenom handläggningsrutiner för utfärdandet av sjukintyg och förtydligat dessa
bland personalen. Kvinnan har tagit del av yttrandet och då hon inte hört av sig till
förvaltningen avslutas ärendet.
V1512-07066-52
Om vård och behandling
En kvinna kontaktar förvaltningen då hon anser att hennes man fått bristande vård
vilket lett till att han avled i cancer. Hon anser även att vården borde ha upptäckt
den tidigare. Dessutom undrar kvinnan om en tarmundersökning skadade mannens
tarm vilket kan ha medfört att cancern spridit sig.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från bland annat verksamhetschefen. Det
framkommer att tumören med stor sannolikhet fanns redan innan mannen kom till
sjukhuset. Det går dock ej att uttala sig om det påverkade sjukdomens prognos då
tumören var aggressiv. Den återkom bara några månader efter avslutad behandling.
Att tarmundersökningen skulle ha skadat tarmen tillbakavisas av vården då man
under operationen kunde få bort hela tumören som dessvärre återkommer några
månader senare. Under operationen såg man inga andra skador på tarmen.
Anmälaren har inget ytterligare att tillägga. Ärendet avslutas.

V1512-07068-52
Komplikationer i samband med ryggoperation
En man kontaktar förvaltningen då han genomgått en ryggoperation. Under
operationen gick en tång sönder och en bit av tången lossnade för att fastna mellan
två ryggkotor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från en specialistläkare. Av svaret framkommer att
man inte anser att metallbiten har någon negativ påverkan på patienten. Dock har
man kontaktat verktygsproducenten och väntar på svar från denne. Anmälaren har
hörts av. Ärendet kan avslutas dock önskar han att få ta del av svaret från
verktygsfabrikanten.

V1512-07083-42
Läkaren återkom inte efter avslutad medicinering
En kvinna ringde till sin psykiatriska mottagning och framförde att hon tänkte
avsluta medicineringen. En läkare skulle kontakta henne men ingen återkom. Efter
en tid mådde hon sämre av att ha slutat medicinera, och ringde åter till
mottagningen. Igen utlovades att en läkare skulle ringa upp, men så skedde inte.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som enligt journalanteckning
från psykolog noterat att hon mådde bra och i samråd med kvinnan avslutades
psykologkontakten. Fortsatt kontakt med behandlingsansvarig läkare hänvisades till
receptionisten och vid ett tillfälle förnyades ett recept av annan läkare på
mottagningen. Därefter finns ingen notering om patientkontakt för utvärdering av
medicineringen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit med
skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1512-07087-34
Behandling
En kvinna har synpunkter på att hon under en längre tid, vid en psykiatrisk
mottagning, fått såväl felaktig diagnos som medicinering samt blivit hånad av
läkare. Hon har inte heller fått något riktigt stöd i samband med ny diagnos.
Anmälaren är också upprörd över att läkare ringt och meddelat att en anmälan
skickats till socialtjänsten då kvinnan uppgivit att hon varit arg på sitt barn.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från medicinskt ansvarig överläkare skriver denne att
det tar tid att ställa en diagnos och att de krävs observationer över en längre tid.
Ibland måste en preliminär diagnos sättas och behandling prövas. Läkaren beklagar
att kvinnan inte anser sig ha fått den uppföljning och information kring sin diagnos
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som hon önskat. En orsak kan vara att hon träffat flera olika läkare, vilket inte är
bra ur kontinuitetssynpunkt, men en realitet då läkare börjar och slutar på kliniken.
Anmälaren kommer dock att få träffa en erfaren specialist så hon kan få information
och svar på sina frågor kring diagnostiken. När det gäller orosanmälan till
socialtjänsten så är det något som vården är ålagda att göra om det finns barn med
i bilden och när det kan befaras att de far illa. Yttrandet har översänts till anmälaren
som inte hört av sig till förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1512-07117-58
Brister i utredning, felaktig diagnos
En kvinna framför synpunkter på att husläkaren inte gjort någon undersökning vid
hennes besök på vårdcentralen. Kvinnan sökte vård på grund av en knöl i bröstet.
När knölen inte försvann sökte hon vård igen på vårdcentralen och blev då
remitterad för vidare undersökningar. Det visade sig att det var cancer som hade
spritt sig, detta resulterade i att bröstet opererats bort. Anmälaren anser att läkaren
borde varnas och önskar ekonomisk ersättning för skada.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef som djup beklagade de olägenheter
som anmälaren haft med anledning av händelsen. I journalen fanns ingen
dokumentation om anmälarens första besök som genomfördes pga oro för en knöl i
bröstet. Patientansvarig läkare har inget minne av besöket. 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.
V1512-07133-64
Illa bemött
En kvinna bemöttes illa av ambulanspersonalen när hon skulle föras akut till
sjukhuset. Hon fick själv gå ner för alla trappor och fick knappt hjälp in i
ambulansen. Väl inne i bilen fick hon inte sitta som hon ville, och personalen sade
emot henne. Väl framme på sjukhuset visade det sig att hon led av tarmvred.
Åtgärd: Förvaltningen har, via verksamhetschefen, inhämtat yttrande från
ambulansöverläkaren som i sin utredning av händelsen kommit fram till att
ambulanspersonalen försökt göra sitt bästa för patienten i vård- och
transportsituationen. Bemötandet upplevdes som bristfälligt, vilket återkopplas till
personalen och, i avidentifierad form, tas upp vid fortbildningstillfällen där
bemötande diskuteras. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha fått
ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1512-07144-42
Brister i medicineringen
En man vårdas av husläkaren och brister i medicineringen har uppkommit. Vid ett
besök på mottagningen uppkom konflikt då sköterskan inte visste vilka mediciner
mannen skulle ha.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar händelsen och
tackar för synpunkterna. Vid ett oplanerat besök på mottagningen träffade mannen
mottagningssköterskan. Mannen saknade mediciner i dosetten och dessa delades på
mottagningen. Dock saknades mediciner för att kunna dela till båda dosetterna. Att
beställa tolk till det oplanerade besöket lyckades inte. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
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V1512-07145-42
Fel mediciner i dosetten
En man vårdas vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning och får mediciner delade i
dosett och med dostjänst. Vid flera tillfällen har dosetten varit feldelad eller
mediciner saknats i dospåsen. Anhöriga kontaktade mottagningen för att reda ut
händelsen men sköterskan lade på luren i örat. Hade medicinerna funnits kvar i
bostaden hade anhöriga kunnat rätta till felet själva.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen som beklagar bemötandet och
händelsen. En förklaring till att mediciner saknats är att flera läkemedel satts ut
men funnits hemma i mannens bostad. Anhörig har fortsatt dela medicin i dosetten
tills tabletterna tagits slut. Vid efterfrågan nekades han ytterligare förskrivning. Ett
möte har ägt rum hemma hos mannen för genomgång av läkemedelslistor och
ansvarsfördelning mellan psykiatrin och primärvården. Två sjuksköterskor har fått
utbildning inom dostjänst för att vara kontaktpersoner vid frågor om dostjänst på
enheten. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas

V1512-07160-58
Önskar återbetalning av provtagningsavgift
En kvinna framför att hon önskar återbetalning av betald provtagningsavgift.
Kvinnan fick betala flera tusen kronor för en provtagning under sin graviditet då
man från vårdens sida inte visste vad som gällde. Nya riktlinjer gällande
provtagning skickades ut till berörda verksamhetschefer under sommaren 2015, då
denna information inte kommit personalen på specialistmödravården tillhanda fick
patienten besked att hon skulle betala för provtagningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren på specialistmödravården. Av yttrandet
framgår att han inte kunnat hitta någon information om patienten i mottagningens
journalsystem, att chefsbarnmorskan inte har något minne av samtalet, samt att
information gällande nya riktlinjer inte kommit kliniken tillhanda. Då det senare
framkommer att verksamheten fått information om de nya riktlinjerna under
sommaren, svarar chefläkaren att verksamhetschefen hade semester under den
aktuella perioden. Chefläkaren ansåg inte att kliniken kunde göra något för
patienten i ärendet. Patientnämndens förvaltning ansåg inte att patienten kunde
lastas för bristande rutiner och begärde yttrande från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för ett klargörande. Anmälaren fick därefter sina felaktiga
utlägg återbetalade. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1512-07180-42
Brister i smärtlindring och information
En kvinna opererades för cancer i buken vid en kirurgklinik på ett akutsjukhus.
Operationen skulle genomgöras med ryggbedövning men planen ändrades och hon
upplevde svår smärta. Hon vårdades på avdelning och där upplevde hon att
sköterskorna inte klarade av eller förstod ordinationer och medicineringen varför det
ibland dröjde timmar innan smärtlindring gavs. Efter fem dagar planerades
hemgång vilket hon inte var informerad om. Efter tjat lyckades hon få eftervård på
rehabiliteringsklinik. Senare fick hon besked om att hon smittats med resistent
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bakterie. Ingen information gavs om behandling eller uppföljning. En sköterska
upplyste henne om att ingen vård ges mot denna sjukdom.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.

V1601-00004-49
Fel vid operation
Anmälaren anser att man kan rikta allvarlig kritik mot hur operation genomfördes,
dels användes samma spruta som använts med tidigare patient, dels skickades
anmälaren hem efter operation med öppet sår.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef och berörda överläkare
bekräftades att spruta som använts i tidigare operation på annan patient användes i
operationen på anmälaren. Händelsen har föranlett omfattande genomgång av
rutinerna. I yttrandet bekräftades även att anmälaren själv i samband med
hemfärden upptäckte blödning från operationssåret, varför hon fick återvända till
akutmottagningen för att sys. Anmälaren tog del av svaret. Ärendet avslutas.
V1601-00011-55
Felbehandlad vid fotsjukvård
En kvinna som får fotsjukvård är missnöjd med resultat då hon hade mycket ont
efteråt och även blödande sår. Hon framför att hon aldrig upplevt något liknande
tidigare.
Åtgärd: I svar från verksamhetschefen framförs att det inte finns någon misstanke
om vårdskada. Hon erbjuder anmälaren att boka ett planerat läkarbesök hos
medicinskt ansvarige läkare för bedömning och utredning. Anmälaren har inte hörts
av efter att hon tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00012-44
Brister i information till närstående
En kvinna tar kontakt för sin mor som varit inneliggande på sjukhus. Innan modern
skrevs ut från sjukhuset fanns en biståndshandläggare med vid vårdplaneringen för
att bedöma behovet av hjälp i hemmet och ett datum bestämdes. Kvinnan är
missnöjd med brister i informationen i samband med hennes mors hemgång från
sjukhuset då ingen hemtjänst fanns på plats då hon kom hem.
Åtgärd: Yttrande gavs av omvårdnadschef samt utskrivningssamordnare. Dessa
hade gjort en utredning av händelsekedjan och funnit ett meddelande från
biståndshandläggaren om ett framskjutet datum för hemgången. Detta hade
meddelats via en "chatt-funktion" i den gemensamma IT- kommunikationen
landsting/kommun som är osäker då ingen indikation ges om att ett sådant
meddelande kommit. Man hade felanmält funktionen tidigare till central förvaltning
men ändring skedde först i årsskiftet. Ingen notering fanns i journalen om att
dottern skulle meddelas då mamman åkte hem. Händelsen skulle i avidentifierad
form tas upp i nätverket mellan kommun och landsting för förbättrad samordning.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
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V1601-00018-57
Fick inte rätt bedömning och behandling
En kvinna blev bristfälligt bemött på en närakut då hon kontaktade på telefon pga
problem med mjölkstockning.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetschef och verksamhetschef som båda beklagade
den bristande upplevelsen kvinnan fick vid telefonkontakten. Då det inte finns någon
journalanteckning från samtalet har det inte varit möjligt att tala med den aktuella
sjuksköterskan. Ärendet kommer att diskuteras med den samlade personalen
eftersom det finns framtagna rutiner för anmälarens problematik, dessa följdes inte
vid samtalet. Anmälaren är mycket nöjd med det och hoppas att det hon råkade ut
för inte ska ske i framtiden. Ärendet avslutas.
V1601-00024-42
Missad diagnos, sjukhusvårdad
En man sökte akut vård på jourmottagning på grund av svår halsinfektion och feber.
Mannen är insulinbehandlad diabetiker och hade svårt att dricka och äta. Läkare
kontrollerade svalgodling som var negativ och bedömde symtomen som viros.
Dagen efter sökte han vård på akutmottagning då symtomen inte förbättrats.
Mannen lades in på avdelning med intravenös antibiotikabehandling och
blodsockerkontroller.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare och verksamhetschefen
som beklagar att mannen insjuknade i en allvarlig komplikation och att rådgivningen
vid försämring inte var optimal. Bedömningen är att handläggningen varit optimal.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1601-00027-64
Undersöktes inte
En man remitterades efter mycket lång väntan från vårdcentralen till specialist i
neurologi. På vårdcentralen hade han bemötts på ett otrevligt sätt och inte blivit
undersökt ordentligt under den långa tid, drygt ett och ett halvt år, han gått där.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen beklagar patientens lidande. Han framhåller dock att man
inte brustit i vården och behandlingen av patienten, och att man gjort ett stort antal
undersökningar och utredningar. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter
att ha fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00033-58
Brister i utredning, inte lyssnat på föräldrar
Föräldrarna till en 1½ årig flicka framför synpunkter på brister i utredning av
orsaken till dotterns besvär med feber. Föräldrarna sökte vård med barnet på en
närakut, då dottern har kända njurbesvär var det viktigt att utreda om hon hade en
urinvägsinfektion. Detta gjordes inte och personalen lyssnade inte på föräldrarna.
Läkare kontaktade föräldrarna dagen efter och rekommenderade provtagning, detta
prov tappades bort.
Åtgärd: Svar har inkommit från barnläkare på närakuten som framför att en
genomgång av ärendet har gjorts tillsammans med involverad personal. Av
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yttrandet framgår händelseförloppet samt de medicinska bedömningar som gjordes.
Alla läkare på enheten har informerats gällande bedömning och utredning av
urinvägsbesvär samt fått tillgång till gällande rutiner. Provtagningsprocessen har
setts över för att undvika att prover tappas bort igen. Barnläkaren inbjuder
föräldrarna till en informationsträff för att få svar på kvarstående frågor samt
hänvisar till specialistläkare på sjukhuset för frågor gällande ställningstagande till
operation. Föräldrarna har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid
förvaltningen utgår från att de accepterat svaret. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1601-00039-44
Bristande omvårdnad
En kvinna skriver med synpunkter på att hon inte fått tillbaka de kläder hon hade på
sig då hon kom till en akutmottagning. Anmälarens kläder hade blivit nedsmutsade
och hon fick hjälp att ta av dem. Kvinnan hade sökt för en svullen fot och blev efter
undersökning hemskickad utan någon åtgärd.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Beskriver de begränsade möjligheter som
finns på en akutmottagning att omhänderta patienternas kläder. Anmälaren har inte
återkommit i frågan och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1601-00041-44
Bristande vårdplanering
Närstående kontaktar för en nu avliden kvinna. Närstående anser att den
utskrivande geriatriska kliniken inte gjort en fungerande vårdplanering i samband
med att den svårt cancersjuka kvinnan skickades hem. Hemtjänst var inte utökad
och larm fanns inte hemma.
Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare. Denna redogjorde för patientens tid på
kliniken och de förberedelser som gjordes inför hemgång. Patienten själv hade klara
önskemål om utformingen av sitt vårdplaneringsmöte. Hemtjänst och ASIH var
förberedda då patienten skrevs ut men den snabba försämringen hade inte kunnat
förutses. Remiss fanns skriven till ett sjukhem. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter inkommit med skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till
vården. Ärendet avslutas.
V1601-00042-49
Bristande respekt i bemötandet
Anmälaren beskriver bristande respekt i bemötandet vid avdelning på akutsjukhus.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef, berörd sjuksköterska
och berörd undersköterska framgick att man beklagade att frukost vid en morgon
inte serverades och kliniken bad om ursäkt för att omhändertagandet upplevdes
som nedlåtande. Det framgick vidare av yttrandet att kliniken vid nästa
planeringsdag skulle uppmärksamma den patientgrupp som anmälaren tillhörde i
syfte att förbättra omhändertagandet. Anmälaren tog del av yttrandet och framförde
kommentarerna att det ska vara systematik i kvalitetsarbetet, tydliga mål och
regelbundna uppföljningar av dessa mål. Dessutom bör avdelningen sträva efter
hbtq-certifiering, ansåg anmälaren. Ärendet avslutas.
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V1601-00055-42
Oklar diagnos, läkemedelsbiverkan
En kvinna medicinerades på en psykiatrisk mottagning utan föregående utredning.
Hon utlovades samtalsbehandling, men denna blev aldrig av. Kvinnan har bytt
mottagning.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som beklagar den negativa
upplevelsen. Kvinnan har träffat behandlingsansvarig läkare och psykolog
regelbundet men också bokat av ett antal inbokade besökstider. Sektionschefen har
svårt att se och förstå vad som har gått fel i kontakten och önskar kvinnan får en
bra kontakt på den nya mottagningen. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter framfört att hon inte är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1601-00057-49
Ofullständig undersökning
Anmälaren blev remitterad till akutsjukhuset. Där påbörjades en undersökning som
fick avbrytas på grund av komplikationer. Anmälaren undrar när och nästa hur
undersökning ska genomföras.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd chefläkare och berörd ST-läkare framgick
att den del av undersökningen som anmälaren reagerade på utgjorde
standardförberedelse inför själva undersökningen och att man vid nästa tillfälle kan
avstå från denna förberedande del och istället direkt påbörja själva undersökningen.
Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00103-42
Nekas smärtlindring, tillgänglighet
En kvinna har opererat buken två gånger vid kirurgklinik på ett akutsjukhus och
nekas smärtlindring. Hon hänvisas till vårdcentralen. När hon kontaktar
mottagningen lyckas hon inte komma i kontakt med personalen.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som förklarar att
smärtproblematiken inte har någon kirurgisk förklaring. Kvinnan hänvisas till
vårdcentralen för fortsatt utredning och handläggning. Smärtproblematiken
beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1601-00111-64
Brister i behandlingen
En man undersöktes på sjukhuset och skickades hem efter några dagars inläggning
med medicinering. Efter några dagar i hemmet försämrades han åter, och när han
kom till sjukhuset var hans värden extremt höga. Han lades åter in, men avled efter
några veckors vård. Hans närstående undrar nu om han fått rätt vård.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket överläkaren på hepatologiska enheten förklarar hur leverfunktionen mycket
snabbt och drastiskt kan försämras när man lider av levercirros (skrumplever). Han
förklarar också att man inte vanligtvis har möjlighet att behandla ett sådant tillstånd
och att det faktum att patienten skrevs ut från första vårdtillfället knappast påverkat
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prognosen negativt. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha fått
möjlighet att ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00123-62
Fick inte sitt läkarbesök
En kvinna kom några minuter sent till ett läkarbesök på en specialistmottagning.
Trots att hon var registrerad, hade betalat och satt i väntrummet ropade läkaren
upp andra patienter. Efter att ha väntat i en timme frågade kvinnan vad som hade
hänt med hennes läkartid och fick då svaret att den uteblev.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid mottagningen, som
skriver att läkaren inte kunde ta emot patienten då hon var sen och skriver att det
är patientens ansvar att komma i tid till inbokade besök. Man skriver att man trots
patientens sena ankomst hänvisat henne till väntrummet, utifall att läkaren ändå
skulle hinna ta emot patienten. Man skriver vidare att patienter som kommer så
pass sent ska få information i receptionen om att besöket inte kan genomföras och
att man brustit kring detta i detta fall. Anmälaren har därefter inkommit med ett
genmäle, där hon framför att hon bara var några enstaka minuter sen, att man
hade kunnat lösa situationen och att hon anser det respektlöst att låta henne sitta
så pass länge i väntrummet utan att något besök blev av. Verksamhetschefen har
framfört att han inte har ytterligare att kommunicera i ärendet. Anmälaren har inte
återkommit efter detta. Ärendet avslutas.
V1601-00124-42
Fel diagnos och medicinering, bemötande
En man sökte vård hos hudspecialist för utslag över hela kroppen. Olika prover togs
och medicin förskrevs mot hårsäcksinflammation. Han försökte därför komma i
kontakt med mottagningen utan att lyckas. Ett läkarbesök var bokat och på utsatt
tid framkom det att tiden han fått var fel och han fick lämna mottagningen.
Diskussion uppkom då han behövde läkarråd och resultat på prover, men
receptionisten var otrevlig och menade att han inte var välkommen tillbaka. Mannen
sökte vård på akutsjukhus och nu konstaterades att han hade skabb med svår
sårbildning. Medicineringen han fått var fel. Mannen skrev till verksamhetschefen
men har inte fått en förklaring eller ursäkt.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar handläggningen
och bemötandet. Som kompensation erbjuds han återbetald patientavgift.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1601-00130-64
Illa behandlad
En kvinna var i behov av akut ambulanstransport till sjukhus då hennes dåliga knä
gjorde att hon varken kunde stå eller gå där hon befann sig på gatan.
Larmcentralen vägrade dock skicka ambulans utan hänvisade kvinnan att ta en taxi.
Det kom en taxi och kvinnan bars in i denne med hjälp av chaufför och övriga
medborgare på gatan. Väl framme på sjukhuset måste taxin, efter fruktlösa försök
att få av kvinnan vid vanliga ingången, åka till ambulansintaget och få hjälp där att
bära ut kvinnan och lägga henne på en bår.
Åtgärd: Förvaltningen har, via vårdchefen, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket gruppchefen för prioriteringar talar om att det i första samtalet till

Sida 58

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

ambulansverksamheten fanns mycket kvar att önska gällande bemötandet. Man har
tagit kritiken på allvar och följt upp detta med åtgärder rörande berörd operatör. I
andra samtalet däremot anser gruppchefen att operatören och läkaren att man
försökt hjälpa på bästa sätt. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha
fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00134-64
Skickas hem utan undersökning och behandling
En kvinna sökte sig till akutmottagningen på sjukhuset då ena armen hängde och
hon var domnad i nedre delen av ansiktet. Läkaren sade att det inte var något fel på
henne och skickade hem henne. Dagarna efter opererade man kvinnan för stroke
efter att hon igen sökt vård.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket sektionschefen redogör för de bedömningar som gjorts enligt journalen. Han
framhåller att även om det senare visade sig att det faktiskt förelåg en stroke då
patienten återkomtill sjukhuset, och att detta sannolikt varit orsaken till de
domningssymtom som fanns redan vid första besöket, så har patienten fått en
korrekt handläggning vid det första besöket utifrån vad som, enligt journalen,
framkom vid den undersökningen. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter
att ha fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00139-64
Otillräcklig undersökning
En kvinna remitterades av husläkaren till specialistenheten. När läkaren fått
remissvaret förklarade han för kvinnan att det inte gav svar på hans frågor utan att
de måste börja om igen från början.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen talar om att undersökningen har fördröjts i flera månader på
grund av patientens flertal ombokningar av tider. I ett senare kompletterande
yttrande skriver han att svaret på lungfunktionsundersökningen innehåller alla
relevanta undersökningsdata och en adekvat bedömning. Fysiologilabbet ger alla
remitterande möjlighet att få förtydligande eller ytterligare information om sådant
behövs. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, framhållit att hon inte är
nöjd men att hon inte tänker gå vidare i ärendet. Ärendet avslutas.
V1601-00141-28
Fel vid behandling
En man låg inne på sjukhus, och i samband med att man misstänkte infektion i
munnen kördes mannen till den medicinska tandvården på sjukhuset, där man
avmonterade mannens implantat för att komma åt den eventuella infektionen. Hos
hans egen tandläkare har det sedan visat sig att det saknas delar av implantatet,
och att det blir kostsamt att sätta ihop dem igen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen beklagar att en
av skruvarna förstördes vid avmontering av bron. En ny monterades fast och
kostnaden för denna stod kliniken för. Patienten står för återmontering av
implantatet vilket är helt enligt tandvårdsstödets regelverk. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och ärendet avslutas.
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V1601-00147-44
Bristande kontroll efter operation
En kvinna kontaktar efter att en skadad armbåge inte kontrollerades ordentligt efter
operationen. Kvinnan påtalade direkt att det inte kändes bra i operationsområdet
men läkaren lyssnade inte på henne. Några veckor senare blev hon omopererad på
ett annat sjukhus med gott resultat.
Åtgärd: Yttrande gavs av patientsäkerhetsansvarig läkare samt överläkare. Dessa
gav en medicinsk bakgrund till de olika beslut som tagits med anledning av den
komplicerade skada patienten hade. Olika alternativ fanns för lösningar beroende på
hur skadan såg ut under behandlingstiden. De komplikationer som uppstått var
kända för just den skada som behandlades och det fanns också risker med de olika
åtgärder som övervägdes. Ansvarig läkare hade inte medvetet uppträtt på ett sätt
menat att vara nedsättande för patienten. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
ärendet avslutas.
V1601-00162-49
Bristande dokumentation om skador efter våldsbrott
Anmälaren blev utsatt för våldsbrott. Vid akutsjukhuset dokumenterades för lite om
de skador som anmälaren fått. Denna bristande dokumentation om skadorna
inverkade negativt på polisutredning.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att det i
journalen finns dokumentation av skador i hakan och på överarm. Enligt yttrandet
har anmälaren som patient handlagts på ett adekvat sätt under vårdtiden.
Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00177-42
Nekades medicin inför operation
En kvinna planeras för operation vid ortopedisk specialistklinik och har diagnos som
kräver medicinering med licenspreparat. Anestesiläkaren nekar henne denna
behandling.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som tackar kvinnan för att hon
tagit sig tid till att återkoppla upplevelsen så verksamheten kan förbättras.
Händelsen visar att olika anestesiläkare gjort olika bedömningar och agerat olika,
vilket beklagas. Rutinerna kommer att ses över för att liknande händelser inte skall
upprepas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1601-00181-58
Brister i hantering av prover och i information
Föräldrarna till en 1½ årig flicka framför synpunkter på brister i hantering av prover
på barnkliniken på ett sjukhus. Flickan lider av njurbesvär och urinprov ska tas när
dottern får urinvägsbesvär. På sjukhuset har man inte kunnat hitta provet och nya
prover fick tas. Då dottern redan påbörjat behandling kan man inte säga om hon
haft en urinvägsinfektion eller inte. Föräldrarna har fått besked att de får vänta på
återbesök till kliniken som är planerat om 6 månader. Anmälarna är oroliga för
dotterns hälsa och menar att de inte får klara besked gällande dotterns njurbesvär.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken som beklagar
föräldrarnas missnöje med vården och håller med om att det inte blev en bra
handläggning och många besök utan att rätt saker utfördes vid patientens besök på
närakuten vid sjukhuset. Verksamhetschefen har tidigare kommunicerat med
föräldrarna kring problematiken med urinprov och hänvisat till närakuten då vården
där utförs av annan huvudman. Från klinikens sida har man försökt hjälpa till och
upprepade gånger kontaktat vårdcentralen för att bland annat få urinodlingar
utförda. Av yttrandet framgår även de provtagningar som utförts och de medicinska
bedömningar som gjorts i samband med detta. I provtagning kunde inga bakterier
påvisas i december för att sedan kunnat påvisas i februari vid förnyad provtagning.
Det är beklagligt att patienten utvecklat resistens men det är inget man kan veta
eller testa på förhand. Patienten har en fast vårdkontakt som föräldrarna haft
kontakt med gällande provsvar, utredning, och planerad operation.
Verksamhetschefen påtalar även att de från klinikens sida noterat svårigheter att i
journalsystemet följa provsvar för patienter med skyddad identitet, orsaken är
oklar. Hon hoppas att föräldrarna är nöjda med det senaste besöket på sjukhuset
och planeringen för dotterns vård vilket bland annat innebär att patienten
remitterats till annan enhet för operation. Föräldrarna har, efter att ha tagit del av
yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen utgår från att de accepterat svaret.
Ärendet avslutas.
V1601-00186-44
Bristande vård
En man kontaktar då han anser att personalens på hans särskilda boende visar
bristande kunskaper vid blodsockerfall vilket äventyrar hans hälsa. Han nekas
näring då han får blodsockerfall. Personalen har även brustit vid medicinutdelning.
Åtgärd: Yttrande gavs av enhetschef. Denna redogjorde för den genomförandeplan
som fanns för anmälaren avseende födointag och insulininjektioner. Anmälaren har
på grund av en skada svårt att minnas och följa de överenskommelser som gjorts
och behöver stöd av personalen för detta. Anmälaren har en fast läkarkontakt på
boendet. Anmälaren är inte enig med det som sägs i yttrandet men väljer att
avsluta då han inte tror att fortsatt skriftväxling skulle tillföra något nytt i ärendet.
Ärendet avslutas därmed.
V1601-00208-49
Dåligt bemötande och bristande information
Anmälaren berättade om dåligt bemötande och bristande information vid
vårdcentralen. Läkaren kommenterade ärr i hakan, personalen i receptionen var
otrevlig och skuldbeläggande. Läkaren gav ingen information om det läkemedel som
han ordinerade.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att personalen
inte kunde känna igen sig i anmälarens beskrivning av de påstådda händelserna.
Enligt yttrandet konsulterade läkaren en kollega för bedömning av anmälaren. Efter
undersökning bokade läkaren in anmälaren för återbesök. Läkaren beställde
provtagning. Vid återbesöket bedömde läkaren att anmälaren var i behov av
medicinering och läkaren gav information om preparatet. Överenskommelse om
uppföljande besökstid gjordes tillsammans med anmälaren, enligt yttrandet.
Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
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V1601-00212-49
Ortoped vill inte sjukskriva, inte remittera
Anmälare med svåra smärtor besökte privatpraktiserande ortoped. Läkaren ville
varken skiva sjukintyg eller remittera anmälaren till undersökning med
magnetröntgen. Läkaren ska ha sagt att specialister varken skriver sjukintyg eller
remitterar till undersökning med röntgen. Läkaren var försenad till besöket och
jäktade på då han skulle gå på lunch. Bedömningen av anmälarens problem
översteg inte mer än en minut. Läkaren skrev journal samtidigt som han ställde
frågor och då upperapades frågor flera gånger då läkaren hade svårt att ta till sig
svaren samtidigt som han skrev, enligt anmälaren.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd klinikansvarig framgick att ärendet
diskuterades på mottagningens arbetsplatsmöte och att det beslutats att
klinikansvarig tillsammans med berörd läkare ska se över läkarens rutiner och
landstingets riktlinjer gällande utfärdande av sjukintyg och remittering till röntgen.
De ska även se över vilka förbättringsåtgärder som kan vidtas då det gäller läkarens
bemötande av patienter, enligt yttrandet. I sitt eget yttrande framförde berörd
läkare att det inte fanns något att anmärka mot hans bedömning och bemötande av
patienten. Anmälaren tog del av yttrandet. Anmälaren konstaterade att hon och
patienten har en annan bild av läkarens uppträdande än den som läkaren ger
uttryck för i sitt yttrande. Ärendet avslutas.
V1601-00219-64
Ingen lyssnade på patientens signaler
En kvinna gjorde gastroskopi på sjukhuset. Innan undersökningen avtalade hon med
personalen hur hon skulle signalera om det hela blev för obehagligt. Under
undersökningen signalerade kvinnan för fullt, men ingen verkade lyssna på eller se
hennes signaler.
Åtgärd: Förvaltningen har via verksamhetschefen inhämtat yttrande från
verksamheten i vilket den behandlande läkaren beklagar patientens upplevelser av
bemötandet. Hon framhåller att undersökningen upplevs obehaglig av många
patienter. Läkaren känner inte igen sig i patientens beskrivning. Man har som
princip att inte ingå överenskommelser om att avbryta undersökningen vid vissa
signaler från patienten. Att hålla ned patienten mot dennes vilja är helt emot
verksamhetens etiska regler och därför otänkbart. Man tar till sig patientens
beskrivning men anser att man behandlat patienten med respekt och
professionalism. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha fått ta del
av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00241-52
Fel uppgifter
En kvinna gick till en närakut för att få en remiss till en hudklinik. Hon får remissen i
sin hand och lämnar mottagningen. När hon kommer hem ser hon att det står ett
annat namn på remissen. Hon kontaktar mottagningen och får höra att hon på egen
hand får kontakta berörd läkare för att få rättelse i remissen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen. Av detta framkommer att
man beklagar det inträffade. Man hade dock rättat till misstaget när anmälaren hade
lämnat mottagningen. Lyckligtvis fick misstaget inga negativa medicinska följder.
Orsaken till felet antas vara stress och den mänskliga faktorn. Verksamhetschefen
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tackar för att mottagningen fått återkoppling om det inträffade. Anmälaren har inte
hörts av. Ärendet avslutas.

V1601-00268-49
Synpunkter på bemötande och behandling
Anmälaren riktade synpunkter på bemötande och behandling av hennes son vid
akutsjukhuset. Läkaren kommenterade hans utseende och behandlingen var i vissa
avseenden klandervärd, enligt anmälaren.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd sektionschef framgick att då det saknades
sjuksköterska som skulle assistera vid behandlingen bistod ytterligare en läkare vid
behandlingsinsatsen, som utgjordes av injektion av medicinskt preparat. Denne
läkare som kom att assistera hade tidigare inte erfarenhet av att bryta upp
ampullen inför injektionen. Läkarnas insatser utfördes av omsorg om pojken. Enligt
yttrandet har något avvikande utöver det att det inte var en sjuksköterska som
assisterade vid injektionen inte inträffat. Av kompletterande yttrande framgick att
läkaren bedömde att sonen var i behov av sjukgymnastik. Läkaren beklagade om
delar av samtalet uppfattades som nedsättande. Anmälaren tog del av dessa
yttranden. Ärendet avslutas.
V1601-00288-64
Sen upptäckt av tumör
En man sökte vårdcentralen för sina besvär med heshet. Han behandlades men
förbättrades inte, och först tre månader senare fick han, efter undersökning på
sjukhus, besked om att han hade en elakartad tumör.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen beklagar det inträffade. De läkarna som patienten träffat arbetar
inte kvar på mottagningen. Verksamhetschefen har, tillsammans med två läkare på
vårdcentralen, gått igenom ärendet och funnit att läkaren redan vid första besöket
borde remitterat patienten till specialistmottagning. Man har, utifrån genomgång av
händelsen, infört rutinen att alltid remittera patienter till öron-näs-halsspecialist
efter två veckors heshet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, i
skriftligt genmäle uttryckt att han är glad att man arbetar för att samma händelse
inte ska upprepas, men att det ju inte hjälper honom. Ärendet avslutas och
anmälarens genmäle bifogas avslutsbrevet till vården.
V1601-00301-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte fick teckentolk till danskurs gymnastik på grund av
tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1601-00302-30
Fick inte teckentolk
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En kvinna uppger att hon inte fick teckentolk till barngymnastik på grund av
tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1601-00303-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte fick teckentolk till guidning på grund av tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1601-00304-30
Fick inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte fick teckentolk till barnmöte på grund av tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1601-00305-30
Fick inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte fick teckentolk till guidning på grund av tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1601-00306-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte fick teckentolk till barngymnastik på grund av
tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1601-00307-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte fick teckentolk till barngymnastik på grund av
tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1601-00308-30
Får inte teckentolk
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En kvinna uppger att hon inte fick teckentolk till teaterföreställning på grund av
tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1601-00309-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte fick teckentolk till barngymnastik på grund av
tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1601-00311-62
Fel identitet på patient
En man har synpunkter på att hans syster blev uppringd från en akutmottagning
som meddelade att brodern var på akuten och var svårt skadad. Detta stämde inte,
utan det visade sig att patienten på sjukhuset hade broderns legitimation, som han
tidigare hade blivit bestulen på.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsjuksköterskan på akutmottagningen, som
beskriver det inträffade och meddelar att en avvikelse gjorts i
avvikelsehanteringssystemet. Man skriver att man följt sedvanliga rutiner och på
grund av olyckliga omständigheter fastställt fel identitet på patienten. Man beklagar
detta och har vidtagit alla åtgärder för att korrigera misstaget. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00315-52
Fel diagnos orsakade stora besvär
En ung kvinna besökte husläkaren med anledning av kraftig buksmärta. Läkaren
talade bristfällig svenska och ordinerade läkemedel för att lugna tarmarna. Till slut
tvingades kvinnan till akutmottagning och där konstaterades en mycket svår
urinvägsinfektion. Kvinnan är missnöjd med den bristande diagnostiken och
språkkunskaperna hos husläkaren.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen och berörd läkare. Man är
tacksam för återkopplingen från anmälaren. Man anser dock att man givit adekvat
vård till anmälaren. Vidare framkommer att det är första gången som en patient har
haft klagomål på läkarens språkkunskaper. Anmälaren har inte hörts av inom
angiven svarstid. Ärendet avslutas.

V1601-00317-49
Tillgänglighet
En kvinna har svårt att komma fram till en hörselmottagning för att få hjälp att
reparera sin hörapparat. Hon kommer bara fram till en telefonsvarare som hänvisar
att någon ska ringa upp dagen efter vid ett speciellt klockslag. Det går inte att välja
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tidpunkt för återuppringningen och kvinnan önskar få telefonkontakt med en person
vid en tidpunkt som passar henne.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att anmälaren
hade kontakt med mottagningen varje månad under första halvåret fram till dess att
hörapparaterna var reparerade. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00329-44
Resultat efter kirurgi
En kvinna skriver om fotoperationer som inte givit önskat resultat. Hon har ständig
värk och en tå har vikt sig in under foten efter en operation.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälaren hade anmält även till
patientförsäkringen och Inspektionen för vård och omsorg. Ivo hade funnit att
läkaren utfört sin uppgift enligt reglerna och avslutat ärendet. Anmälaren skull följa
upp med patientförsäkringen om deras handläggning. Ärendet vid förvaltningen
avslutas utan åtgärd.
V1601-00335-52
Bristande tillgänglighet
En kvinna som drabbats av cancer har väntat i flera månader på att få kontakt med
en läkare. Anmälaren har ringt flera gånger och lämnat meddelanden dels till
sköterska men även till läkaren men ingen hör av sig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare. Det visar sig att det inte finns
någon journalanteckning på att kvinnan sökt ansvarig läkare. Hon har haft kontakt
med andra läkare inom avancerad sjukvård i hemmet och inom onkologiska
kliniken. Ansvarig läkare har nu kontaktat kvinnan och bett så mycket om ursäkt för
missen. Anmälaren har inte hörts av inom angiven svarstid. Ärendet avslutas.
V1601-00339-42
Inte lyssnad till, felmedicinerad
En kvinna sjukhusvårdades vid en psykiatrisk klinik för kraftig ångest.
Sjuksköterskan skulle ge medicin som kvinnan har fått kramper av tidigare, detta
var känt och noterat i journalen. Sköterskan kontaktade jouren i hemmet som
menade att hon skulle ha denna medicinering. Efter någon timma insjuknade hon
med svåra kramper och kramplösande medicin gavs. Oklarheter gällande given dos
noterades i journalen. Familjen har haft ett möte med enhetschefen som skulle
återkomma men aldrig återkom.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare samt enhetschefen som
förklarar handläggningen vid medicineringen. Det läkemedel som gavs som injektion
var en tillfällig behandling vid ett genombrott vid kraftig ångest. Biverkningarna
behandlades med kramplösande medicin. Händelsen beklagas. Avdelningen följer
övergripande rutiner vid tvångsåtgärd och efter utförda tvångsåtgärder hålls
uppföljningssamtal med patienten för utvärdering av behandlingen. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter framfört att hon inte är nöjd med svaret. Ärendet
avslutas.
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V1601-00341-62
Bristande hjälp och bemötande
En kvinna har synpunkter på att hon fått bristande hjälp på en vårdcentral och att
hon bemötts på ett mycket otrevligt sätt av läkaren. Kvinnan ville ha en
undersökning av sina ledbesvär och var vid besöket också sjuk i en förkylning. När
besvären kom på tal sa läkaren i ironisk och nedlåtande ton att han trodde att
kvinnan lider av cancer.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
skriver att hon själv och läkaren beklagar de upplevelser patienten har av besöket.
Man skriver också att ett längre besök borde ha vikts för utredning, medan
förkylningen och hostan kunde ha hanterats vid en akuttid. Anmälaren har därefter
inkommit med ett genmäle, där hon framför att formen av besök inte borde ha
någon betydelse för läkarens bemötande. Från vårdcentralen har man därefter
svarat att man ber om ursäkt för bemötandet och att det tidigare svaret var en
förklaring, men inte en ursäkt, för dåligt bemötande. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet. Ärendet avslutas.
V1601-00342-42
Läkemedelsbiverkan
En kvinna medicinerades mot benskörhet och flera tänder gick av. Kvinnan
uppfattar att det är läkemedelsbiverkningar hon fått och önskar en förklaring till
läkarens handläggning samt ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Svar har kommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar de besvär kvinnan drabbats av. Bedömningen är att medicineringen
och informationen kring behandlingen varit korrekt. Verksamheten har inte tillgång
till tandläkarjournalen men föreslår att anmälan om biverkan skall göras. Anmälaren
har tagit del av svaret och därefter framfört att hon anmält händelsen till
Läkemedelsverket konsumentrapport och Läkemedelsförsäkringen. Skriftliga
synpunkter bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas.

V1601-00347-62
Ej fått svar om undersökningsresultat
En kvinna uppsökte sin vårdcentral, då hon återfått liknande symtom som för sex år
sedan då hon höll på dö på grund av en tumör som då opererades bort. En
röntgenundersökning gjordes men kvinnan har idag, en och en halv månad efter att
svaret skickats till vårdcentralen, fortfarande inte fått besked om resultatet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare, som skriver att han gick på
semester samma dag som resultatet av undersökningen kom till vårdcentralen och
att han återkom drygt två veckor senare. Han meddelar att röntgenundersökningen
visar på normala resultat. Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd med
yttrandet, bland annat då läkaren angett fel orsak till besöket. I det avslutande
brevet till vårdcentralen framförs denna synpunkt. Förvaltningen framför också att
remissregelverket innehåller bestämmelser om att remissvar ska bevakas
systematiskt och att rutiner ska finnas vid läkares frånvaro. Ärendet avslutas.
V1601-00350-44
Nekad operation
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En man kontaktar angående brådskande ärende. Anmälaren skrevs ut från
sjukhuset igår. Han har nekats den operation han förväntat sig och erbjudits en
annan behandling. Han önskar en second opinion på grund av att han är gravt
hjärtsjuk och att gränsen för operation enligt läkarna har passerats.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. De bedömer att patienten
sedan år 2009 har behandlat patienten på ett korrekt sätt. Olyckligtvis har patienten
inte varit i kontakt med mottagningen under ett och ett halvt år trots att de har sökt
och kallat honom. Under den tid han var frånvarande från sjukvården försämrades
han till den grad att han inte längre kan komma ifråga för kirurgi. Patienten har
avböjt erbjudande om second opinion på annat sjukhus och även avböjt behandling.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och det har framkommit att anmälaren haft ett
möte med verksamhetschefen och sade sig därefter vara nöjd. Ärendet avslutas.
V1601-00355-64
Komplikation efter operation
En kvinna opererade sin näsa på sjukhuset för 10 år sedan och har fortfarande
problem såväl med utseende som med funktion, då hon inte kan andas genom
näsan tillfullo.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen och den medicinska rådgivaren talar om att patienten kommer
att kallas till mottagningen för att träffa en specialist inom öron/näsa/hals. Dennes
bedömning ska vara vägledande om vilken hjälp som kan erbjudas. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, framhållit att patienten ännu inte, två månader
efter att yttrandet skrevs, fått någon kallelse. Ärendet avslutas, och förvaltningen
skriver i avslutsbrevet till vården att vi utgår ifrån att patienten kommer att kallas
inom kort.
V1601-00371-57
Otrevligt bemötande under förlossningen
En kvinna födde sitt andra barn och fick dålig kontakt med den första barnmorskan
hon träffade och hon nekades smärtlindring med lustgas. Kvinnan lämnades ensam
under långa perioder vilken gjorde henne mycket orolig. När barnet var fött blödde
hon mycket och ett förband lades intill livmodern på ett ytterst hårdhänt sätt.
Åtgärd: Yttrande inkom från sektionschef på förlossningskliniken som beklagade
anmälarens upplevelse. Hon menade att förlossningen handlagts på ett korrekt
medicinskt sätt och att personalens burdusa framtoning hade att göra med att man
befarade en kraftig blödning med risker för kvinnan. Anmälaren har tackat nej till ett
erbjudande om möte då hon menar att det inte kommer att leda till något positivt.
Ärendet avslutas i överenskommelse.
V1601-00390-64
Hänsynslös behandling
En kvinna kom i ambulans till akutmottagningen på sjukhuset. Hon led av svåra
buksmärtor men det var ingen som tog notis av henne. Så småningom kom hon till
vårdavdelning i väntan på operation, men inte heller där verkade personalen bry sig
om hennes svåra smärtor. Väl på operationsbordet såg man att blindtarmen
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spruckit, och hon informerades om att hon kunde dött om hon inte opererats
genast.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen för akutmottagningen beklagar att patienten inte känt sig
nöjd med personalens bemötande. Läkaren på vårdavdelningen redovisade i sitt
yttrande att man haft en mycket ansträngd dag och utfört nio akuta operationer.
Först klockan 20 på kvällen blev det möjligt att operera patienten, och då såg man
att blindtarmen brustit. Detta händer, enligt läkaren, i 28 % av fallen. Och det kan
leda till besvär för patienten. Läkaren beklagar att patienten inte upplevt sig väl
bemött och man kommer att ta upp frågan med personalen på avdelningen.
Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha fått ta del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1601-00435-44
Får ingen läkartid
En kvinna remitterades från sjukhuset till vårdcentralen för uppföljning och fortsatt
behandling efter en inläggning. Hon fick en tid, men läkaren blev sjukskriven så det
blev inget besök. Efter detta har kvinnan fått vänta flera månader, och hon får ingen
ny tid. Kvinnan har inte lyckats få kontakt med verksamhetschefen. En läkare
skadade även trumhinnan då han skulle suga ut en vaxpropp. Anmälarens sedan
tidigare nedsatta hörsel är nu helt borta och hon kan inte använda sin hörapparat.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denne redogjorde för anmälarens
omfattande vårdkontakter och utredningar via vårdcentralen. Angående det problem
som uppstått i örat hade remisser skickats till två specialister och svar avvaktades
från dessa. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1601-00440-34
Bruten sekretess
En kvinna har synpunkter på att en läkare vid en psykiatrisk mottagning, utan
hennes medgivande, skickat ett brev till en kollega inom beroendevården och begärt
en skriftlig konsultation. Anmälarens journaler är spärrade men läkaren har i brevet
uppgivit saker om kvinnan som är lögn. Patienten blev både ledsen och kränkt.
Åtgärd: I begärda yttranden från överläkare och medicinskt ansvarig vid psykiatrisk
mottagning framgår det att uppfattningen om vad som sagts skiljer sig mellan
anmälaren och läkaren. I en journalanteckning framgår det tydligt att man kommit
överens om att remiss ska skickas till beroendevården. Kvinnan beskrivs som
adekvat i dialogen och bejakar missbruksproblem sedan många år tillbaka.
Medicinskt ansvarig beklagar att anmälaren känt sig felaktigt behandlad men kan
inte se att läkaren gjort något fel. Kvinnan har tagit del av yttrandet men anser att
hon inte gjort någon överenskommelse med läkaren. Hon önskar dock avsluta
ärendet.
V1601-00441-52
Lång väntan på behandling
En farmor har synpunkter på att hennes barnbarn fått vänta så länge på behandling.
Det beslutades att flickan skulle operera ena foten och inför den operationen skulle
en magnetkameraundersökning göras. Allt har dragit ut på tiden. Enligt farmodern
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har flickan drabbats av mycket besvär då operationen skulle göras på grund av fel
diagnostiserade frakturer i foten. Man har inte tagit hänsyn till barnperspektivitet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sektionschefen. Det framkommer att han anser
att flickans fall har handlagts på ett korrekt sätt. Anmälaren har hörts av. Hon har
inget ytterligare att tillägga. Ärendet avslutas.

V1601-00443-52
Bristande behandling
En flicka ådrog sig en skada i foten som krävde gipsning. Gipset togs bort utan att
man gjorde en kontrollröntgen. Det har senare visat sig att flickan hade två
frakturer som nu kräver operation.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen och berörd läkare. Man
anser att man gjort en noggrann undersökning och att det inte är rutin att man gör
en k ontrollröntgen i samband med avgipsning. Den andra skadan tillkom senare.
Anmälaren har hört av sig. Hon är inte nöjd med svaret. Hon önskar att ärendet
överförs till tillsynsmyndigheten. Ärendet avslutas.

V1601-00444-58
Brister i information, skada efter förlossning
En kvinna framför synpunkter på brister i informationen till henne under
förlossningen gällande den behandling hon fick. Hon framför även att hon inte blivit
tagen på allvar/inte fått hjälp när amningen inte fungerade. Kvinnan har även fått
skador efter förlossningen och påtalar att det är krångligt att få hjälp. Hon
efterfrågar en enhet för kvinnor med förlossningsskador.
Åtgärd: Yttrande, inkom från överläkare på kvinnokliniken som bemötte kvinnans
synpunkter och djupt beklagade att kvinnans upplevelse under förlossningen och
tiden på sjukhuset blivit så negativ. Hon erbjöds ett möte för att få framlägga sina
synpunkter och erfarenheter. Vad gäller förstoppningen finns bristfällig
dokumentation i journalen, men kvinnan har fått hjälp flera gånger och
förstoppningen utgjorde aldrig något hinder för förlossningen. Avseende amning har
personalen på avdelningen noggrant dokumenterat att barnet sugit och det har
verkat som om amningen fungerat bra. 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.
V1601-00447-58
Ifrågasätter läkarens bedömning, sekretessbrott
En man ifrågasätter läkarens bedömning av utredning ska göras vid en ansökan om
IVF-behandling. Mannen anser det kränkande att han ska behöva genomgå en
utredning då han har barn sedan tidigare. Anmälaren ifrågasätter även läkarens rätt
att ta del av journaluppgifter utan samtycke. Mannen har även synpunkter på
bemötandet vid besöket på sjukhuset.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen på kvinnokliniken på sjukhuset. Av
yttrandet framgår att all behandling regleras av landstingets grundkrav vilket bland
annat innebär att en basutredning ska göras. Utredningen innefattar bedömning av
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medicinska och psykosociala förhållanden. Då det ur mannens journal framkommit
att mannen har en diagnos är kliniken skyldig att följa upp aktuellt mående med
behandlande psykiatriker vilket är orsaken till att man begärt in ett läkarutlåtande
från denne. Gällande frågan om samtycke till att ta del av patientjournalen ska
remitterande läkare informera och införskaffa samtycke inför remittering. Han
beklagar att patienten känner sig kränkt. Angående personalens bemötande
kommer berörd person att vidtalas och övrig personal kommer att informeras.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att han
hade frågor som kvarstod och önskade inkomma med dessa. Då inga synpunkter
inkommit till förvaltningen avslutas ärendet i befintligt skick.
V1601-00449-57
Otrevligt bemötande av kirurg
En kvinna har besvär från buken efter två kejsarsnitt. Hon har smärta, illamående
och ett glapp mellan bukmusklerna. Hon remitterades till kirurg från sin husläkare
för att operera ett bråck som upptäckts vid en magnetröntgenundersökning.
Kirurgen bemötte kvinnan på ett nedlåtande sätt och den enda hjälp hon fick var
råd att gå ner i vikt.
Åtgärd: Från verksamheten har yttrande och kompletterande yttrande inkommit
från verksamhetschef och från specialistläkaren. De beklagade att kommunikationen
mellan den patientansvarige läkaren och hans patient brustit i detta fall. Läkaren
förklarade att en eventuell kirurgisk åtgärd alltid åtföljs av träning och
viktreducering för att vara framgångsrik vilket han försökt framföra till anmälaren.
Något bråck har inte kunnat påvisas. Anmälaren är nöjd med det utförliga yttrandet,
men besviken över att inte få den kirurgiska åtgärd hon önskade. Ärendet avslutas.
V1601-00454-42
Fel dos hostmedicin, missad diagnos
Anhörig till liten pojke med hög feber sökte akut vård och förskrevs hostmedicin. På
apoteket noterades att ordinerad dos var för hög med hänsyn till barnets ålder.
Dagen efter sökte familjen åter vård på öron-näsa-hals akutmottagning och läkaren
konstaterade öroninflammation och behandling påbörjades med antibiotika.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare och verksamhetschef
som efter genomgång av journalen kan konstatera att förskrivningen varit korrekt.
Enligt STRAMAS riktlinjer har barnet helt korrekt inte förskrivits antibiotika och
sannolikt har öroninflammationen utvecklats efter första läkarbesöket.
Hostmedicinen har förskrivits i rätt dos. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1601-00456-52
Inte lyssnad till
En man har synpunkter på en läkare på en vårdcentral som inte lyssnade på
patienten och tog honom på allvar. Mannen sökte för problem med andningen. Nu
när mannen vänt sig till en annan vårdgivare kunde denne konstatera att mannen
har astma och enbart 50 procents lungkapacitet.
Åtgärd: Då ingen underskriven blankett inkommit avslutas ärendet.
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V1601-00463-42
Fel kost vid läkemedelsbehandling
En kvinna sjukhusvårdades på psykiatrisk vårdavdelning och förskrevs ett
antidepressivt licensläkemedel. I samband med medicinering måste patienten äta
tyramin-fattig kost. På vårdavdelningen fick kvinnan normalkost och insjuknade och
intensivvårdades med respirator.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som menar att det är svårförklarligt
varför kvinnan insjuknade i denna svåra komplikation. patienten har tidigare varit
känslig för andra mediciner vilket skulle kunna vara en förklaring till att hon var
extra känslig även för denna medicin. Det har inte framkommit att kvinnan fått fel
kost på avdelningen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter önskat fortsatt
handläggning vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1601-00465-42
Infektion efter infartskanyl
En kvinna intensivvårdades på ett akutsjukhus och fick läkemedelsbehandling via
infart i armen. Kärlet sprack och läkemedlet hamnade i handen och armen. Efter en
tid blev armen svullen och blåfärgad, en infektion uppkom vilket krävde
antibiotikabehandling. I journalen finns ingen anteckning om händelsen och läkaren
menade att det är sånt som händer.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig läkare som beklagar händelsen som
bedöms bero på läkemedlet som har en känd risk för toxisk reaktion om produkten
hamnar subkutant, under huden, vilket har inträffat i detta fall. Anmälaren har tagit
del av svaret och därefter framfört önskan om fortsatt handläggning vid IVO,
Inspektionen för vård och omsorg. Händelsen har också anmälts till
konsumentrapport Läkemedelsverket, patientförsäkringen Löf och
Läkemedelsförsäkringen. Ärendet avslutas.
V1601-00467-55
Fått faktura för sent avbokat besök
En kvinna hade en tid inbokad på en rehabiliteringsmottagning, men insjuknade
samma morgon och fick åka till akuten. Hon ringde och avbokade sitt besök så fort
hon kunde, men har nu fått en faktura då hon inte avbokat besöket mer än 24
timmar i förväg. Kvinnan har tagit upp frågan med verksamhetschefen, som har
hänvisat till att det är dessa regler som gäller inom landstinget.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschefen framförs att man i detta fall kommer att
återta betalningskravet. Då anmälaren inte har hörts av efter att ha tagit del av
yttrandet avslutas ärendet.
V1601-00472-62
Remiss skickades inte, besök ej journalfört
En kvinna skulle opereras och en remiss för detta skulle skickas från en
specialistmottagning. När kvinnan hörde av sig efter några månader, då inget hänt,
visade det sig att remissen aldrig hade skickats och att läkaren hade slutat. Ett nytt
besök bokades in och en ny remiss skulle skickas, men inte heller efter detta besök
har det hänt något och läkaren återkommer inte som utlovat. Hennes besök är inte
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heller journalfört och hon har bemötts på ett otrevligt sätt av en sjuksköterska vid
telefonkontakt med mottagningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd sjuksköterska vid mottagningen, som
ber om ursäkt för hur bemötandet upplevts och skriver att hon kommer att kontakta
patienten för att personligen be om ursäkt. Man ser allvarligt på att man brustit i
återkoppling och dokumentation och man har upprättat en avvikelserapport kring
det inträffade. Anmälaren har därefter meddelat att hon blivit uppringd och fått en
ursäkt samt att hon nu blivit remitterad. Ärendet avslutas i överenskommelse med
anmälaren.
V1601-00478-58
Brister i bemötandet, felaktig behandling
En mamma framför klagomål på att hon blivit konstigt och fördomsfullt bemött vid
besök med sin dotter på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Dottern har
även fått en felaktig behandling. Anmälaren framför även att man från
mottagningens sida bland annat bokat tider som hon inte önskat samt försöker
framställa henne som en dålig mamma.
Åtgärd: Svar inkommit från behandlande barnläkare på mottagningen i samråd med
verksamhetschef. Läkaren beklagar att anmälaren upplevt sig illa bemött. Av
yttrandet framgår att mamman kontaktade mottagningen för besökstid men att
mottagningen inte kunde ta emot med kort varsel. 10 dagar senare återkommer
mamman för tidsbokning, och får en tid hos barnläkare. Under tiden mellan
mammans första och andra kontakt med mottagningen har hon sökt akut vård för
sin dotter fem gånger vilket personalen anser anmärkningsvärt. Vid läkarbesöket
diskuteras mammans oro för barnet och mamman berättar att hon tidigare haft
tvångstankar kring döden och sjukdomar samt att hon nu är orolig för dottern.
Dottern sover dåligt på nätterna vilket även påverkar mammans sömn. Mamman
har tidigare haft kontakt med vuxenpsykiatrin men denna kontakt är nu vilande. På
grund av den sammantagna bilden som läkaren fick ansåg hon att patienten
behövde en fast kontakt med barnläkarmottagningen. Detta för att kunna stötta
familjen och bedöma mammans förmåga att ta hand om barnet vilket är en vanligt
förekommande uppgift för barnläkarmottagningen. I den fortsatta kontakten med
mottagningen uteblir mamman från bokade besök vilket oroar personalen. Mamman
informeras därför, via telefonmeddelande, att en anmälan till socialtjänsten kommer
att göras om mamman inte hör av sig. Mamman hör då av sig och informerar att
dottern sover bättre, att hon själv återupptagit kontakten med vuxenpsykiatrin samt
att hon har bra stöd från anhöriga. Denna information gör att personalen inte längre
känner sig orolig för barnet och familjens mående. Läkaren erbjöd familjen ett
återbesök för att reda ut eventuella missförstånd men mamman uppfattade detta
som ett tvingande besök vilket inte var fallet. Familjen har avbrutit kontakten med
mottagningen. Läkaren hoppas att mamman förstår att personalen hela tiden haft
barnets och familjens bästa som målsättning. Anmälaren har, efter att ha tagit del
av yttrandet hörts av och meddelat att hon inte är nöjd med svaret då hon anser att
hon framställs som en psykisk instabil person. Hon önskade inkomma med genmäle
men då inget genmäle inkommit inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1601-00483-42
Nekas läkarintyg, biverkningar
En kvinna medicinerades med antibiotika av gynekolog vid specialistklinik. Hon
insjuknade med kräkningar som biverkan och kontaktade läkaren för råd och
sjukintyg. Läkaren hänvisade henne till vårdcentralen och vårdcentralen hänvisade
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tillbaka till gynmottagningen. Hon anser att gynekologen borde skriva sjukintyg då
denna ansvarade för hennes vård. Efter flera månader har hon ännu inte fått
sjukintyg.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som ger en förklaring till
handläggningen. Kvinnan fick biverkningar av antibiotikabehandlingen och erbjöds
ett läkarbesök för bedömning, vilket kvinnan avböjde. Upplevelsen av att nekas
sjukintyg är beklagligt, riktlinjerna säger att läkaren måste träffa patienten för
bedömning inför sjukskrivning. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte
hörts av, ärendet avslutas.
V1601-00500-44
Begäran journal
En kvinna skriver angående sin avlidna mor. Mamman avled efter hastigt
sjukdomsförlopp och dottern önskar ta del av mammans journaler. Mamman
vårdades och undersöktes på flera kliniker på sjukhuset.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren framfört att hon fått kopior på journalen.
V1601-00511-57
Brister i telefontillgänglighet
En man kontaktar förvaltningen då han har mycket stora svårigheter att komma
fram till vårdcentralen. Han har kontaktat per telefon men inte blivit återuppringd.
Han har sedan flera år 1177:s e-tjänster, men trots att han bett någon återkomma
har ingen gjort det och han har inte fått något recept förmedlat till apoteket.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som kontaktade anmälare för ett
samtal och förtydligande kring riktlinjerna för de e-tjänster mannen använder sig
av. Han är nöjd med att ha fått diskutera samtliga frågor och önskar att ärendet
avslutas.
V1601-00516-28
Otrevligt bemötande av tandläkare
En man blev otrevligt bemött under en undersökning då tandläkaren skrek åt
patienten då det framkom att han uppsökt en annan tandläkare som upptäckt ett fel
som denna tandläkare missat. Mannen framförde till chefen vad som inträffat, men
därefter har inget hänt. Han tycker att det är allvarligt att en tandläkare tappar
humöret och att ingen reagerar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchefen. Klinikchefen beklagar den
upplevelse som han varit med om. Det är bra om en behandling som påbörjats av
en tandläkare slutförs av densamma. Genom att uppsöka olika behandlare, mitt i en
pågående behandlingsfas, störs flödet och för att ett resultat inom rimlig tid ska
kunna erhållas rekommenderas att behandlingen sker hos samma tandläkare.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inkommit med synpunkter som
bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1601-00524-42
Mediciner passade inte ihop, fel intyg
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En man har synpunkter på att en läkare vid en psykiatrisk mottagning inte hade tid
att kontrollera interaktionen mellan tidigare medicinering och nyinsatta läkemedel.
Läkaren ville inte sjukskriva honom på halvtid eftersom det skulle krävas extra
pappersarbete från försäkringskassan. Han blev heltidssjukskriven.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att det har varit
svårt att hitta läkemedel som mannen kan medicinera med utan att de interagerar
med varandra. Det är olyckligt om mannen uppfattade att läkaren inte hade tid att
diskutera medicineringen. Mannen har erbjudits läkartid till verksamhetens mest
erfarna specialist samt till specialistsjuksköterska. Mannen har tagit del av svaret
och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1601-00540-49
Missad fördröjd diagnos
En kvinna vårdades av husläkaren efter fall och skada på axeln. Efter närmare ett år
remitterades hon till ortoped och magnetröntgenundersökning gjordes. Enligt
anmälaren genomfördes undersökning med magnetkamera alltför sent.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av medicinskt ansvarig läkare framgick att anmälaren
remitterades till olika slag av undersökningar, även med magnetröntgen,
allteftersom hur symptomen presenterades. Enligt yttrandet undersöktes anmälaren
efter bästa förmåga. Anmälaren tog del av yttrandet och önskade överföra ärendet
för utredning vid annan myndighet. Ärendet avslutas.
V1601-00557-57
Bristande tillsyn på akutmottagningen
En kvinna skadade axeln mycket allvarligt och kördes med ambulans till
akutmottagning. Under ambulansfärden fick kvinnan mycket kraftig smärtlindrande
medicin. På akutmottagningen kördes kvinnan in på ett rum och glömdes bort under
flera timmar, hon menar att personalen brast i sin tillsyn.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef på akutkliniken som beskrev att det
varit lång väntetid för röntgenundersökning den aktuella kvällen och kvinnan fick
vänta onödigt lång tid vilket beklagas. Vad gäller kvinnans oro för att ha fått för
mycket smärtstillande läkemedel menade verksamhetschefen att den dos kvinnan
fick under ambulansfärden och vid ankomsten till akutmottagningen inte motiverade
särskild observation. 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.
V1601-00569-62
Lång väntan på läkarbesök, nonchalant bemött
En kvinna sökte akut vård på ett sjukhus och har synpunkter på besöket på
akutmottagningen. Hon fick vänta länge på hjälp och ingen frågade hur hon mådde
under väntetiden eller erbjöd smärtstillande tabletter. När hon till slut fick träffa en
läkare upplevde hon ett nonchalant bemötande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från tillförordnad verksamhetschef, som skriver att
man delar patientens uppfattning om att väntetiden var lång. Skälet till väntetiden
var ett högt inflöde av patienter som av medicinska skäl behövde prioriteras. Man
skriver att man tar till sig kritiken om väntetid och omhändertagande. Vad gäller
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väntetider arbetar man för närvarande med ett åtgärdspaket som bland annat
kommer att innebära förstärkt läkarbemanning på akutmottagningen kvällstid.
Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-00611-64
Felopererad
En man opererades på specialistmottagningen för att förbättra andningen.
Operationen gjordes i lokalbedövning och man tog bort delar som det inte tidigare
varit tal om att ta bort. Mannen tyckte efter operationen att den inte borde gjorts
under lokalbedövning, då det tog längre tid än beräknad och gjorde ont.
Åtgärd: Förvaltningen har via verksamhetschefen inhämtat yttrande från
verksamheten i vilket specialistläkaren framhåller att operationen genomfördes utan
svårigheter och att det inte fanns tecken på att smärtlindringen inte var tillräcklig.
Efter operationen hade patienten besvär med smärtor och medicinerades på ett
adekvat sätt. Han talar om att patienten opererats i sin barndom och att det inte
efter det fanns någon regelrätt gombåge kvar. Verksamhetschefen och
verksamhetens medicinska rådgivare beklagar att patienten har fortsatta besvär
efter operationen men finner att han omhändertagits på ett medicinskt korrekt sätt.
Dock har man funnit brister i journalföringen vilket man påpekat för operatören.
Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid.
Ärendet avslutas.
V1602-00614-44
För tidig utskrivning
En kvinna skriver då hon ska skrivas ut från en geriatrisk klinik. Kvinnan har en svår
skada i nacken och har svårt att tänka sig hur hon skall klara sig hemma innan man
förberett hennes hem efter hennes behov. Kvinnan kan inte ta sig i och ur sin säng
utan hjälp.
Åtgärd: Yttrande gavs av biträdande verksamhetschef samt överläkare.
Verksamheten hade gjort en genomgång av anmälarens två frågor och systematiskt
gått igenom underlagen för de bedömningar och beslut som tagits. Verksamheten
har följt de rutiner som fanns och de regelverk som styr vården, extern och internt.
Motiveringar har givits i svaren på frågorna och patienten har även tidigare tagit del
av vissa delar av det som beskrevs i yttrandet. De beklagar att patienten inte känt
sig helt nöjd med de åtgärder som vidtagits i samband utskrivning. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och därefter inte återkommit. Ärendet avslutas.
V1602-00615-50
Brister i hantering av remiss
En kvinna med ögonproblematik fick vänta länge på besök till specialist. Enligt
hennes läkare skulle remiss faxas och hon skulle bli kallad inom tre månader. Då
kvinnan inte fick någon kallelse kontaktade hon specialistkliniken som informerade
om att de inte mottagit någon remiss. Kvinnan kontaktade efter det läkaren, vid två
tillfällen och vid båda tillfällena informerades hon om att remiss skulle faxas. Fem
månader efter besöket har nu kvinnan fått en besökstid.
Åtgärd: Berörd läkare har yttrat sig i frågan och skriver att hon inte varit medveten
om händelsen. Hon kan inte förklara om felet ligger i att hon inte fick iväg remissen
eller om den inte kom fram på korrekt sätt. Enligt journalen ska remissen vara

Sida 76

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

skriven och skickad. Hon ser dock mycket allvarligt på det som hänt. Läkaren har
ringt remissmottagaren och bett dem kalla patienten skyndsamt, vilket de har gjort.
Läkaren ber om ursäkt för det inträffade. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1602-00622-64
Kommer inte fram på telefon
En man försökte i flera dagar ringa till vårdcentralen, men fick information från
telefonsvararen att belastningen för närvarande var hög och ombads återkomma.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen förklarar vilket telefonsystem man har och att
tillgängligheten tyvärr dalat från 98 till 92 % senaste året. Det har varit en del
tekniska problem och även resursproblem, man har för få tider till det antal
patienter som önskar tider. Verksamhetschefen beklagar patientens upplevelser och
hoppas att telefontillgängligheten i fortsättningen kommer att vara optimal.
Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid.
Ärendet avslutas.
V1602-00632-58
Brister i behandling, strul med bokningar
En kvinna framför att hon under drygt ett år försökt att få hjälp av sjukvården att ta
bort njurstenar. På sjukhuset har det varit problem att hitta stenen inför behandling,
strul med kallelser och tider. Anmälaren ifrågasätter handläggningen av hennes fall
då hon varit på flertal besök i vården och att ingenting egentligen förbättrats.
Åtgärd: Svar har inkommit från specialistläkare och tillika enhetschef på kliniken
som har förståelse för patientens frustration över den långa handläggningstiden och
ber om ursäkt för dröjsmålen kring patientens behandling. Av yttrandet framgår att
patienten remitterades till sjukhuset på grund av njursten och fick en tid för
behandling två månader senare. På behandlingsdagen syntes inte njurstenen, och
då patienten varit smärtfri men haft en smärtepisod som kunde tolkas som att
stenen kommit ut, beslutades att avvakta och att röntgenkontroll skulle göras efter
tre månader. Vid denna röntgenkontroll visar det sig att njurstenen är kvar och
behandling planeras inom 2-3 veckor. Tyvärr dröjer det tre månader innan patienten
får en behandlingstid. Då patienten har svårt att tolerera behandlingen kan inte hela
behandlingen genomföras. Ny bedömning görs och patienten bokas in för operation
sju veckor senare, tyvärr måste operationen skjutas upp då patienten inte fått
någon kallelse. I väntan på operation insjuknar patienten med feber och smärtor
och det visar sig att stenen kommit ut och operationen ställs in. Enhetschefen
konstaterar att tiden mellan patientens besök är väl lång vilket till viss del förklaras
av stor arbetsbelastning på enheten samt även av personalomsättning och
installation av nya maskiner. Han informerar även att enheten arbetar i projektform
för att minska väntetiderna. Anmälaren inkom med genmäle där hon bland annat
påpekade att hon inte varit smärtfri samt att hon operationen skjutits upp på grund
av vårdens planering inte något annat. Enhetschefen inkom med ett kompletterande
yttrande där han åter beklagade de besvär som patienten haft. Han ber om ursäkt
för om han inte till fullo förstått patientens situation och vissa omständigheter och
påtalar att yttrandet utgår från journalanteckningar i ärendet och att han inte träffat
patienten. Han erbjuder anmälaren att boka en telefontid eller samtalstid på
mottagningen med honom för att gå igenom ärendet om hon så önskar. Anmälaren
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har kontaktat förvaltningen och framfört att hon är ganska nöjd med svaret, ärendet
avslutas.
V1602-00634-57
Felaktig information inför cellgiftsbehandling
En kvinna behandlades för cancer. Inför behandlingen önskade hon ta ut ägg för
framtida graviditeter vilket inte gjordes. Hon ifrågasätter nu varför ingen hjälpte
henne då hon nu önskar bli gravid.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på den onkologiska klinik där kvinnan
behandlades. En svårighet som hon belyser är att det var väldigt kort om tid till
ställningstagande av behandling då tumören var aggressivt växande. Enligt
journaldokumentationen har anmälaren informerats om behandlingens påverkan på
fertiliteten, men hon har accepterat snabbt insatt strålbehandling. Kvinnans önskan
att ta ut ägg har inte dokumenterats. En översyn av rutiner ska nu göras så att det
även vid remiss till andra mottagningar framgår att sådana frågor bör belyses
återigen. 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.
V1602-00651-62
Ärr efter kejsarsnitt, fått läkemedel hon inte tål
En kvinna förlöstes för andra gången med kejsarsnitt på en kvinnoklinik på ett
akutsjukhus. Vid hemgång noterades att snittet var lagt på ett annat ställe än det
tidigare snittet. Ärret är fult och hon informerades aldrig om att snittet skulle läggas
på ett annat ställe. Kvinnan har också fått morfin, trots att hon inte tål detta.
Åtgärd: Yttranden inkom från sektionschef som beklagade att kvinnan inte fick bli
delaktig i beslutet att ge morfinliknande smärtlindrande läkemedel. Hon beklagade
också att information om det dubbla ärret inte gavs. Då kvinnan mådde dåligt innan
kejsarsnittet snabbades operationen på och då uppmärksammades inte det gamla
ärret under plastduken som lades ovanpå. Även detta beklagades djupt. Anmälaren
är olyckligt för svaret då hon känner sig åsidosatt, bristen på information och
delaktighet har inneburit att sjukhusvistelsen blev väldigt negativ. Hon har inkommit
med synpunkter på vården, dessa bifogas slutskrivelsen. Ärendet avslutas därmed.
V1602-00663-42
Lång väntan för undersökning och smärtlindring
En man sökte akut vård efter fall och skada i bröstkorgen. Väntan på undersökning,
röntgen och smärtlindring var lång. En sköterska upplevdes nonchalant då väntan
för given smärtlindring fördröjdes medvetet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen för akutmottagningen. Vid detta
besök var belastningen hög av flera patienter med medicinska tillstånd som behövde
bedömning före honom. Detta skapade dessvärre lång väntetid varför mannen valde
att lämna mottagningen. Behandlingsansvarig läkare försökte senare under kvällen
att nå mannen för att lämna besked om röntgenundersökningen men lyckades inte.
Verksamheten har inte lyckats omhänderta denna patient och verksamheten tar till
sig kritiken. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
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V1602-00674-44
Resultat efter behandling
En kvinna kontaktar då hon sökt sjukhus akut på grund av magsmärtor. Kvinnan var
i det närmaste medvetslös då hon kom in till akuten och vaknade bara till då
infartskanylen i handen träffade en nerv. I journalen har felaktigt intagningsdatum
förts in och där står även att hon kom gående till akuten. Anmälaren tog även upp
en händelse i samband med handkirurgi då två stygn blev kvar efter att man tagit
bort de andra.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef akut samt verksamhetschef handkirurgi.
Verksamhetschefen akut beskrev den administrativa rutinen som gjorde att
patienten hade fått en feluppfattning om registreringen av hennes ankomst till
sjukhuset. Längre fram i dokumentet står det datum då patienten anlände till
akuten, dock skrivs dokumentet först den dag patienten skrivs ut från
akutmottagningen. Angående sin skada var patienten ombedd att kontakta sin
vårdcentral alternativt patientnämnden. Verksamhetschefen handkirurgi beskrev
sättet att sy efter handkirurgi på grund av handens hudtyp och att det som hänt
med kvarliggande suturer ibland sker. Anmälaren har efter att ha tagit del av
yttrandet meddelat att hon inte är enig med yttrandet. Hon har skrivit en egen
kommentar att bifoga slutskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1602-00679-64
Otillgänglig mottagning
En man försökte under lång tid få kontakt och tid på vårdcentralen där han var
listad. Han fick så småningom per telefon en tid hos läkaren, men när han infann sig
på tiden hade den ändrats utan hans vetskap. Han fick vänta länge både före och
efter detta besked, och fick aldrig träffa någon läkare trots sina smärtor. De lovade
sedan att han åtminstone skulle slippa betala för besöket, men ändå kom det en
faktura på patientavgiften.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen talar om att det uppstått ett missförstånd och att fakturan har
makulerats. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att han fått möjlighet
att ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-00683-49
Nekats sjukresa
En man har synpunkter på att en sjuksköterska vid en röntgenmottagning vägrat
skriva på mannens sjukresekort, vilket gjort att mannen vid ett par tillfällen inte fått
en sjukresa för sina besök på mottagningen. Sjuksköterskan hänvisar till att en
läkare måste skriva under. Mannen framför att det aldrig varit problem med hans
sjukresor vid andra mottagningar.
Åtgärd: Handläggning av ärendet visar att det är remitterande vårdenhet som ska
upprätta tillstånd för tur- och returresa till röntgen. Ärendet avslutas.
V1602-00692-28
Komplikation på grund av bristfällig undersökning
En kvinna framför att hon sökt vård på ett sjukhus på grund av en fallskada. Då hon
skadat sig i ansiktet och munnen var det nödvändigt att sy ihop såren. Ingen
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uppföljning behövdes enligt uppgift och kvinnan gick till vårdcentralen för kontroll.
Då såret i munnen inte läkte sökte hon vård igen ett flertal gånger. Det har nu visat
sig att orsaken är att en tandflisa inte upptäckts i såret utan suttit kvar och orsakat
besvär. Anmälaren ifrågasätter sjukhusets handläggning av hennes ärende.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef vid akutsjukhuset. Det är väl
känt att just små främmande föremål som tandflisor eller grus är svåra att upptäcka
i läppskador och i efterhand är det lätt att vara efterklok då man i detta fall kanske
kunnat finna tandflisan om en röntgen hade gjorts. De rekommenderar patienten att
göra e skadeanmälan till patientförsäkringen. Behandlande läkare har fått
återkoppling och handledning avseende händelsen. De beklagar det inträffade och
tackar för patientens återkoppling som gör att de kan förbättra deras verksamhet.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1602-00697-42
Missad diagnos, ekonomisk ersättning
En man sökte akut vård på ögonsjukhus och ordinerades ögonsalva mot infektion.
Efter ett par dagar försämrades infektionen och blåsor tillkom och han sökte på nytt
vård. Nu togs odling och symtomen bedömdes vara herpes och rätt medicinering
påbörjades. Mannen önskar en förklaring och ekonomisk ersättning för felförskrivet
läkemedel.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen vid akutmottagningen som ger en
medicinsk förklaring till bedömning och handläggning av behandlingsansvarig
läkare. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1602-00719-64
Fel vid operation
En man genomgick operation i axeln på specialistkliniken. Operationen fick göras om
flera gånger och senast informerades han om att "krokarna" som satts in har
orsakat benskador som gör att man nu behöver transplantera benvävnad.
Åtgärd: Förvaltningen har via verksamhetschefen inhämtat yttrande från den
behandlande läkaren som beskriver hur behandlingen av axeln gått till. Han har
efter operationen upptäckt mjuk benvävnad i axeln, och är inne på att reoperera
med eventuell bentransplantation. Anmälaren har efter att ha tagit del av yttrandet
uttryckt att han är orolig att man använder material i operationer som tycks kunna
orsaka benskador. Ärendet avslutas.
V1602-00720-64
Oplanerad hemskrivning
En kvinna skrevs hem från sjukhuset där hon lagts in på grund av stroke. Väl
hemma kunde hon inte klara det alldagliga livet alls på grund av sviter efter
stroken.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen informerar om vårdtiden och att man under denna
undersökt patienten men inte kunnat finna något tecken på att hennes problem
rörde sig om pågående aktiv stroke. Han beklagar att patienten tycker sig ha blivit
utskriven för tidigt och haft svårigheter att klara sig i hemmet. Detta var dock
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ingenting som man i samband med vården kunnat observera. Anmälaren har, efter
att ha fått möjlighet att ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid. Ärendet
avslutas.
V1602-00723-57
Diagnos från husläkaren var inte korrekt
En kvinna kontaktade sin husläkare då hon fick smärta i underlivet. Hon fick salva
som inte hjälpte, på akutsjukhuset uppmärksammades en sjukdom som föranledde
operation. Anmälaren är missnöjd med att hon inte fick en noggrannare
undersökning vid första besöket hos husläkaren.
Åtgärd: Yttranden inkom från den patientansvarige läkaren som beklagade den
felaktiga bedömningen. Undersökningen var inte summarisk eller snabb, men
symtomen pekade inte på någonting annat än den diagnos husläkaren ställde och
som det visade sig senare, var felaktig. Anmälaren är besviken över att läkaren inte
ställde rätt diagnos, hon har nu tvingats till många omfattande operationer. Ärendet
avslutas i överenskommelse, anmälaren avser att söka ersättning från
patientförsäkringen.
V1602-00738-50
Bristande bemötande
En kvinna vände sig till en mottagning i syfte att spärra sin journal. Hon möttes av
en stressad och otrevlig receptionist som inte kunde hjälpa henne. Innan
receptionisten la på luren sa hon att de bytt journalsystem och att de aldrig lämnar
ut journaler till andra vårdgivare.
Åtgärd: I inkommit yttrande från läkare på mottagningen bekräftas att han inte
använder det i landstinget gemensamma journalsystemet Take Care. Han har
antecknat i patientens journal att hon vill ha anteckningarna spärrade för andra
vårdgivare. Anmälaren har efter att ha tagit del av yttrandet framfört att hon är
mycket nöjd.
V1602-00746-55
Ej fått kallelse, fått faktura för uteblivet besök
En kvinna har synpunkter på att hon fått en faktura för ett uteblivet besök vid en
specialistmottagning, trots att hon inte fått någon kallelse.
Åtgärd: I svar från berörd mottagning framförs att sms-kallelse är skickad till
anmälaren och att hon inte ringt återbud i god tid. Vidare framförs att sena besök
debiteras och att gällande regler följts. Anmälaren har inte hörts av efter att hon
tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-00754-62
Bristande telefontillgänglighet m.m.
En kvinna har synpunkter på att telefontillgängligheten till en vårdcentral är mycket
bristfällig. Man kommer bara fram till en telefonsvarare och man ringer aldrig
tillbaka från vårdcentralen. Hon upplever också att bemötandet på vårdcentralen är
nonchalant, att läkarbesöken är korta och att informationen till patienter är
bristfällig.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
beklagar att patienten inte är nöjd med tillgänglighet och bemötande. Han skriver
att man nyligen implementerat en ny telefoni- och IT-strategi och att man ständigt
arbetar med denna fråga. Man försöker också alltid att hålla en hög nivå vad gäller
patientbemötande. Chefen framför också att vårdcentralen i landstingets mätningar
av bland annat bemötande och telefontillgänglighet ligger bland de främsta i länet.
Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-00760-28
Nonchalant bemötande
En kvinna som uppsökte akuttandvården blev nonchalant och otrevligt bemött av
tandläkaren. Trots att kvinnan hade tolk tilltalade tandläkaren och tandsköterskan
kvinnan direkt på svenska utan att ge tolken en chans att översätta. De svarade
inte på kvinnans frågor och hade en brysk inställning. Tolken och medföljande
förstår att akutmottagningen kan vara en stressig arbetsplats, men detta besök gick
dock utanför vad som kan anses som rimligt och är oacceptabelt även under hård
arbetsbelastning.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat om att fullmakt behövs för att kunna
handlägga ärendet vidare. Anmälaren har därefter inte återkommit och ärendet
avslutas.
V1602-00762-44
Ambulansteam ville inte ta med äldre kvinna
En man kontaktar förvaltningen för sin avlidna mammas räkning. Hon bodde på ett
äldreboende och personalen kontaktade ambulans då kvinnan blev okontaktbar. När
ambulansteamet var på plats menade de att kvinnan bestämt sig för att dö och de
lämnade henne på plats. Något senare larmades en annan ambulans som körde
kvinnan till akutsjukhus och där konstaterades blodproppar i både lungorna och
hjärnan. Mannen är upprörd över att kvinnan nekades transport till sjukhus.
Åtgärd: Svar har inkommit från VD ambulanssjukvården som framför att en
händelseanalys visade att ärendet anmälts för vidare utredning enligt lex Maria till
IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren har tagit del av yttrandet,
ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1602-00785-28
Remitterad till specialisttandvård, fick betala
En kvinna som drabbats av reumatism i käken blev remitterad från en husläkare till
en tandläkare på ett akutsjukhus. Kvinnan blev inte hjälpt av tandläkaren då det
inte var något fel på tänderna. Något kvinnan är kritisk till var att hon hos
tandläkaren fick betala hela kostnaden för undersökningen som var på 2 700
kronor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från behandlande läkare på vårdcentralen. Han har
förståelse för klagomålet och som läkare i primärvården upplever han att patienter
med orofacial smärta och käkledsbesvär ofta hamnar mellan stolarna då detta är
besvär som av tradition räknas som tandvård. Remiss skrevs till bettfysiologen
vilket var en rimlig åtgärd med förhoppning om att patienten skulle kunna få hjälp
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med sina besvär. Ha utgår från att kostnaden framgick inför besöket och beklagar
den situation som uppstått. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-00794-57
Blev hemskickad från akutmottagning utan diagnos
En kvinna besökte akutmottagningen med kraftiga smärtor i halsen. Hon fick ingen
hjälp utan fick lämna mottagningen. Dagen därpå kontaktade hon annan läkare som
snabbt kunde ställa annan diagnos. Kvinnan är besviken över att hon inte fått rätt
hjälp vid första besöket.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetschef och medicinskt ansvarig läkare som menade
att det vid besöket på akutmottagningen inte fanns någon halsböld, den utvecklades
senare. Bedömning och behandling från deras sida var korrekt utifrån de symtom
som anmälaren visade. 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.
V1602-00799-42
Felmedicinerad
En kvinna har blivit felaktigt behandlad och medicinerad vid en psykiatrisk
öppenvårds mottagning. Biverkningarna har varit mycket besvärliga.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till förvaltningen för
fortsatt handläggning.
V1602-00809-64
Fel informerad och komplikationer efter operation
En kvinna opererades på sjukhuset i sitt lår för en tumör. Inför operationen gavs
felaktig information om hur ärret skulle komma att se ut. Under operationen blev
hon inte tillräckligt bedövad, och efter operationen följde man inte upp
behandlingen.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket professorn i ortopedisk onkologi redovisar för behandlingen som givits. Han
beklagar att bedövningen inte tog och att patienten behövt sövas för att operationen
skulle kunna genomföras. Patienten valde själv, enligt yttrandet, att följa upp
behandlingen på annan ort. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte
hörts av inom angiven tid och ärendet avslutas.
V1602-00810-50
Komplikationer efter operation
En kvinna genomgick en operation med bristande resultat. En akut njursvikt och
inre blödning uppstod och kvinnan tvingas nu gå på livslång dialys. Redan under
operationen märkte kvinnan att något inte stod rätt till. Läkaren har meddelat att en
utredning av händelsen har gjorts, men kvinnan har inte delgetts någon
information.
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Åtgärd: I inhämtat yttrande framkommer att händelseförloppet var dramatiskt så till
vida att blödningskomplikation tillstötte och att njurfunktionen blev akut sämre.
Normalt sätt överlämnas information om operationen till patient och anhörig av
operatören. I detta fall var så ej fallet. Ett uppföljande samtal har genomförts där
operatör, patient och anhörig deltog. Fallet har diskuterats på kliniken och erfaren
operatör kommer i framtiden att genomföra dessa ingrepp och när det är möjligt
undvika lågbemannade veckor. Komplikationer som patientens kommer att inträffa
även i framtiden. Men operatören blir ansvarig för att informera patient och anhörig.
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.
V1602-00830-50
Bristande bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet av en läkare hon träffat på vårdcentralen.
Kvinnan kontaktade husläkaren för recept och intyg för sjukskrivning. Hon hade bett
om en tid som inte var en akuttid samt att de skulle titta på remissvaret från
specialistmottagning. Läkaren som kom 20 minuter för sent var avig mot henne,
han ville inte sjukskriva henne och till slut tillkallades väktare. Det visade sig att hon
bokats in på en akuttid och att remissvaret inte anlänt.
Åtgärd: I yttrande från berörd läkare framkommer att han inte kunde sjukskriva
henne då kvinnan inte gick med på anamnes och undersökning. Läkaren hade
hänvisat henne att boka en tid med ordinarie läkare efter att remissvaret anlänt.
Läkaren menar att patienten var mycket upprörd och högljudd. Genmäle inkom från
anmälaren. I ett kompletterande svar skriver verksamhetschefen att orsaken till att
besöket inte gick att genomföra på ett önskvärt sätt berodde nog på att remissvaret
saknades. Hon beklagar att situationen uppstod och hoppas på fortsatt förtroende i
framtiden. Läkaren arbetar inte längre kvar. Anmälaren är inte nöjd med läkarens
svar men väljer ändå att avsluta ärendet.
V1602-00843-42
Medicinerades mot sin vilja, inte lyssnad till
En man framför synpunkter angående sin cancersjuka avlidna hustru. Hustrun hade
tackat nej till cellgiftsbehandling och strålning, för att få en så bra sista tid i livet
som möjligt. Hon kunde dock tänka sig bromsmedicinering och palliativ vård. Efter
en tid framkom det att kvinnan, trots allt cellgiftsmedicinerades.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som beklagar och
känner sorg över att patienten och anhöriga är missnöjda med vården. Det var helt
uppenbart för läkaren att kvinnan förstod att det var cytostatikabehandling hon fick.
Att tvinga en patient till behandling är otänkbart. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter framfört att kommunikationen mellan behandlingsansvarig och
patienten troligen brustit. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1602-00846-50
Obehagligt bemött
En kvinna upplevde obehag när hon var på behandling hos manlig fysioterapeut. I
avklätt tillstånd fick hon inta diverse utlämnande positioner medan fysioterapeuten
kände på hennes kropp.
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Åtgärd: Chef för verksamheten beklagar djupt i yttrande hur anmälaren upplevt
behandlingen. Han poängterar att deras värdegrund inte har efterlevts vid detta
besök och ber om ursäkt för att det inte har lyckats ge henne ett gott
omhändertagande. De kommer att tala om händelsen på en arbetsplatsträff för att
de i framtiden ska förhindra att liknande sker igen. Berörd fysioterapeut har
redogjort för behandlingsmetoden och även han beklagar det inträffade och ber om
ursäkt för hans bemötande. Anmälaren har efter att hon tagit del av yttrandena
framför att hon är nöjd med att ha påtalat sin upplevelse av händelsen och hoppas
att fysioterapeuten förstått vad han har signalerat, även om det inte var hans
intention. Ärendet avslutas.
V1602-00857-58
Brister i kommunikation och intygshantering
En man framför synpunkter på brister i kommunikation och intygshantering på en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Mannen kontaktade mottagningen per e-post för
ett förlängt sjukintyg, han fick vänta flera dagar på svar och när mottagningen
senare svarade blev han hänvisad till vårdcentralen. Anmälaren ifrågasätter
förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att patienten träffat läkare på mottagningen och blivit sjukskriven i två
veckor. En uppföljande läkartid var bokad men patienten ringde och avbokade tiden
och önskade inte komma dagen efter på en akuttid heller. Det e-postmeddelande
som skickades till patienten kom från en sekreterare på mottagningen som
hänvisade patienten till att kontakta sjuksköterska via mottagningens
rådgivningstelefon. Detta förfarande anser enhetschefen vara korrekt då patienten
avbokat tidigare erbjudna tider. Av yttrandet framkommer även att patienten
befunnit sig på annan ort och önskat fortsatt sjukskrivning via läkare på
mottagningen. Detta önskemål kunde inte tillgodoses med mindre än ett läkarbesök
på mottagningen. Från mottagningen sida har man försökt kontakta patienten ett
flertal gånger utan att lyckas och då patienten uteblev från ytterligare ett inbokat
besök och även meddelat att han inte önskade ytterligare kontakt med
mottagningen så var sjukskrivning inte aktuell från mottagningens sida. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, inkommit med synpunkter som bifogas
avslutsskrivelsen för kännedom. Ärendet avslutas.
V1602-00860-57
Felprioritering från larmcentralen
En kvinna kontaktade larmcentralen två veckor efter förlossning, hon hade då en
pågående, kraftig blödning. Hon fick information om att ambulans larmades ut. Efter
en längre stund kontaktade kvinnan larmcentralen igen, det visade sig att ambulans
larmats ut på låg prioritet och operatören var mycket ovillig att prioritera om. När
kvinnan slutligen kom till akutsjukhuset tvingades hon till en omfattande akut
operation.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchef som medgav att kvinnans ärende borde
prioriterats högre och obehaget som kvinnan fick pga denna felbehandling
beklagades. 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.
V1602-00880-52
Felaktig information
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En anmälare klagar över att han blivit hänvisad till fel vårdgivare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från kvalitetskoordinatorn. Av detta framkommer att
arbete pågår med att förtydliga riktlinjer för sköterskor med bokningsuppdraget för
att uppnå enhetlig handläggning av samtal. Man beklagar det inträffade men
välkomnar brevet från anmälaren. Anmälaren har inte hörts av inom angiven
svarstid. Ärendet avslutas.

V1602-00887-44
Bristande information
En man kontaktar angående information och delaktighet mellan patient/läkare.
Mannens läkare hade inte informerat honom om flera olika medicinska
ställningstaganden och provsvar.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Ansvarig läkare hade slutat vid
mottagningen och kunde inte ge något yttrande. Verksamhetschefen beklagade att
mottagningen inte kunnat möta anmälarens behov på ett bättre sätt och erbjöd
samtal i frågan om anmälaren ville det. Mottagningen skulle arbeta med det
anmälaren lyft i sin skrivelse för att förbättra sin vård. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och därefter inte återkommit. Ärendet avslutas.
V1602-00907-49
Skadad vid operation
Under operation i ögat uppstod vårdskada.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att operationen
genomfördes i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, att blödning
troligen orsakades av blodförtunnande medicinering. Anmälaren tog del av
yttrandet. Anmälaren har anmält händelsen till annan myndighet. Ärendet avslutas.
V1602-00924-28
Önskar avgift åter
En kvinna fick besvär i en tand efter en tandlagning. Efter två månader fick hon
komma på en kontroll och fick betala 208 kronor. Ingen åtgärd utfördes och hon har
fortfarande ont i tanden. Kvinnan vill ha avgiften åter då hon inte fått någon hjälp
med sitt besvär. Hon vill även få en tid för att åtgärda lagningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har kommit fram
till att det funnits brister i information och dokumentation. Kostnaden kommer att
krediteras och det erbjuds även en kostnadsfri lagning. Klinikchefen beklagar det
inträffade och en avvikelserapport samt en händelseanalys har gjorts. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och känner sig mycket tillfreds med återkopplingen.
Ärendet avslutas.
V1602-00925-28
Synpunkter på avgift
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En man fick komplikationer efter en tandutdragning. Mannen blev då erbjuden en
uppföljning som enligt klinikchefen skulle bekostas av mottagningen. Efter
uppföljningen fick han en faktura på 2 000 kronor.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Tandutdragningen skedde i november 2015. Enligt överenskommelse kontaktar
anmälaren klinikchefen för att efterhöra om ett missförstånd med fakturan inträffat.
Återkommer vid behov.
V1602-00937-50
Missad fraktur
En kvinna föll och gjorde illa handen. Handleden röntgades men ingen fraktur kunde
påvisas. Kvinnan hade mycket värk och fortsatte att söka vård. En månad efter
händelsen diagnostiseras hon med en handledsfraktur. Frakturen hade börjat läka
felaktigt. Kvinnan är nu gipsad.
Åtgärd: I inkomna yttranden beklagas att vården missat frakturen samt det
långdragna lidandet för kvinnan. Det framkommer även att fallet har diskuterats
bland de involverade läkarna och att händelsen kommer att ingå i det system för
lärande som avdelningen arbetar efter. Anmälaren framför att hon är tacksam för
svaren. Hon påpekar dock att hon har stora problem med handen i form av
värmeökning, domnad och smärta och en oro att det kan vara något ytterligare
skador på handen vilket hade visat sig om hon fått en MR. Hon väntar nu på att få
komma till ortoped för ny bedömning av handen. Ärendet avslutas.
V1602-00953-44
Skada efter operation
En skadeanmälan har skickats till förvaltningen, diarienummer till okänd
verksamhet. Ekonomisk ersättning efterfrågas.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren där det framkom att skrivelsen hade skickats
till fel instans. Anmälaren återkommer inte inom överenskommen tid med skrivelse
till förvaltningen som diskuterades i telefonsamtalet och ärendet avslutas utan
åtgärd.
V1602-00962-28
Bristande information om avgift
En kvinna som är uppsatt på en transplantationskö och får landstingsfinansierad
tandvård sen lång tid tillbaka, fick bristfällig information av sin tandläkare.
Tandläkaren informerade om att kvinnan behövde en rotbehandling och att den
skulle inrymmas inom den landstingsfinansierade tandvården. När rotbehandlingen
var klar fick hon information om att hon får betala för den behandlingen själv då
den åtgärden inte ingick.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från behandlande tandläkare. Behandlande
tandläkare förklarar att hon felaktigt trodde att landstingets system ersatte
infektionsbehandling i form av färdig rotbehandling, varför patienten fick
informationen först efter utförd åtgärd. Hon beslutar att avskriva skulden.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
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V1602-00973-52
Bristande behandling
En man sökte vård för buksmärtor men avfärdades av vården som ansåg att värken
berodde på ångest. Anmälaren som tidigare haft problem med ångest försökte få
gehör för att det här inte var ångest. En röntgenundersökning gjordes för några år
sedan men inget hände därefter. För ett halvår sedan fick han göra en ny
röntgenundersökning där man jämförde bilderna med de gamla bilderna. På de
gamla bilderna kunde man se att mannen hade inflammationer som inte
behandlades. Mannen vill veta varför man inte satte in någon behandling för flera år
sedan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats specialister för kardiologi och internmedicin. Av
detta framkommer vilka insatser man har gjort. Man har tagit anmälarens problem
på allvar och försökt att utreda och behandla hans buksmärtor. Man beklagar att
mannen upplevt att man inte har tagit honom på allvar. Anmälaren är inte nöjd med
svaret men har informerats om att handläggningen avslutas.
V1602-00986-49
Utebliven remiss trots löfte
Ung kvinna hade haft längre kontakt med psykiatrisk mottagning. Läkaren utlovade
remiss för utredning. Läkaren glömde sedan att upprätta denna remiss.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd vårdenhetschef framgick att anmälaren
efter remittering blivit placerad på väntelista för snart ett halvt år sedan och att
förhoppningen är att önskad utredning kan påbörjas inom ett år. Av inhämtat
yttrande från berörd överläkare vid klinikledningen framgick att det inom kliniken
har påbörjats en omorganisation och att ett återstående svårt problem är att lösa
bristen på stadigvarande kompetent läkarpersonal. Anmälaren tog del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1602-01002-58
Felaktig diagnos, brister i utredning
En mamma till ett barn framför klagomål på att läkaren på en barnakutmottagning
gjort en felaktig bedömning av sonens tillstånd. Läkaren tog inga prover och
utredde inte orsaken till barnets besvär. Det visade sig dagen efter att barnet hade
en behandlingsbar infektion. Mamman är mycket arg över det inträffade och vill
anmäla läkaren.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och från behandlande läkare på
sjukhuset. Av yttrandet från verksamhetschefen framgår att det finns skillnader i
mammans beskrivning och existerande journalanteckning gällande barnets feber.
Enligt mammans anmälan hade barnet feber sedan 2 dagar, enligt
journalanteckningen hade febern debuterat samma dag som besöket.
Verksamhetschefen anser att behandlande läkare gjort en noggrann undersökning
av patienten, och bedömningen var att ingen provtagning eller ytterligare utredning
var nödvändig. När familjen söker vård två dagar senare görs bedömningen att
barnet har scharlakansfeber och behandlas för detta. Hon beklagar familjens
upplevelse av vården men bestrider att behandlande läkare gjort en
missbedömning. Föräldrarna uppmanades att söka vård vid utebliven förbättring
eller försämring vilket de gjorde. I detta senare skede av sjukdomsförloppet kan
givetvis handläggningen ändras och provtagning bli aktuell. Av yttrandet från
behandlande läkare framgår att hon anser att hennes undersökningar var rimliga i
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förhållande till barnets symtom och gjorde bedömningen att ytterligare provtagning
inte var nödvändig. Hon beklagar familjens negativa upplevelse av besöket.
Anmälaren inkom, efter att ha tagit del av yttrandena, med synpunkter där hon
påpekade att barnet hade haft feber i 7 dagar och inget annat samt att de sökte
förnyad vård efter 1½ dygn inte två. Hon anser att verksamhetschefen förringar
händelseförloppet. Hon önskar ändring i patientjournalen gällande dessa två
punkter. Verksamhetschefen inkom med ett yttrande där hon åter beklagade
familjens upplevelse och informerade att en kompletterande journalanteckning
gällande febern kommer att skrivas. I övrigt hänvisas till tidigare yttrande.
Anmälaren hördes av och meddelade att hon inte är nöjd. Då ytterligare
skriftväxling inte anses tillföra något i ärendet avslutas ärendet i befintligt skick.
V1602-01012-50
Brister i remisshantering
En vårdcentral tar närmare en månad på sig att hantera en remiss. Trots
anmälarens påpekanden. Remissen kom från akutsjukvården. Vårdcentralen har
meddelat per telefon att detta inte skötts korrekt.
Åtgärd: I inhämtat svar från vården framkommer att befintliga rutiner inte har
efterföljts på vårdcentralen. Patienten borde ha följts upp av läkare med remiss till
undersökning med magnetkamera enligt rekommendation från akutsjukhus.
Remissen tilldelades en inhyrd läkare. I framtiden kommer alla remisser att
bedömas av ordinarie läkare för att liknande händelse ska undvikas. 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.
V1602-01018-62
Ifrågasätter avgift på specialistmottagning
En kvinna blev remitterad från en vårdcentral till en hudmottagning för ett par
ingrepp. Förutom besöksavgiften lade man på en avgift på 700 kronor som man
sade var för bedövningen. Kvinnan ifrågasätter avgiften.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från en specialistläkare vid mottagningen, som
skriver att hudförändringarna var godartade och att det inte ingår i mottagningens
avtal med landstinget att operera godartade förändringar. Man skriver att patienten
var informerad om priserna. Anmälaren har därefter inkommit med ett genmäle där
hon framför att yttrandet innehåller en rad felaktigheter. Hon skriver att hon bara
hade informerats om vad ett av ingreppen skulle kosta, och inte det andra som hon
förutsatte skulle ske enligt landstingstaxa. Hon framför också att uppgiften om att
hon skulle ha bett om att få hudförändringarna skickade för analys inte stämmer.
Från mottagningen har man därefter svarat att man varit tydliga med vad man
genomför och inte inom ramen för avtalet med landstinget. Anmälaren har därefter
inte återkommit. Ärendet avslutas.
V1602-01025-50
Sent inställd operation
En kvinna fick på måndagkvällen, via brev på posten, veta att hennes operation
dagen efter var inställd. Brevet var postat på fredagen. När hon ringde vårdgivaren
samma dag som operationen skulle ha ägt rum, fick hon veta att de inte hade
någon operationssköterska. Alla operationer en månad framåt var inställda. Kvinnan

Sida 89

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

skulle vara sjukskriven i sex veckor efter operationen. Detta medförde stora
konsekvenser för arbetssituationen.
Åtgärd: Enligt yttrande avbokades tiden på fredagen och en ny kallelse gick iväg
samma dag. Vården håller med om att ett telefonsamtal till patienten hade varit
rimligt. De uppmanar anmälaren att vända sig till vården för ersättning för "sent
inställd operation." Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1602-01027-62
Föll efter operation
En kvinna genomgick en operation där hon sövdes. Kvinnan blev sedan väckt
mycket hastigt och uppmanades att kliva upp. Kvinnan var mycket omtöcknad efter
narkosen, vilket gjorde att hon föll när hon klev upp ur sängen. Hon har också
synpunkter på bristande information inför och efter operationen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från en läkare vid mottagningen, som beklagar att
patienten har en negativ bild av sina upplevelser kring operationen. Man skriver att
patienterna självklart erbjuds att ligga kvar tills de känner sig mogna att kunna
lämna uppvaket. Man skriver att patientens behandlande läkare har informerats om
klagomålet och att det tagits upp på ett personalmöte. Rutinerna kring hur
patienten informeras och skickas hem har stramats upp. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-01052-50
Bristfällig remisshantering
En kvinna remitterades för ca två år sedan från sin vårdcentral till akutsjukhus på
grund av röstförändring. På akutsjukhuset blev hon lovad remiss till olika
mottagningar. Hon fick själv påminna för att remisserna skulle skrivas. Hon är arg
att hon själv ska behöva bevaka frågan.
Åtgärd: I inhämtat yttrande beklagas djupt den långa handläggningstiden. Man
förklarar utredningen som består i remisser till tre olika instanser. En av remisserna
vidarebefordrades av oklar anledning till en inkorg som saknade bevakning. Där blev
den liggandes i tre månader. Rutiner är i och med det inträffade ändrade så att det
inte ska inträffa igen. Man skriver även att patienter inte själva ska behöva bevaka
sina remisser. Flera enheter har varit involverade. När flera enheter ska samverka
blir det tyvärr ofta väntetider. 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.
V1602-01061-28
Ersättning för felbehandling
En man vill ha ersättning för två felaktigt utförda behandlingar som utfördes under
år 2012 och 2013 som fram till år 2015 orsakade mannen stora problem.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen kan, efter
genomgång av patientens journal, konstatera att patienten har haft ett omfattande
tandvårdsbehov och inte har felbehandlats eller feldebiterats. Patienten har även
fått kostnadsfri konsultation och behandling under behandlingens gång,
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motsvarande 3 140 kronor. Klinikchefen beklagar att patienten inte är nöjd med den
behandling som utförts. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1602-01065-58
Komplikation efter förlossning, informationsbrist
En kvinna framför att hon fått besvär i form av smärtor efter en förlossning med
kejsarsnitt år 2014. Behandlande läkare tog inte detta på allvar utan menade att det
var normalt. Efter flera besök hos läkare beslutades om en operation. Kvinnans
besvär har tyvärr inte blivit bättre efter detta. Hon är nu gravid igen och har träffat
samma läkare, hon är inte nöjd med kontakten och har även fått felaktig
information gällande sin pågående graviditet.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare, verksamhetschef och från behandlande
läkare på kliniken. Av yttrandet från överläkaren framgår att hon träffat patienten
vid besvär efter kejsarsnitt tillsammans med behandlande läkare samt vid ett tillfälle
vid hennes nuvarande graviditet. Patienten var svårundersökt och då en normal
graviditet inte kunde verifieras bokades en tid för förnyat ultraljud på annan
mottagning. Hon beklagar att patienten upplevt hennes undersökning och frågor
som negativa. Av yttrandet från verksamhetschefen framgår att hon av
journalanteckningar kan utläsa att kejsarsnittet var komplicerat på grund av tidigare
ärrbildning samt blödning från livmodern. Den andra operationen utfördes på grund
av misstanke om glipa i vävnaden som orsak till patientens besvär. Patientens
smärtor verkar vara nervutlösta. Hon beklagar att patienten inte känt sig lyssnad till
och informerar att patienten är välkommen att kontakta henne för ett möte om hon
så önskar. Av yttrandet från behandlande läkare framgår att kejsarsnittet var
komplicerat. Då patienten hade smärtor efter operationen undersöktes hon men
inget avvikande upptäcktes och patienten skrevs ut från avdelningen efter några
dagar. Med facit i hand hade det varit bättre om patienten stannat längre på
avdelningen och behandlande läkare är ledsen att hon inte förstod det då. Då
patienten kom tillbaka till sjukhuset på grund av blödningar från såret beslutades
om en andra operation. Trots detta lyckades man inte fastställa orsaken till
patientens besvär. Behandlande läkare informerar att patienten är välkommen att
kontakta henne för diskussion. Anmälaren inkom, efter att ha tagit del av yttrandet,
med synpunkter där hon framförde att hennes besvär började efter kejsarsnittet på
sjukhuset och att hon anser att de som tillfogat henne dessa besvär även har ansvar
för att åtgärda detta. Verksamhetschefen inkom med ett kompletterande yttrande
där hon informerade att då patienten fortfarande har ett flertal frågor som kvarstår
så har hon bokat ett möte för diskussion med patienten. Anmälaren kontaktade
förvaltningen efter mötet och var inte nöjd då hon anser att vården bara försöket
bortförklara orsaken till besvären och att ingen vill hjälpa henne. Anmälaren har
varit i kontakt med husläkare och smärtklinik och fått besked att hon måste vänta
tills efter förlossningen innan de kan ta ställning till åtgärder. Då ytterligare
skriftväxling inte anses tillföra något i ärendet avslutas ärendet i befintligt skick.
V1602-01066-57
Fick ökade besvär efter fysioterapibehandling
En kvinna med svår ryggproblematik fick behandling hos fysioterapeut. Efter träning
fick hon kraftigt ökande besvär och hon ifrågasatte valet av övningar. Hon har
försökt få kontakt med fysioterapeuten som avslutat behandlingsserien och inte
besvarat kvinnans frågor.
Åtgärd: Yttranden inkom från behandlingsansvarig fysioterapeut och
verksamhetschef på mottagningen. Övningarna på mottagningen var enkla
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stabiliserande övningar och då kvinnan reagerade negativt på träningen menade
fysioterapeuten att en specialiserad bedömning krävdes och hänvisade kvinnan att
kontakta sin husläkare för remiss till ortoped. Anmälaren är mycket missnöjd med
att inte ha fått mer hjälp med hänvisning till specialutbildad fysioterapeut. Ärendet
avslutas i överenskommelse.
V1602-01068-50
Bristande tillgänglighet via e-tjänst
En man önskar att det fanns bättre metoder att via text kommunicera med vården.
Han anser att 1177 e-tjänster är begränsade hos vissa vårdgivare. Han kunde vid
ett tillfälle inte avboka en tid i systemet.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från vården framkommer att vårdgivaren inte är
ansluten till om- och avbokningstjänsten via 1177. De har uppfattat det som frivilligt
att ansluta sig till e-tjänsterna. I yttrande från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
framkommer det, att hos vårdgivare kunna om- och avboka via e-tjänsten 1177, är
ett krav enligt vårdavtalet. Det meddelas även att berörd vårdgivare inom kort
kommer att kunna erbjuda denna tjänst. 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.
V1602-01069-62
Otrevligt bemött av läkare
En kvinna vars make genomgår cancerbehandling har synpunkter på hur hon och
maken bemötts av en läkare. Paret fick vänta i 45 minuter på läkaren vid sitt besök,
men fick ingen ursäkt utan tvärtom ett arrogant svar när de tog upp väntetiden.
Maken fick sedan ett oklart besked om huruvida tumören var borta eller inte och de
fick själva påpeka att tumören var bortopererad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare, som beklagar att paret fått ett
otrevligt bemötande och skriver att hon borde ha haft ett mer professionellt
förhållningssätt. Hon ber om ursäkt för sitt beteende. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-01072-42
Tillgänglighet, brister med licensläkemedel
En man vårdades vid en psykiatrisk specialistmottagning och lyckades inte komma i
kontakt med mottagningen. Mannen önskade receptförnyelse av ett licenspreparat
och kopior på sina journaler. När han besöker verksamheten ser den nedsläckt och
stängd ut. Mannen sökte till slut vård på psykiatrisk akutmottagning och bytte
därefter mottagning.
Åtgärd: Under handläggningen framför anmälaren önskan om fortsatt utredning vid
IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anledningen är att allvarliga fel begåtts vid
medicineringen samt att förvaltningen skickat tre påminnelser med begäran om svar
utan att lyckas. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1602-01073-42
Läkemedelsbiverkan
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En kvinna drabbades av en stroke som en läkemedelsbiverkan och har synpunkter
på att hon vid en närakut inte fick hjälp för detta och att man inte trott på att
stroken utlösts av läkemedlet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Läkemedelsförsäkringen, patientförsäkringen och konsumentrapport till
Läkemedelsverket. Ärendet avslutas vid förvaltningen enligt överenskommelse med
anmälaren.
V1602-01096-57
Fick stort ärr efter sårskada
En kvinna genomgick en knäoperation och sjuksköterska på vårdcentralen
ansvarade för såromläggning. Vid ett tillfälle öppnade sig hela såret under
omläggningen och kvinnan fick en kraftig infektion i knät. Hon tvingades till
inläggning på akutsjukhus. Hon är besviken och arg över hanteringen och har
förlorat ekonomiskt då hon varit sjukskriven en längre period.
Åtgärd: Journalkopior från de två besök anmälaren gjort på vårdcentralen sändes till
förvaltningen. Ingen dokumentation har gjorts av att knät visar infektionstecken.
Anmälaren är besviken då hon tvingades till en lång sjukhusvistelse pga infektionen.
Ärendet avslutas i överenskommelse.
V1602-01103-28
Inställt besök
En kvinna hade en tid till specialistmottagning. När hon kommer dit får hon veta att
besöket är inställt då tandläkaren är upptagen i en operation. Kvinnan har
synpunkter på att patienter får betala om de inte ringer återbud senare än 24
timmar, men vården har inga skyldigheter i det fallet. Kvinnan anser att hon är
berättigad till kompensation.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Verksamheten var tvungen
att avboka planerad tid då en pågående akut operation inte skulle hinna bli klar i tid.
Det är givetvis olyckligt med sena återbud eller ombokningar och verksamheten
strävar att i möjligaste mån skapa rutiner som minskar risken för dylika händelser.
Avseende denna händelse har patienten uppfyllt vårdgaranti, till så väl nybesök till
operation, varför vidare kompensation inte medges. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och därefter inkommit med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen.
Ärendet avslutas.
V1602-01104-64
Otrevligt bemött
En pojke och hans föräldrar bemöttes mycket oprofessionellt och otrevligt av
läkaren på vårdcentralen i samband med akutbesök. Läkaren talade mycket dålig
svenska och blev aggressiv mot föräldrarna. Läkaren skrev in vad föräldrarna
uppfattade som recept på medicin till pojken, men väl framme på apoteket fanns
det inga förskrivningar till pojken.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen beklagar att anmälaren och patienten blivit illa bemötta.
Läkaren har vidtalats om detta. Verksamhetschefen beklagar också att barnet
behövt vänta så länge på en medicin som han så uppenbart behöver, och man
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kommer att se över rutinerna för mottagning av barn på vårdcentralen. Anmälaren
har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha fått ta del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1602-01105-28
Nekad landstingsfinansierad tandvård
En mor har synpunkter på att dottern inte blivit erbjuden landstingsfinansierad
tandvård trots att ett stort behandlingsbehov föreligger. Nu har de påbörjat och
betalat behandlingen hos annan tandläkare och de anser att hon borde få den
behandlingen betald.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Tandvårdsenheten. Det framkommer att
patienten har ett svårbedömt bett som varierat under tid. Flera specialister har varit
inblandade under en längre tid. Då det har visat sig att temporära eller permanenta
betthöjningar kan i detta fall vara till hjälp, har man beslutat att
tandregleringscheck trots allt kan utfärdas. Detta har meddelats behandlande
tandregleringsspecialist och som lovat lösa de ekonomiska komplikationer som
beslutet innebär. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att hon är
mycket glad över beskedet. Ärendet avslutas.
V1602-01112-62
Illa bemött, nekats besökstid
En kvinna framför att hon bemötts mycket illa av en sjuksköterska på en
vårdcentral. Detta i sådan grad att hon nu är rädd att besöka vårdcentralen och inte
kommer att gå dit igen. Kvinnan har också nekats besökstider på vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
beklagar att patienten känt sig otrevligt bemött och inte fått den hjälp hon önskat.
Man har nu sett till att kvinnans läkare kontaktat henne för att försäkra sig om att
hon får den hjälp hon behöver och för att reda ut eventuella missförstånd.
Verksamhetchefen har också haft individuella samtal med inblandad personal
angående vikten av ett korrekt och vänligt bemötande. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-01115-64
Ifrågasätts av läkaren
En man med långvarig kontakt på vårdcentralen fick byta läkare. Den nya läkaren
ifrågasatte alla diagnoser han fått genom åren, hans långtidssjukskrivning liksom
hans assistans från kommunen. Mannen anser inte att en allmänläkare ska
ifrågasätta bedömningar av specialistläkare.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen, som också är behandlande läkare, svarar på anmälarens
frågeställningar. Patienten har, enligt verksamhetschefen, uttryckt hot till en annan
läkare inom verksamheten samt uttryckt hot mot verksamhetschefen till en
sjuksköterska. Hon förklarar möjligheten till valfrihet för patienten. Hon redovisar
hur hon bedömt patientens kognitiva funktioner liksom fysiska problem, och hon
anser att psykiatrin och en fast läkarkontakt där ska ta hand om och medicinera det
som gäller psykiatrin. Hon förklarar också att patienten remitterats till
smärtmottagning för översyn av medicinering. Anmälaren har, efter att ha tagit del
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av yttrandet, uttryckt att han inte varit hotfull samt att han inte anser att läkaren
skött hans medicinering på ett korrekt sätt. Ärendet avslutas med detta.
V1602-01118-44
Bristande vård
En man kontaktar och vill påpeka bristande somatisk vård vid psykisk diagnos.
Mannen vill ha hjälp att skriva.
Åtgärd: Anmälaren har inte gått att nå på det uppgivna telefonnumret och övriga
kontakuppgifter går inte att använda för sökning av anmälaren. Ärendet avslutas
utan åtgärd.
V1602-01124-58
Brister i kunskap och i bemötandet
En kvinna framför synpunkter på brister i personalens kunskap samt i bemötandet
vid en mammografiscreening på ett sjukhus. Sjuksköterskan var otrevlig, hade
iskalla händer, och var så hårdhänt att huden under ena bröstet sprack och började
blöda vid undersökningen. Kvinnan anser inte att hon ska behöva bli snäst åt och
illa behandlad av en personal.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschef och från berörd sjuksköterska som
bägge beklagar patientens upplevelse. Av yttrandet från sektionschefen framgår att
de flesta patienter uppskattar att personalen berättar om de har kalla händer. Den
berörda sjuksköterskan har arbetat i många år på enheten och har en mycket fin
empatisk förmåga, hennes insatser/bemötande har bara mötts med beröm.
Sektionschefen anser det beklagligt att patienten inte blev nöjd. Av yttrandet från
berörd sjuksköterska framgår att hon arbetat länge och är väl förtrogen med olika
tekniker att undersöka bröst. Gällande hennes kalla händer är det en kombination
av naturlig benägenhet samt att hon använder handsprit för att rengöra händerna
vilket är helt i linje med sjukhusets hygienprinciper. Hon framför även att hon
bemödar sig alltid om att möta varje patient med respekt och vänlighet, hon
beklagar att hon uppfattats som brysk. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet inkommit med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen för kännedom.
Ärendet avslutas.
V1602-01126-42
Oklar medicinering vid högt blodtryck
En man med högt blodtryck medicineras av husläkaren. Flera medicinjusteringar har
gjorts då han inte mått bra. Mannen har bytt vårdcentral flera gånger och varje
gång ändras dos och preparat. Vid ett tillfälle togs EKG och resultatet har han aldrig
fått ta dela av.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare och verksamhetschefen
som beklagar handläggningen vid medicinjusteringen och att mannen valt att byta
vårdcentral. Ledningen och läkargruppen har dragit lärdom av detta fall och
konstaterar hur viktigt det är att arbeta personcentrerat och anpassa behandling
efter patientens behov och sjukdomar. Särskild hänsyn har tagits till det i mannens
fall. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1602-01134-55
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Synpunkter på 24-timmarsregeln
En kvinna har synpunkter på att hon fått faktura på ett avbokat besök.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1602-01141-57
Operation inom vårdgarantin
En kvinna blev lovad en operation inom vårdgarantitiden vid
sattes upp på väntelista vid ett läkarbesök. När tre månader
kvinnan väntelistekansliet på sjukhuset. De kunde inte finna
operation. Hon undrar hur det kommer sig att hon inte blivit
som utlovats.

ett akutsjukhus och
gått kontaktade
kvinnan i kö för
placerad på väntelista

Åtgärd: Yttrande inkom från chefläkare och patientansvarig läkare som delvis gav
skilda svar på kvinnans frågeställning. Båda beklagade att kvinnans väntetid blivit
längre än utlovat, men förklarade detta med att akuta operationer, främst för
personer med cancer haft företräde. Anmälaren har nu blivit kallad för operation,
hon är nöjd med det och önskar avsluta ärendet.
V1602-01163-50
Uppfyller inte vårdgarantin
En man påpekar att väntetiden är 5-6 månader för att påbörja
hörapparatsutprovning inom den utvidgade hörselrehabiliteringen. Vårdgarantin
uppnås därmed ej.
Åtgärd: Hänvisar mannen till den primära hörselrehabiliteringen som inte har några
väntetider. I inhämtat svar från enhetschef för den utvidgade hörselrehabiliteringen
meddelas att de arbetar aktivt för att komma tillrätta med väntetiderna så att
patienter ska få rehabilitering inom rimlig tid. Rekrytering av personal och skapa
flexibla scheman är något de arbetar med och redan kortat väntetiderna.
Enhetschefen beklagar situationen. 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.
V1602-01165-44
Bristande kommunikation
En man kontaktar angående kommunikationen med vårdcentral och
stadsdelsförvaltning i frågor gällande en granne. Mannen anser sig inte ha fått svar
på de kontakter han tagit med vården som han sökt angående grannen som han på
olika sätt bistått i vardagen och där ett problem uppstått.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren där handläggaren understryker vikten av
fullmakt för att ärendet skall kunna handläggas, detta har tidigare meddelats i brev.
Då någon fullmakt inte lämnats meddelas anmälaren i brev att ärendet avslutas och
att ytterligare skrivelser i ärendet kommer att tillföras akten utan åtgärd.
V1602-01166-50
Nervskada efter operation
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En man blev opererad för en spricka i foten på ett akutsjukhus. Av ryggbedövningen
fick han en nervskada som har påverkat blåsfunktionen. Sex månader efter
operationen använder mannen fortfarande kateter. Det är oklart om skadan är
bestående.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från vården framkommer att ryggbedövningen eller
lokalbedövningsmedlet skulle vara orsak till att blåsans funktion hindras är helt
uteslutet. Risken att drabbas av överfylld urinblåsa och tömningssvårigheter ökar
efter både narkos och ryggbedövning. Att mannen fick kateter är i enlighet med
rutinerna. Det är oklart varför och när problemen med att tömma blåsan egentligen
uppstod. Läkemedel kan ge dessa komplikationer. Mannen hade även för höga
njurvärden redan innan operationen. Båda dessa talar för att det fanns en
problematik redan innan operationen. Det är djupt beklagligt att patienten drabbats
av så allvarliga problem. 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.
V1602-01170-49
Kritik mot undersökning och bristande information
Enligt anmälaren visade läkaren stor osäkerhet och okunnighet under
undersökningen av eventuell cancersjukdom. Läkaren vände sig till två laboratorier.
Enligt anmälaren genomförde läkaren undersökningen utan att informera anmälaren
om riskerna med vävnadsprover.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef och berörd
specialistläkare framgick att väntetid mellan provsvar och tagning av vävnadsprov
var rimlig. Dock kommer väntetiden att bli kortare efter pågående omorganisation,
enligt yttrandet. Vidare, enligt yttrandet, fick anmälaren information om vad
vävnadsprovet innebar. Läkaren har vinnlagt sig om att ge korrekt information och
undersöka proverna på optimalt sätt, enligt yttrandet. Bedömningen av proverna
var att det förekom cancermisstänkt vävnadsförändring, men ingen konstaterad
cancer. Anmälaren tog del av yttrandet, framförde att han var missnöjd med svaret
och ville låta annan myndighet utreda den medicinska handläggningen. Ärendet
avslutas.

V1602-01172-50
Lång väntan på operation
En kvinna väntar på kirurgi som uteblir på grund av att akutsjukhuset stänger
vårdavdelningar. Kvinnan har en fotledsprotes som lossnat från skelettet. Hon har
svår värk, svårt att gå och väntar på steloperation. Hon har nu väntat i fem
månader och har fått information om att hon tidigast kan bli opererad om ytterligare
fyra månader.
Åtgärd: I inhämtat yttrande framkommer att vården som är nödvändig är
högspecialiserad vård och att ingreppet bjuder på tekniska svårigheter och lång
läkningstid. Ingen inom den övriga vården i Stockholm utför denna typ av ingrepp.
Väntetiden är nu 6-8 månader då en vårdavdelning mycket riktigt har stängt. 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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V1602-01189-54
Vägrar ta emot samtal samt brutit mot sekretess
En kvinna är kritisk till att hennes tidigare behandlingsansvarig som hon hade
kontakt med för flera år sedan vid en psykiatrisk enhet vägrade ta emot samtal när
hon har försökt ringa till henne. Kvinnan har känt sig kränkt under de åren hon fick
behandling och undrar vad poängen med hennes behandling har varit. Hon har
också misstankar om att behandlingsansvarige har brutit mot sekretessen.
Åtgärd: Yttrande inkommer från patientsäkerhetshandläggare som har haft kontakt
med tidigare behandlingsansvarig som har beklagat att kvinnan känt sig
felbehandlad. Enligt denna har kvinnan fått den behandling som var överenskommet
utifrån diagnos samt att hon på egen begäran har avslutat sin kontakt med enheten
efter hon sökt på vårdcentralen. Ansvarig behandlare ska inte ha diskuterat henne
med andra personer. När hon har kontaktat en jourmottagning vid kliniken så läser
de journalen och ställer frågor utifrån det. Att behandlingsansvarig inte svarar på
samtal och meddelande efter avslutad behandling är enligt gällande rutiner förklarar
patientsäkerhetshandläggaren. Ärendet avslutas då anmälaren inte har hörts av
inom angiven tid.

V1602-01194-42
Nekades antibiotika
En man med kronisk inflammation i prostatan har under många år alltid behandlats
med antibiotika. Numer nekas han detta och upplever att överläkaren nekar honom
rätten till den vård han ska ha.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till de symtom mannen har. Det är verkningslöst att behandla med
antibiotika i stora mängder och doser under lång tid och skulle endast leda till
resistenta bakterier i onödan. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas.
V1602-01195-64
Får inte önskad utredning och vård
En man sökte sig efter en arbetsrelaterad olycka till vårdcentralen för utredning och
behandling. Han gick där i flera år och träffade flera läkare och kuratorer utan att få
någon ordentlig utredning och behandling.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen svarar på frågeställningarna i klagomålet. Tyvärr finns inte den i
ärendet aktuella personalen kvar i verksamheten. Verksamhetschefen ser att
personalen inte till fullo följt gällande riktlinjer för journalföring, och att patienten
inte heller, enligt journalen, fått den information han ska ha. Verksamheten ser,
utifrån ärendet, över rutinerna för dokumentation och för samordning med andra
vårdgivare. Anmälaren är inte nöjd med svaret, han önskar en oberoende medicinsk
bedömning. Ärendet avslutas på förvaltningen.
V1602-01196-58
Brister i informationen och i uppföljningen
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En man framför att han för två månader sedan fått besked av läkare på ett sjukhus
att han drabbats av cancer. Sedan dess har han väntat på besked om vad som ska
hända och hur han ska tas om hand. Anmälaren mår mycket dåligt av det hela och
ifrågasätter vårdens handläggning av hans fall.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kirurgkliniken på sjukhuset.
Av yttrandet framgår att patienten sökt akut vård på sjukhuset på grund av gulsot
vilket visade sig bero på en misstänkt tumör. Patienten vårdades på sjukhuset några
dagar. Under vårdtiden anmäls patientens fall att tas upp på en multidisciplinär
konferens på annat sjukhus. Tyvärr kunde patientens fall inte tas upp förrän 14
dagar senare, då läkarna gjorde bedömningen att patienten skulle behandlas med
cellgifter. Innan behandling skulle olika undersökningar genomföras på annat
sjukhus i enlighet med konferensbeslut. Patienten tar 14 dagar senare kontakt med
behandlande läkare på kirurgkliniken och undrar varför inget händer. Läkaren
kontaktar i sin tur annat sjukhus och det visar sig att man inte initierat de
undersökningar som det beslutats om. Patienten har efter detta genomgått
undersökningarna och fått besökstid hos specialistläkare på annat sjukhus.
Verksamhetschefen påtalar att det, i enlighet med gällande rutin, är annat sjukhus
som tar över planering och behandling av patienter som ska utredas med
specialundersökningar. I det aktuella ärendet har tydligen en ny rutin
implementerats som innebär att det är det sjukhus som initialt tar hand om
patienten som ska ansvara för att planeringen fullföljs. Behandlande läkare på
sjukhuset har sett till att detta blivit gjort. Verksamhetschefen anser att
kirurgkliniken på sjukhuset utfört det som åligger dem medicinskt korrekt och
skyndsamt men att det varit otydligheter i kommunikationen mellan sjukhusen. Han
önskar att annat sjukhus förtydligar dessa riktlinjer. 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.
V1602-01198-54
Anmälare har råkat ut för bedrägeri vid intagning
En kvinna anser att hennes anhörig har råkat ut för ett ekonomiskt bedrägeri under
tiden han var intagen vid en psykiatrisk avdelning. Kvinnan begär ersättning för
förlusten då mannen var intagen samt tungt medicinerad på sjukhuset. Hon föreslår
dessutom att psykiatrin ska skydda intagna patienter bland annat från bedragare
som söker sig just till denna grupp av patienter. Även innehav av mobiltelefoner och
datorer förvärrar situationen för dessa patienter tillägger kvinnan. Hon vill att
psykiatrin tillåter kontakt med patienter endast från ett fåtal personer.
Åtgärd: Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen försökt ringa patienten utan att
lyckats få tag på honom. Förvaltningen har dessutom skrivit ett brev till anmälaren
som bor utomlands och uppmanat henne att återkomma till förvaltningen. Ärendet
avslutas då varken patienten eller anmälaren avhörts inom angiven tid.

V1602-01199-42
Övermedicinerad
En man tvångsvårdades på beroendekliniken flera veckor och var neddrogad och led
av fruktansvärda mardrömmar. Mannen kunde inte beklaga sig då han var nedsövd,
men minns alla mardrömmar.

Sida 99

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och medicinskt ansvarig läkare
som ger en medicinsk förklaring till de mardrömmar mannen upplevde och
fortfarande minns. Mannen vårdades för svår alkoholabstinens vilket är ett
livshotande tillstånd som kräver medicinering. Det är känt att de mediciner som
används vid detta livshotande tillstånd påverkar sömnen och också kan ge svåra
mardrömmar. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1602-01206-64
Brister i intygsskrivning
En man undrade om han kunde få aktivitetsersättning retroaktivt fem år tillbaka.
Han har vårdats till och från under många år inom psykiatrin, men först nu fått intyg
från vården att få aktivitetsersättning från försäkringskassan. Nu vill han veta hur
det kommer sig att inte vården tidigare har hjälpt honom med detta.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket chefsöverläkaren beklagar de negativa upplevelser patienten haft av vården
på kliniken. Vid genomgång av journalen är dock hans intryck att vården givits i
enlighet med behandlingsrekommendationer och varit adekvat. Frågor om intyg för
aktivitetsersättning hänvisar han till den öppna vården. Anmälaren har, efter att ha
fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid och ärendet avslutas.
V1602-01211-58
Lång väntan på besökstid, brister i information
En man framför att han drabbats av cancer. Han har fått besked att operation ska
ske efter cellgiftsbehandling. Mannen har nu väntat i två månader på besked om när
behandlingen ska börja. Hans tillstånd har försämrats under väntetiden och han mår
dåligt över att inte få någon information.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken. Av yttrandet framgår att
patienten sökt vård på annat sjukhus och där fått besked att han drabbats av
cancer. Patientens fall diskuterades på en multidisciplinär konferens på det aktuella
sjukhuset, därefter informerades patienten att behandling med cellgifter
rekommenderades. Innan behandlingen kunde påbörjas skulle
ultraljudsundersökning och vävnadsprov utföras, vilket gjordes nästan två månader
efter cancerbeskedet. Patienten fick en nybesökstid hos specialistläkare på
sjukhuset en månad senare. Då uppmärksammades att det hade gått 10 veckor
sedan senaste röntgenundersökningen och en ny undersökning var nödvändig. Efter
ytterligare en vecka startades cellgiftsbehandlingen. Överläkaren bedömer
väntetiden som oacceptabelt lång vilket gäller för alla inblandade kliniker. Det är
därför av största vikt att se över rutinerna inom och mellan klinikerna för att minska
väntetiderna och förbättra information till och kommunikation med patienterna. 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.
V1602-01214-42
Överdoserad med ADHD medicin
En kvinna med ADHD medicineras och behandlas vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning. Vid det senaste besöket träffade hon en ny läkare som
noterade att hon under alla år övermedicinerats. I stället för max dos på 54 mg
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hade hon fått 90 mg per dygn. Läkaren menade att hon hade kunnat dö på grund av
felmedicineringen. Kvinnan önskar en förklaring.
Åtgärd: Svar har inkommit från vårdenhetschefen som förklarar att kunskapen och
erfarenheten av centralstimulantia hos ansvariga läkare kan variera något vilket lett
till att oroa anmälaren. Aktuellt läkemedel ordineras efter vikt och den dos kvinnan
fått är inte för hög. Blodtrycket är normalt. Kvinnan har remitterats till
ADHD/Autismprogrammet där läkarna är erfarna och kompetenta. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.

V1602-01218-62
Nekad vård på närakut, krävde listning
En kvinna sökte sig till en närakut, men togs inte emot där utan hänvisades till
vårdcentralen där hon är listad, som ligger i en annan del av länet. Om hon skulle
tas emot på närakuten fick hon information om att hon måste lista sig vid den
vårdcentral där närakuten bedrivs.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen, som skriver att man
principiellt ska vända sig till den närakut som är kopplad till den vårdcentral man är
listad vid. Dock skriver man att man tar emot patienter som är listade vid andra
mottagningar, om de kommer akut till närakuten med sjukdomstillstånd som kräver
ett omedelbart omhändertagande. Anmälaren har därefter inkommit med ett
genmäle, där hon skriver att hon i telefon med mottagningen upplystes om att de
bara tar emot listade patienter och undrar om de har rätt att säga så. Hon framför
också att det medför orimliga omkostnader och administration om man ska lista om
sig för att besöka närakuten. Verksamhetschefen har svarat att han hänvisar till
tidigare yttrande och skriver att den information patienten fått i telefon var korrekt,
då han framför att man ska söka vård på den närakut man är listad vid. Anmälaren
har inte återkommit efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1602-01221-58
Inga tider på närakuten
En pappa framför synpunkter på att han inte fick komma till närakuten med sin son
som hade besvär med akut öronvärk. När pappan kontaktade närakuten blev han
vidarekopplad till personal på 1177/Vårdguiden och fick besked att det var fullt. Han
hänvisades till annan närakut som hade drop-in tider. Detta resulterade i att
mannen fick ta taxi till den angivna närakuten där sonen fick bra hjälp. Anmälaren
ifrågasätter att en närakut har slut på besökstider redan klockan 18.00.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på närakuten. Av yttrandet framgår
att samtal till närakuten kopplas över till 1177/Vårdguiden mellan klockan 10 och 19
varje dag. De har fått ett antal tider som de kan boka in patienter på, detta är inte
alla tider på närakuten. Överenskommelsen är att när de tider som
1177/Vårdguiden fått tilldelade sig är slut ska personalen ringa till närakuten, ett
system som i de allra flesta fall fungerar utmärkt. Patienter är även välkomna till
närakuten utan att boka tid. Enhetschefen vet inte varför anmälaren fått felaktig
information från 1177/Vårdguiden men hon kommer att kontakta dem i ärendet
samt även skriva en avvikelserapport. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av och framfört att han är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
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V1602-01222-58
Missad blindtarmsinflammation
En flicka fick kraftig och ihållande värk i magen kombinerat med kräkningar och
feber. Föräldrarna sökte vård för flickan på en barnakutmottagning och efter
undersökningar blev de hemskickade. En läkare kontaktade familjen sent på kvällen
dagen efter och rekommenderade att de sökte vård på annan barnakutmottagning
om flickans tillstånd inte blev bättre. Dagen efter åker föräldrarna in till annat
sjukhus med flickan. Där upptäcktes att flickan hade en sprucken blindtarm och det
blev en akut operation. Pappan är arg över handläggningen och ifrågasätter varför
inte rätt diagnos ställdes tidigare.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen på akutenheten på sjukhuset. Av
yttrandet framgår de undersökningar och den medicinska bedömning som gjordes.
Då symtombilden inte var helt typisk för blindtarmsinflammation valde läkaren att
avvakta med ytterligare utredning men planerade för telefonuppföljning dagen efter
med ställningstagande till skiktröntgenundersökning eller andra åtgärder. Det är
oklart varför läkare inte kontaktade familjen morgonen efter då telefontiden var
bokad i datasystemet. En möjlig anledning kan vara den höga arbetsbelastningen på
mottagningen. Sektionschefen ringde själv upp familjen samma dag på kvällen då
hon påbörjade sitt jourpass och de kom överens om att familjen skulle komma in
med flickan till akutmottagningen om hennes magsmärtor kvarstod annars avvakta
till följande dag. Familjen sökte inte vård på kvällen utan inkom dagen efter till
akutmottagning på annat sjukhus där det kunde konstateras att operation var
nödvändig. Sektionschefen beklagar att läkarens bedömning och den missade
telefonkontakten bidragit till att diagnosen fördröjdes. Hon kommer att träffa
familjen för att gå igenom händelsen och återkoppla till berörd personal. Enheten
har även planerat att ta upp ämnet på sina planeringsdagar. Då föräldrarna efter att
ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att
de accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1602-01234-54
Snabb utskrivning, bristande samverkan med anhörig
En kvinnas vuxna dotter behövde efterlysas då hon försvunnit. Hon hittades och
fördes till den psykiatriska kliniken, där hon sedan tvångsvårdades. Plötsligt skrevs
hon ut utan föregående planering och utan att närstående fick information. Nu har
hon blivit av med sin bostad och är återigen försvunnen.
Åtgärd: Förvaltningen informerar modern att hon måste ha en fullmakt från sin
vuxna dotter för att kunna driva hennes ärende. Förvaltningen avslutar ärendet då
fullmakten inte har kommit inom angiven tid.
V1602-01235-44
Vårdskada
En man opererades på sjukhuset och fick efteråt komplikationer, bland annat med
synen. Han önskar nu veta ifall detta är en undvikbar vårdskada.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälaren skickade en redogörelse för en
skada förorsakad av vården och informeras om patientförsäkringen, blanketter
skickas. Någon åtgärd från förvaltningen skulle inte vidtas och ärendet avslutas.
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V1602-01237-64
Undersökning
En ung man blev sjuk och uppsökte en akutmottagning. Vid första besöket blev han
snabbt utskriven men vid andra besöket blev han inlagd för observation. Han skrevs
ut dagen efter då föräldrar hämtade honom trots yrsel och dubbelseende. Han blev
senare inlagd på sjukhus i hemlandstinget under tre veckor och undrar varför man
inte gjorde en mer ordentligt undersökning när han sökte vård vid första tillfället
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket chefläkaren
beklagar att inte patienten fått rätt diagnos från början och att sjukdomsförloppet
blev utdraget. Hon hänvisar till yttranden från övrig personal på kliniken.
Överläkaren och verksamhetschefen vid akutmottagningen beskriver
händelseförloppet och vilka bedömningar man gjort. De anser inte att man rimligen
kunnat få underlag för att kunna ställa diagnos på den korta observationstiden.
Underläkaren och den patientsäkerhetsansvarige läkaren på hjärtkliniken, där
patienten sedan låg inne, redovisar i sitt yttrande vilka undersökningar som gjordes
och vilka bedömningar som gjordes. Patienten skrevs ut och kunde, enligt yttrandet,
själv ta sig ut gående tillsammans med närstående. Patienten rekommenderades
återkomma om symtomen förvärrades. Man beklagar att patienten mådde sämre än
vad som framkom vid samtal med honom, och man är tacksam att patienten nu
verkar vara återställd i sitt tillstånd. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, framfört att det som står där inte stämmer. Han kunde alls inte gå för
egen maskin då han lämnade sjukhuset, utan behövde närståendes hjälp med detta.
Anmälaren önskar att handlingarna i ärendet skickas till Inspektionen för vård och
omsorg för en oberoende medicinsk granskning. Ärendet avslutas.
V1602-01238-64
Många fel samband med operation
En kvinna opererades på sjukhuset och råkade ut för felaktigheter och brister både
före, under och efter operationen. Felaktig premedicinering skickades till henne, hon
informerades inte om att man skulle sätta kateter, vaknade efter operationen utan
trosor med kateter vilket var förnedrande. Läkarna och personalen gav helt olika
information. Man skulle ringa närstående men glömde bort det. Anmälaren fick själv
stoppa blödning i operationsärret och hon fick säga till om dropp.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från chefläkaren som beklagar de
olägenheter som anmälaren upplevt i samband med vården. Hon bifogar yttranden
från chefssjuksköterkan, överläkaren samt verksamhetschefen. Av dessa yttranden
framgår att man utrett ärendet och funnit att den felaktigt delade medicinen såg
snarlik ut och stod intill den som det borde varit, och att det var troliga skälet till att
det blev fel. Man har nu, med farmaceutens hjälp, märkt upp medicinerna för att
undvika upprepning. Man arbetar också med rutinerna för information till anhöriga,
och försöker i mån av möjlighet få anhöriga att höra av sig direkt till patienten för
att få bästa informationen om allmänna hälsotillståndet. Vätskedropp ska ordineras
av läkare, och man hänvisar i yttrandet till opererande doktor eller ansvarig
narkosläkare. Av yttrandet framgår att verksamheten beklagar att patienten upplevt
vården på ett negativt sätt, och att man tackar för synpunkterna som ligger till
grund för förbättringsarbetet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
framfört att hon anser att händelsen är mycket allvarlig och att hon faktiskt kunde
dött om hon tagit den felaktiga medicinen. Hon upplever hela vårdtillfället som
slarvigt och riskabelt. Ärendet avslutas med att förvaltningen framhåller anmälarens
synpunkter i avslutsbrevet till verksamheten.
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V1602-01246-57
Får ingen planerad rehabilitering efter infektion
En kvinna vistades under en period på infektionsavdelning på akutsjukhus då hon
drabbats av en kraftig infektion i ryggraden. Infektionen gjorde att hon blev mycket
smärtpåverkad vilket inte vårdpersonalen uppfattade. Hon blev utskriven utan
någon hjälp med rehabilitering eller fortsatt omhändertagande, hon ifrågasätter
detta.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på infektionskliniken och verksamhetschef
på område hud-reuma-infektion. De beklagade det långdragna
handläggningsförloppet som berodde på att det tog lång tid att identifiera vilken
bakterie som orsakade infektionen. De beklagade också att kommunikationen
mellan läkare och patient helt klart brustit, hennes upplevelse av vården var inte
optimal. Anmälaren är inte nöjd med svaret, hon har svårt att se att hon inte varit
tydlig med sin smärta och hennes starka önskemål om rehabilitering. Ärendet
avslutas i överenskommelse med anmälaren och ett genmäle från anmälaren
bifogas.
V1602-01264-44
Bristande tillgänglighet
En man framför synpunkter på tillgängligheten på diabetesmottagningen på ett
akutsjukhus. Han har märkt att det inte är lika lätt att få kontakt då en annan
sköterska är hans kontaktperson.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och chefsjuksköterskan som
beklagar mannens upplevelse av bristfällig tillgänglighet till diabetessköterskan.
Förklaringen är att hans ordinarie sköterska är sjuk och vikarierande sköterska
ansvarar för hans behandling. Tillgängligheten på telefon är öppen åtta timmar per
dag, där går det att lämna ett meddelande. 1177, Vårdguiden är öppen dygnet runt
och verksamheten återkommer inom fem arbetsdagar. Tillgängligheten anses
uppfylla de krav som ställs på en öppenvårdsmottagning. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inkommit med synpunkter om att han inte är nöjd. Ärendet
avslutas.
V1602-01265-52
Bristande bemötande
En kvinna har synpunkter på en manlig ortoped som uppträdde bryskt och
ifrågasättande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare. Denne anser inte att han
uppträtt på ett oempatiskt sätt utan att det beror på anmälarens nedsatta minne.
Anmälaren avstår från vidare handläggning. Ärendet avslutas.

V1602-01267-42
Frågor om brister i vårdplan
En cancersjuk man vårdades på neurologklinik och behandlades med
proppförebyggande medicin. Mannen fick gå hem på permission och hustrun klarade
inte av att vårda honom då han var sjukare än de båda förstod och hustrun är blind.
Mannen föll svårt i hemmet och fick inre blödningar. Han nekades färdtjänst och
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åkte tunnelbana till sjukhuset och vid ett tillfälle föll han och slog sig svårt, även på
sjukhuset föll han ett flertal gånger. De inre blödningarna förhindrade
cancerbehandlingen och mannen avled. Varför beviljades permission utan vårdplan
undrar hustrun. Den enda hjälp han fick var en rollator vilket inte hjälpte då
cancersjukdomen orsakade svår yrsel och fall med rollatorn.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att mannen hade
en egen stark vilja att komma hem till hustrun som är blind. Cancersjukdomen har
en tendens att ge proppar varför medicinering påbörjades. Händelsen beklagas.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter framfört önskan om fortsatt
handläggning vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1602-01269-58
Får inte behandling, inte lyssnade till
En mamma framför synpunkter gällande behandlingen av sonens besvär. Hon tycker
inte att de blir lyssnade till som föräldrar och att sonen inte förbättras i sitt tillstånd.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen. Ärendet kommer att
utredas hos Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren återkommer om
frågeställningar kvarstår efter detta. Ärendet avslutas hos förvaltningen utan
utredning.
V1602-01280-57
Bristande utredning och diagnostik
En kvinna kontaktade husläkare efter flera dagars ihållande smärta i mun och svalg.
Husläkaren ordinerade smärtlindrande medicin och sjukskrivning, men då inga
bakterier fanns vid provtagning betraktades besvären som virus. Efter två veckor
med stegrande besvär och ökad smärta kontaktade kvinnan en specialist som fann
en halsböld som krävde snabb operation.
Åtgärd: Yttrande inkom från medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen. Utifrån
symtom och anmälarens berättelse gjordes en korrekt bedömning, vid senare besök
hade besvären utvecklats och anmälaren erhöll behandling för 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.
V1602-01288-64
Komplikation efter operation
En kvinna fick komplikationer i forma av snedställd näsa och svårigheter att andas
efter en näsoperation på sjukhuset.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket enhetschefen talar om att patienten opererats för ett antal år sedan. Den
opererande läkaren finns inte kvar i verksamheten och enhetschefen har svårt att
idag uttala sig om resultatet av operationen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, inte haft fler synpunkter att tillföra ärendet. Ärendet avslutas.
V1602-01289-42
Tillgänglighet, utan recept
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En man vårdas vid lungmedicinsk klinik på ett akutsjukhus och medicineras med
kortison. Tabletterna är slut och mannens läkare har semester. Ingen annan läkare
är tillgänglig.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som beklagar händelsen. Ansvarig
läkare är informerad om rutinen att se till att kollega bevakar post och andra
inkomna handlingar vid ledighet. Kliniken har infört rutinen att schemalägga en
läkare att två gånger i veckan bevaka och besvara receptförnyelser vid kollegors
ledighet. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att han är nöjd
med svaret med vidtagna åtgärder och önskar ärendet avslutat.
V1602-01293-57
Bristfälligt bemötande vid operation
En kvinna med svår neuropsykiatrisk sjukdom skulle genomgå en mindre operation
på kvinnokliniken. Hon träffade en läkare inför operationen som beskrev förloppet
vilket lugnade henne, hon blev också lovad att ingreppet skulle ske under sövning.
Operationsdagen blev allt försenat och helt annan personal arbetade och ingen hade
någon kännedom om kvinnan. Det blev en svår upplevelse för henne och kvinnans
mamma ser att mycket av det som hände inte hade behövt hända med litet mer
kännedom om hennes dotter.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare och verksamhetschef både vid
kvinnokliniken och vid anestesi- och intensivvårdskliniken. De beklagade kvinnans
upplevelse under ingreppet. Pga av kvinnan har multiresistenta bakterier bokades
hon som sista patient eftersom operationssalen noggrant måste rengöras efter
ingreppet. Denna tid försenades en del med anledning av akuta händelser. Patienten
var missnöjd med att hon inte blivit helt sövd, men hade avslutande samtal med
narkosläkare och gynekolog. Där framkom inte att kvinnan upplevt kraftig smärta
under ingreppet som det hänvisas till i anmälan. Kvinnans diabetes bevakades också
noggrant under ingreppet och hon fick insulin. Anmälaren som är mamma till
patienten menar att händelsen påverkat hennes dotter mycket. Hon har avsett att
inkomma med ett genmäle, men detta har inte gjorts inom angiven tid och ärendet
avslutas.
V1602-01305-34
Behandling
En kvinna uppger att hon är tvångsintagen inom psykiatrin och att det är hemskt.
Oklart vad hon önskar hjälp med. Det framkommer inte några kontaktuppgifter till
kvinnan i brevet.
Åtgärd: Kvinnan har inte uppgivit några kontaktuppgifter i de två brev som skickats
till förvaltningen och hon har heller inte kontaktat förvaltningen via telefon. Ett
uppgivet telefonnummer i brevet går till Äldre direkt. Ärendet avslutas.
V1602-01306-62
Synpunkter på vård och behandling
En man som sedan några år tillbaka är drabbad av njurproblem ifrågasätter om han
fått rätt behandling vid ett sjukhus. Mannen har haft svåra besvär och har fått
kateter och därefter beskedet att han skulle behöva tömma urinblåsan via en slang
för resten av livet. Mannen genomgick sedan en operation som åtgärdade
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problemen. Mannen undrar varför operationen inte gjordes tidigare och framför att
hans njure, som det nu inte går att göra något åt, kanske hade kunnat räddas om
rätt behandling hade satts in på en gång.
Åtgärd: I svar från bitr överläkare beklagar man det inträffade och svarar på de
frågor anmälaren ställt. Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-01307-50
Bristande bemötande
En kvinna vill uppmärksamma en läkares bristande bemötande. Kvinnan gick till
specialistläkaren vid fyra tillfällen. Kvinnan frågade om sjukdomen gick att behandla
med kost, vilket läkaren uppmuntrade. För varje besök sa läkaren att de skulle ta
nya prover och följa utvecklingen. Då värdena blev sämre ifrågasatte kvinnan
läkarens uppmuntran att inte medicinera. Läkaren blev arg och sa att hon kunde
söka sig till annan läkare. Först ville han inte lämna ut provsvar.
Åtgärd: I inhämtat yttrande framkommer att kvinnan hade provat läkemedel vilket
gav henne biverkningar, varför hon ville prova diet. Läkaren uppmuntrade till detta
då det inte finns något annat att prova. Proverna visade på stigande (negativa)
värden och läkaren tog upp förslag om läkemedel igen vilket anmälaren var negativ
till. Vid sista besöket upplevde läkaren att anmälaren "hoppade på henne" och
ankagade henne för att vara oseriös. Han ansåg då att det inte fanns förutsättningar
för fortsatt kontakt. Han ber om ursäkt för sitt uttrycksätt. I en inkommen skrivelse
från anmälaren menar hon att läkaren inte är oseriös, men att hon hade önskat att
han tog hennes ärende mer seriöst. Hon undrar om det inte är läkarens ansvar att
avbryta en kostbehandling när värdena försämras? Hon anser även att det inte är
okey av en läkare att brusa upp. Med denna skrivelse till vården avslutas ärendet.
V1602-01320-49
Får inte bettskena
Anmälaren blev för snart ett år remitterad för att få bettskena. Trots flera besök har
hon ännu inte fått bettskena.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd tandvårdsstrateg och berörd områdeschef
framgick att anmälaren efter utredning, olika behandlingar, flera bettskenor,
telefonsamtal och besök nu blivit remitterad till bettfysiologisk klinik vid annan ort
för att bli besvärsfri. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1602-01324-62
Har inte fått provsvar, otrevligt bemött
En man har synpunkter på att han efter en månads tid inte fått svar angående
prover, trots att han vet att mottagningen nåtts av provsvaren. Läkaren
återkommer inte för att informera honom om svaren. Han har också blivit otrevligt
bemött av läkaren, som inte svarade på mannens frågor vid besöket.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare, som skriver att han ber om
ursäkt för att patienten känt sig dåligt bemött. Vad gäller provsvaren skriver läkaren
att patienterna brukar informeras om att de kan dröja i sex till åtta veckor, och i
patientens fall har han fått svar efter sex veckor. Anmälaren har meddelat att han
inte är nöjd med svaret och framför bland annat att informationen varit bristfällig.
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Anmälaren har dock inte inkommit med någon ytterligare skrivelse i ärendet.
Ärendet avslutas.
V1602-01327-54
Nekad behandling
En kvinna har nekats vård vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning med
motiveringen att personer med hennes diagnos behöver ha en längre vårdtid än vad
de kan erbjuda samt att mottagningen inte är en behandlande verksamhet. Kvinnan
misstänker att den information hon har fått inte är korrekt.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamhetschef som förklarar att
vuxenpsykiatrin har organiserats så att man med patientens diagnos tillhör
företrädelsevis psykos- och Rehabmottagningar. Verksamhetschefen välkomnar
därför patienten att söka vård vid klinikens andra mottagningar som är avsedda för
patientens diagnos. Efter att yttrandet skickades till anmälaren har hon hört av sig
och förklarat att det inte är aspergersdiagnosen som patienten i första hand önskar
bli behandlad för utan hennes övriga besvär det vill säga ångest, tvångshandlingar
samt depression. Därför anser anmälaren att psykos- och rehabmottagningen inte
passar patienten. Med anledning av att anmälaren inte har inkommit med ett
genmäle inom angiven tid avslutas ärendet.

V1602-01337-50
Får ej efterfrågad hjälp
En kvinna som gått på habiliteringen upplever inte att hon fått den hjälp hon
behöver. Kvinnan är mycket duktig teoretiskt men klarar sig inte lika bra praktiskt i
vardagen.
Åtgärd: I yttrande som inkommit framförs att anmälaren fått hjälp vid några
tillfällen men att kontakterna avbröts då anmälaren började studera. Anmälaren står
fast vid att hon inte fick den hjälp som hon efterfrågade vid de tillfällen som hon
besökte habiliteringen. Anmälaren vill nu ta upp kontakten igen men överväger att
vända sig till annan habilitering. Ärendet avslutas.
V1602-01344-44
Tillgänglighet
En kvinna kontaktar då hon sökte sin vårdcentral upprepade gånger då hon blivit
akut yr. Hon nekades tider då deras kösystem var fullt. Hon hänvisades till andra
vårdgivare.
Då hon efter en vecka slutligen skickades till akutsjukhus uppdagades en stroke i
lillhjärnan.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denna redovisade vårdcentralens höga
telefontillgänglighet. Verksamhetschefen hade gått igenom vårdcentralens och
lättakutens telefonlistor för in- och utgående samtal samt patientens journal för den
aktuella tiden. En kontakt fanns noterad till lättakuten men inga anteckningar i
patientens journal. Det fanns en rutin för att registrera alla som söker
mottagningarna samt att notera i journalen om en patient hänvisas till en annan
vårdgivare eller vårdnivå. Verksamhetschefen hade påmint personalen om detta.
Anmälaren meddelade i telefonsamtal att hon senare fått brev hem där
verksamhetschefen skrivit att man ändrat rutinerna för telefonbevakningen och med
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detta väljer anmälaren att avsluta sitt ärende, hennes syfte med anmälan var
uppnått.
V1602-01346-28
Fel gällande skuld
En man nekas få en behandlingstid, vilket beror på att han har en skuld sedan 6 år
tillbaka på 1 890 kronor. Han blev hänvisad att kontakta bolaget som sköter
fakturor och fått information om att det inte finns någon skuld registrerad. Enligt
mottagningen kan ett fel ha skett och han hänvisas till IT-avdelningen. Mannen
anser att de själva måste hantera det fel som uppstått och ge honom den
behandlingstid han behöver.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd. Det går inte att boka en tid för planerad
behandling om det finns obetald faktura. Patienten har en kvarstående faktura från
år 2010 på 1 890 kronor. Patienten har fått alla uppgifter han behöver för att kunna
reglera sin skuld. De bifogar fakturan med de uppgifter som behövs för inbetalning.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte återkommit. Ärendet
avslutas.
V1602-01350-58
Ifrågasätter avgift för provtagning
En kvinna framför synpunkter på att hon betalat för en provtagning på en
mödravårdscentral i samband med sin graviditet. Det var vid tidpunkten oklart vad
som gällde för just denna provtagning och kvinnan fick felaktigt beskedet att hon
måste betala.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsbarnmorska på mödravårdscentralen. Av
yttrandet framgår att patienten bokat tid på mottagningen för provtagning.
Mottagande barnmorska informerade om nya riktlinjer som inkommit där det
framgick att patienten kunde erbjudas provtagning kostnadsfritt istället för att
betala själv. Enligt riktlinjerna skulle specialistmödravården på den förlossningsklinik
som patienten valt utföra provtagningen. Barnmorskan kontaktade personal på
specialistmödravården per telefon i ärendet, men de hade ingen kännedom om den
nya riktlinjen och kunde inte hjälpa patienten. Patienten valde då att utföra
provtagningen på mödravårdscentralen och betala för detta. Chefsbarnmorskan på
mödravårdscentralen anser det olyckligt att informationen om den nya riktlinjen inte
nått fram till alla berörda instanser och att patienten hamnar i kläm. I samråd med
anmälaren överenskommes att inhämta yttrande från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen i ärendet för klargörande kring hur patienten kan bli ersatt
för sina felaktiga utlägg. Svar har inkommit från avdelningschef på
närsjukvårdsavdelningen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Av yttrandet
framgår att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fastställt vilka riktlinjer som
gäller, information om detta skickades ut till samtliga verksamhetschefer på
kvinnokliniker, ultraljudsmottagningar och barnmorskemottagningar. Trots detta
informerade inte verksamhetscheferna all personal på de berörda mottagningarna
och riktlinjen blev därmed inte känd bland medarbetarna. En orsak till detta kan
vara att riktlinjen skickades ut mitt i sommaren. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har därför beslutat att ersätta anmälaren med den summa som landstinget hade
betalat för att få provet utfört om gällande rutin hade följts. Anmälaren har, efter att
ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon är mycket nöjd och glad
över att ha fått ersättning för provtagningsavgiften. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
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V1602-01359-62
Otrevligt bemötande från läkare
En kvinna hör av sig angående sin sambo som nyligen gått bort i cancer. Hon har
synpunkter på den läkare maken haft via Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).
Läkaren meddelade att det inte fanns mer kvar att göra för mannen på ett mycket
bryskt sätt. Hon har också behandlat kvinnan själv mycket otrevligt. Kvinnan
framför att hon inte involverats i makens vård, utan tvärtom ignorerats av läkaren.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare, som beklagar att hennes sätt att
lämna besked har uppfattats som burdust och tufft samt att kvinnan känt sig
åsidosatt. Anmälaren har därefter inkommit med ett genmäle, med bland annat
synpunkter på att andra familjemedlemmar kontaktats men inte hon själv. Läkaren
har svarat att hon med sitt agerande försökte att både underlätta för kvinnan och
tillgodose övriga närståendes önskemål. Anmälaren har därefter inkommit med
skriftliga synpunkter där hon bland annat vidhåller att hon blivit exkluderad.
Synpunkterna framförs till verksamheten. Ärendet avslutas.
V1602-01381-50
Bristande bemötande
En kvinna med smärtor blev rådd av 1177 telefonrådgivning att åka till
akutmottagning på akutsjukhus. Kvinnan ringde till sjukhuset innan hon åkte in för
att försäkra sig om att hon fick ligga ner, då hon inte kunde sitta på grund av
smärtan. Detta utlovades. I tre timmar fick hon sitta och vänta innan hon fick en
säng. Tolv timmar senare fick hon träffa en läkare som gav henne smärtstillande
och hänvisade henne tillbaka till sittande i väntrummet.
Åtgärd: I inhämtat yttrande framkommer beklagan att omhändertagandet tog tid
och att besöket var besvärligt. Kvinnans tillstånd och status ansågs som låg prioritet
varför väntetiden blev därefter. Vården kan aldrig lova en brits att ligga på, även om
de försöker tillgodose allas behov. Läkaren bedömde kvinnan på ett korrekt sätt.
Hon råddes därefter att söka husläkare om besvären inte gick över. 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.
V1602-01385-62
Bristande behandling och bemötande
En kvinna har synpunkter på att en knäoperation hon genomgått inte har lyckats.
Kvinnan har fortsatta problem med sitt knä och sjukgymnastik har inte hjälpt utan
snarare orsakat mer smärta. Kvinnan anser inte att hon fått den hjälp hon behöver
på mottagningen och framför att bemötandet har varit nonchalant. När hon
återkommit till mottagningen har hon fått veta att hennes ärende är nedlagt då det
gått för lång tid.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från medicinskt ansvarig läkare samt berörd läkare
och sjukgymnast, som beklagar att patienten upplever sig nonchalant bemött och
inte är nöjd med behandlingen. Berörd läkare redogör för den undersökning som
gjorts och den behandling som givits. Han skriver att det absolut inte varit hans
mening att verka nonchalant och att det inte är acceptabelt att någon på
mottagningen har nekat patienten att komma tillbaka och att detta strider mot
rutinerna. Läkaren kommer att ta upp detta med sina närmsta chefer för att se till
att regelverket klargörs och efterföljs. Sjukgymnasten skriver att hon hade behövt
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få återkoppling från patienten som överenskommet om hur det gick med hennes
övningar, och beklagar om hon missförstått hur patienten kände sig i sitt knä. Hon
framför att hon är ledsen över att patienten inte upplever sig ha fått den hjälp hon
behöver. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1602-01386-42
Brister i smärtlindring under förlossning
En kvinna upplevde brister i smärtlindringen under förlossningen på ett akutsjukhus.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig barnmorska som förkarar att på grund av
stor beläggning på avdelningen kunde kvinnan inte komma in på förlossningssalen.
Förlossningsarbetet hade påbörjat och kvinnan var i en aktiv fas och rutinen är då
att inte ge stark smärtlindring då det inte har effekt men smärtstillande tablett
erbjöds. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.

V1602-01428-44
Bristande omvårdnad
En dotter kontaktar för sin mor. Mamman hade smittats med en ohyra och dottern
anser att personalen inte betedde sig professionellt i sitt bemötande av mamman.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Anmälan hade gått även till
patientvägledarna på det aktuella sjukhuset. I dotterns kontakt med dem hade de
sagt att de "skulle gå vidare med ärendet". Dottern avvaktar deras kontakt. Ärendet
vid förvaltningen avslutas efter överenskommelse.
V1602-01438-62
Bristande bemötande från gynekolog
En kvinna har synpunkter på bemötandet hon fått av en gynekolog, som höjt rösten
och ställt olämpliga frågor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd gynekolog, som skriver att det inte
stämmer att han skulle ha höjt rösten eller skrikit. Han beklagar att patienten
uppfattade bemötandet som otrevligt. Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd
med svaret, men har inte inkommit med någon ytterligare skrivelse i ärendet.
Ärendet avslutas.
V1603-01376-44
Fick blodförgiftning efter operation
En kvinna genomgick en ortopedisk operation i specialistvården. Efteråt fick kvinnan
blodförgiftning och vårdades på akutsjukhus. Hon avvaktar nu en större ortopedisk
operation.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar den svåra och
långdragna infektionen. Vid genomgång av handläggningen innan, under och efter
operationen ses inget avvikande. Verksamheten är förtrogen med hygienrutiner vid
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operationer vilka följdes. Operationssåret läkte utan komplikationer varför
smärtlindring ordinerades. Kvinnan är välkommen att höra av sig om ytterligare
frågor kvarstår. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört önskan om
fortsatt handläggning vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg samt
patientförsäkringen Löf. Ärendet avslutas.
V1603-01377-54
Svårigheter att få intyg i tid, dåligt bemötande
En kvinna har synpunkter på att hennes läkarutlåtande som skulle skickas till
försäkringskassan försenades av en läkare vid en psykiatrisk specialistmottagning.
Kvinnan har även synpunkter på att läkaren inte kontaktade henne för att meddela
förseningen. Hon är också kritisk till det dåliga bemötandet hon fick av läkaren när
hon påtalade förseningen.
Åtgärd: Yttrande inkommer där berörd läkare vid mottagningen skriver att patienten
inte hade uppgett något önskemål om att intyget skulle vara klart inom en viss
tidsram. Läkaren hade förklarat att det skulle ta minst två veckor för att utfärda
intyget. Läkaren tillägger att patienten hade ringt henne utom ordinarie telefontid
och fick förklaring att hon hade en patient på sitt rum och inte hade möjlighet att
tala med henne. Läkaren anser inte att någon fördröjning har skett. Ett
läkarutlåtande om hälsotillstånd som är ett relativt omfattande intyg som tar tid
skickades till försäkringskassan inom en tid som enligt enhetschef vid mottagningen
är en effektiv handläggning av ärendet. Enhetschefen hänvisar till Stockholms läns
sjukvårdsområdes värdegrund där alla patienter ska bemöttas med respekt och
värdighet. Enhetschefen finner inte att patienten blivit oförskämt bemött och
konstaterar att läkaren inte hade möjlighet att prioritera samtalet med patienten i
och med pågående patientbesök. Det är mycket beklagligt att patienten känner sig
felbehandlad tillägger enhetschefen. Efter att yttrandet skickats till anmälaren
återkom hon till förvaltningen och berättade att hon kommer att nöja sig med
yttrandet. Hon informerar att hon nu har bytt mottagning och fått bättre vård vid
den nya mottagningen. Hon anser att vårdgivaren efter omorganisationen har blivit
ännu sämre och personal slutar då arbetsvillkoren inte är gynnsamma. Hon såg inga
förhoppningar att situationen skulle förbättras och därför bytte hon till en ny
mottagning.

V1603-01393-49
Missad handskada
En man framför synpunkter på att läkaren på en akutmottagning missat att ta hand
om och upptäcka hans handskada. Det tog två månader innan han fick rätt diagnos
och behandling för sin skada.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att
undersökning med röntgen visade fraktur på nyckelben. Eftersom anmälaren
berättade om smärtor från hand och handled remitterades han till ytterligare
undersökning med röntgen och resultaten tolkades som stukning och
mjukdelsskador. Enligt yttrandet krävs speciella röntgenbilder för att se båtbenet
vid röntgen av handen och även om sådana genomförs är det ofta svårt att se
frakturer med bara slätröntgen. Senare kunde det konstateras att man i de
inledande undersökningarna missat fraktur i båtbenet. I yttrandet uppmanas
anmälaren att se till att från primärvården bli remitterad till sjukhusets
handrehabilitering. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
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V1603-01398-64
Fick virrig information om behandlingen
En kvinna besökte vårdcentralen, där hon fått en ny läkare. Läkaren ändrade i
kvinnans medicinering och kvinnan förstod inte hur det kom sig. Ändringarna
gjordes utifrån gamla inaktuella medicinlistor, och kvinnan blev mycket osäker och
rädd. Läkaren kallade in en annan läkare som visade kvinnan på dörren eftersom
hon varit otrevlig mot första läkaren. Kvinnan var helt oförstående för
händelseförloppet.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen och den medicinskt ansvarige läkaren beskriver att läkaren vid
det aktuella besöket försökt göra en genomgång av de mediciner som patienten
ordinerats. Tyvärr har inte kommunikationen fungerat mellan patienten och läkaren,
och läkaren hade inte heller tillgång till läkemedelsuppgifter från mottagningar med
andra journalsystem. Läkaren bad medicinskt ansvarig läkare delta vid mötet - det
blev meningsskiljaktigheter och patienten lämnade mottagningen i vredesmod.
Patienten remitterades enligt uttryckt önskemål till annan mottagning. I yttrandet
framhålls att läkaren har agerat för en god medicinsk kvalitet med patientens bästa
som mål och också varit tillmötesgående samt tillkallad mer erfaren kollega när inte
kommunikationen fungerade. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
framfört att hon inte är nöjd med det som står. Ärendet avslutas.
V1603-01420-44
Problem efter operation
En kvinna kontaktar på grund av en ryggoperation som skapat smärta. Läkaren
opererade i två omgångar och kvinnan undrar om resultatet kunnat bli bättre om en
större operation genomförts på en gång. Hon har stora besvär att klara sin vardag.
Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare. Denne gjorde bedömningen att en större
operation initialt sannolikt inte hade förändrat den situation som nu uppstått. Då
patientens andra operation i samma område inte förändrade förutsättningarna
skickades hon till smärtklinik för speciell behandling som inte heller kunde påverka
hennes besvär. Patienten rekommenderas fortsatt kontakt med smärtmottagning.
Anmälaren bedömer efter att ha tagit del av yttrandet att fortsatt skriftväxling inte
skulle tillföra ärendet något nytt i sak och avslutar ärendet.
V1603-01424-64
Komplikationer efter operation
En kvinna opererades i foten på specialistmottagningen och fick svåra
komplikationer efteråt. En ny operation gjorde inte saken bättre, och kvinnan måste
nu ha specialskor samt ta kortisonsprutor mot besvären.
Åtgärd: Förvaltningen har, via verksamhetschefen, inhämtat yttrande från
specialistläkaren som talar om vilka bedömningar och behandlingar som utförts. Han
kan inte se att behandlingarna brustit, men möjligen att han inte varit tillräckligt
tydlig från början kring vilka komplikationer som kan uppstå efter operation.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, i skriftligt genmäle resonerat
kring det som står i yttrandet. Anmälarens genmäle bifogas avslutsbrevet till
vården, och ärendet avslutas.
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V1603-01450-62
Hänvisades till sjukhus som var stängt
En man som fick problem med smärta i armen på grund av en central kateter som
var insatt i armen ringde till SOS Alarm för att få transport till akut vård. Det
bedömdes inte behövas en ambulans men operatören beställde en taxi till mannen.
Mannen hade fått information om att han skulle köras till akutmottagningen på ett
sjukhus, men till taxichauffören hade SOS-operatören givit instruktioner om att köra
mannen till ett närsjukhus, som visade sig vara stängt vid tidpunkten.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från gruppchef vid SOS Alarm, som skriver att
ärendet är korrekt handlagt gällande prioritet, men att det är olyckligt att
operatören givit fel information angående vilket sjukhus patienten skulle åka till.
Man skriver också att det hade varit mer optimalt att hänvisa patienten till 1177
Vårdguiden. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1603-01453-55
Komplikationer efter en knäoperation
En kvinna tar kontakt för sin far som genomgått en knäoperation. Efter operationen
har fadern drabbats av komplikationer i form av en propp i lungorna som har givit
honom andningsbesvär. Kvinnan undrar om något fel har begåtts då han flera
gånger efter operationen tvingats söka vård för andningsbesvär.
Åtgärd: I yttrande från medicinskt ansvarig läkare framförs ett en läkare gjort
bedömningen att fadern hade en misstänkte lunginflammation. Misstanke på
lungemboli fanns inte vid det tillfället. Vid senare besök hos husläkare misstänkte
denne lungemboli och fadern remitterades då till ett akutsjukhus för lungröntgen.
Fadern har medicinerats med antibiotika behandling med anledning av detta.
Medicinskt ansvarig läkare beklagar det inträffade.
V1603-01459-58
Felaktig bedömning, nekad ambulans
En anhörig framför synpunkter på att patienten blivit nekad ambulanstransport vid
kontakt med larmoperatör. Hon anser att bedömningen av patientens tillstånd var
felaktig. De åkte själva in med patienten till sjukhus där han fick akut vård direkt
och fick stanna kvar på sjukhuset för fortsatt behandling.
Åtgärd: Svar har inkommit från gruppchef på larmbolaget som tackar anmälaren för
att hon hört av sig vilket ger verksamheten möjlighet att förbättra sig. Av yttrandet
framgår uppdraget samt information om att alla samtal till larmoperatörer spelas in.
Samtalet har granskats och bedömningen är att ärendet borde genererat en
ambulanstransport, dock utan blåljus. Gruppchefen beklagar att ärendet inte
hanterats på ett optimalt sätt. Operatören borde inte heller ifrågasatt varför
patienten inte ringde själv. Inblandad personal har fått återkoppling gällande
ärendet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid
förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1603-01469-42
Ingen undersökning, felaktig medicin
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En kvinna framför synpunkter på att läkaren på vårdcentralen inte undersökte
hennes sex-månaders bebis ordentligt. Läkaren lyssnade på barnets lungor genom
kläderna och ordinerade fel dos av hostmedicinen. Personalen på apoteket menade
att dosen var för ett barn på två år. När kvinnan kontaktade verksamheten
skrattade personalen bort händelsen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar upplevelsen av dåligt bemötande och undermålig undersökning.
Aktuellt läkemedel rekommenderas inte att ges till barn under två år. Risken för
biverkan anses som liten. Av gammal vana ordinerades denna behandling, sedan en
tid rekommenderas den till barn över två år. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1603-01488-64
Brister i intygsskrivning
En man undrade om han kunde få aktivitetsersättning retroaktivt fem år tillbaka.
Han har vårdats till och från under många år inom psykiatrin, men först nu fått intyg
från vården att få aktivitetsersättning från försäkringskassan. Nu vill han veta hur
det kommer sig att inte vården tidigare har hjälpt honom med detta.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamhetschefen i vilket hon,
utifrån journaluppgifter, redovisar för kontakten med mottagningen. Hon anser att
det hade varit svårt att utfärda läkarutlåtande kring hälsotillstånd i avsikt att få
aktivitetsersättning mycket tidigare än det gjordes. Anmälaren har inte hörts av
inom utsatt tid efter att ha fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01490-28
Otrevligt bemötande av tandläkare
En kvinna besökte tandläkare och fick ett otrevligt bemötande. Hon var ängslig och
bekymrad för sin tand som värkte, men tandläkaren gav ett burdust intryck och var
irriterad på henne. Efter besöket betalade hon kontant, men fick också en faktura
vilket hon ifrågasätter.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Patienten har varit på två
besök med olika innehåll. Det första besöket betalades i kassan och men vid det
andra besöket skickades en faktura hem till patienten, då det vid tillfället var ett
högt tryck på akutmottagningen. Man beklagar att tandläkaren upplevt otrevlig,
men troligtvis berodde det på att patienten efter bedövning lagts, var osäker på om
hon ville ha behandling eller inte, samtidigt som det var ett stort tryck på
akutmottagningen. När hon kom tillbaka och ville ha behandling genomförd erbjöds
hon vid tillfället att fortsätta behandlingen hos annan tandläkare, men ville då inte
byta tandläkare trots att hon upplevde honom som oprofessionell. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1603-01496-55
Synpunkter på 24-timmarsregeln
Föräldrar till en dotter har synpunkter på 24-timmarsregeln. Dottern hade blivit
kallad till en dietist men missat att avboka tiden. Föräldrarna är kritiska till att de
inte fick någon information om att dottern hade fått en tid så de hade kunnat
påminna henne om tiden.
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Åtgärd: I svar från verksamhetschefen beklagar man att vårdnadshavarna inte fått
vara med och påverkat tiden. Fakturan som skickats för uteblivet besök har
makulerats. Anmälarna har inte hörts av efter att de tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1603-01499-58
Felaktig bedömning, inte lyssnad till
En kvinna framför att personal i sjukvården gjort en felaktig bedömning av
graviditetslängden och inte lyssnat på kvinnan när hon påtalade detta. Vid
ultraljudskontroller menade barnmorskan att kvinnan räknat fel på
graviditetslängden med två veckor då fostret var för litet för att kvinnans beräkning
skulle stämma. Det visade sig att fostret var hämmat i tillväxten och föddes senare
med ett hjärtfel och en kromosomavvikelse.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kvinnokliniken som beklagar att
patienten inte känt sig lyssnad till. Ur medicinsk synvinkel har inga fel begåtts men
om vården tolkat patientens problem annorlunda hade graviditeten handlagts på ett
annat sätt. Av yttrandet framgår även att skillnaden i bedömning av
graviditetslängd låg inom vanligt förekommande variation och graviditeten
bedömdes vara normal i sin tillväxt. Vid de ultraljud som görs under graviditeten
kan inte alla hjärtfel påvisas. Den berörda enheten på sjukhuset har en hög
upptäcktsgrad av hjärtfel, och regelbundna genomgångar med personal görs av de
hjärtfel som påvisas efter födelsen, allt för att optimera verksamheten. Överläkaren
och berörd personal på enheten beklagar situationen som uppstått och har full
förståelse för anmälarens frågor. Med facit i hand hade anmälaren och hennes make
helt rätt. Tyvärr var de påtalade problemen inte uttalat avvikande vilket gjorde att
graviditeten handlades som en normal graviditet och att kromosomavvikelsen inte
upptäcktes förrän efter barnets födelse. Om familjen önskar granskning av
ultraljudsbilder av utomstående så går det bra, bilderna är granskade från
sjukhusets sida och man har där inte kunnat identifiera avvikelsen. Familjen är
välkomna att träffa överläkaren eller annan personal för att prata igenom händelsen
om de önskar. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och
meddelat att hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1603-01502-50
Bristande utredning
En kvinna har vid upprepade besök på sin vårdcentral inte blivit grundligt undersökt.
Hon sökte för hosta och hög feber. Husläkaren skrev ut antibiotika vid olika tillfällen
som inte hjälpte henne. Efter två månader med hosta uppsökte hon annan läkare.
Hon fick utredning och annan diagnos.
Åtgärd: I inhämtat yttrande framkommer att vården har följt de rekommendationer
som finns inom öppenvården. Dock har anmälaren fått träffa allt för många olika
läkare. Med en kontinuitet hade förutsättningarna antagligen varit bättre när det
gäller att tydliggöra de frekventa infektionerna, uppföljning och utredning och
patienten hade möjligen känt sig mer omhändertagen. Det bristande
omhändertagandet 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.
V1603-01506-50
Fall i samband med sjukgymnastik
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En man fick i samband med ett fall under övningar hos fysioterapeut en fraktur i
handleden. Mannen vill påpeka att fysioterapeuten borde ha stått bredvid honom för
att förhindra eller lindra fallet. Frakturen har orsakat mycket lidande. Mannen har
sedan tidigare funktionsnedsättning i andra armen/handen.
Åtgärd: I inhämtat yttrande beskriver sjukgymnasten att inför start av
träningsperiod genomfördes ett test. Som en del i testet skulle anmälaren kliva upp
på en pall på 12 cm. Han hade tidigare klarat alla testmoment med högsta poäng.
Olyckligtvis snubblade patienten och föll. Han tog emot med sin friska hand. Handen
fick kylbehandling i högläge och sjukgymnasten rådde patienten att uppsöka
sjukhus. Hon beklagar det som skett. Testet är standard och patienten var
uppegående utan gånghjälpmedel varför det var en korrekt bedömning att låta
honom utföra testet. Anmälaren har därefter inkommit med sina synpunkter som
går ut på att sjukgymnasten bör vidta försiktighetsåtgärder. Med dessa synpunkter
framförda till vården avsluta ärendet.
V1603-01508-57
Svårigheter att ställa rätt diagnos
En man hade sveda och smärta vid vattenkastning och besökte akutmottagningen.
Där genomgick han flera utredningar, men vården missade att mannen hade en svår
infektion som krävde långvarig antibiotikabehandling. Rätt diagnos ställdes hos
annan specialist. På akutmottagningen resulterade besöket i att mannen hänvisades
akut till psykiatrin vilket gjorde honom upprörd.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som menade att handläggningen vid
besöket på akutmottagningen varit korrekt utifrån de symtom som anmälaren hade.
Remissen till psykiatriska akutmottagningen föreslogs då anmälaren också
redogjorde för en psykiatrisk symtombild. Anmälaren är missnöjd då han menar att
det vid en djuparen diagnostik hade ställts rätt diagnos vilket inte gjordes nu.
Mannen har kommit i kontakt med en urolog som hjälper honom med recept och
han önskar att ärendet avslutas.
V1603-01510-58
Inte lyssnad till, felaktig slutsats
En kvinna framför att hon inte blivit lyssnad till och att barnmorskan på en
mödravårdscentral inte tagit hennes oro på allvar och dragit fel slutsatser gällande
orsaken till hennes besvär under graviditeten. Barnmorskan menade att kvinnan
räknat fel på vilken graviditetsvecka hon var i och att allt var bra med fostret och att
magen växte som den skulle. Det visade sig efter förlossningen att barnet var
tillväxt-hämmat och föddes med ett hjärtfel och en kromosomavvikelse.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och från berörd barnmorska på
mottagningen. Av yttrandet från verksamhetschefen framgår att patienten
undersökts med ultraljud två gånger på ett sjukhus. Efter kontroller på
mottagningen har patienten framfört att hon önskade anmäla att hon inte var nöjd
med de kontroller som utförts av barnmorskan. Av yttrandet från berörd
barnmorska framgår att hon inte funnit anledning att ändra på dateringen av
graviditetslängden och att hon ansåg att mätnings- och undersökningsresultat varit
normala. Barnmorskan har gjort en avvikelserapport gällande patientens missnöje.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, framfört att hon hoppas att
personalen tagit till sig av det inträffade. Enligt överenskommelse med anmälaren
avslutas ärendet i befintligt skick.
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V1603-01519-42
Smärtor efter injektion
En kvinna fick injektion med läkemedel i samband med nervrotsblockad vid en
nervrot i ryggen på en specialistmottagning. Efteråt fick hon svåra smärtor ut i ena
benet. Kvinnan undrar om nålspetsen kommit åt en nerv.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som beskriver
handläggningen vid denna undersökning och medicinering. Sammantaget finns inget
stöd för att handläggningen skadat en nerv och orsakat ökade smärtor.
Bedömningen är att medicineringen helt enkelt inte hjälpte. Anmälaren har tagit del
av svaret och därefter framfört att anmälan är gjord till patientförsäkringen Löf.
Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1603-01520-50
Missad fraktur
En kvinna inkom till akutsjukhus på grund av yttre våld mot ett knä. Knäet
röntgades men ingen åtgärd var nödvändig. Kvinna skrevs ut, trots att hon
påpekade att hon inte kunde stödja på benet och att hon upplevde att något var
skadat. Kvinnan hades stor smärta. Efter tre dagar ringde akutsjukhuset och
berättade att de vid granskning av röntgenbilderna upptäckt en fraktur. Hon blev
ombedd att genast ta sig till sjukhus för operation. Kvinnan opererades med platta
och skruvar.
Åtgärd: I inhämtade yttranden framkommer att röntgensvaret inte visade på någon
fraktur. Kvinnan fick därmed smärtstillande och kryckkäppar för avlastning. Dagen
efter uppdagades anmälarens fraktur vid eftergranskning av bilderna. Anmälaren
kontaktades då omgående. Det beklagas att röntgensvaret var missvisande och
orsakade patienten lidande. Vården rekommenderar anmälaren att söka ersättning
från patientförsäkringen. Efter att anmälaren tagit del av yttrandena har hon
muntligen framfört att hon inte fick besked om rätt diagnos förrän tre dagar efter
händelsen. Hade en eftergranskning gjorts samma dag hade allt lidande kunnat
undvikas. Framförallt hade hon önskat att hon blivit kontaktad omgående vilket
felaktigt framkommer av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01534-58
Brister i tillgänglighet orsakade psykiskt lidande
En kvinna framför att hon efter halva graviditeten fick besked att barnets hjärtljud
avstannat och att förlossningen skulle sättas igång. Detta var precis innan julhelgen
och det fanns inga tider förrän två veckor senare. Kvinnan tvingades att gå denna
tid med ett dött barn i magen och anser att hon blivit utsatt för psykiskt lidande.
Anmälaren har även synpunkter på provsvarshanteringen då hon fått vänta fem
månader på ett svar.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på sjukhuset som beklagar den
uppkomna situationen och anser det olyckligt att rutiner i omhändertagandet inte
fungerat. Han anser inte att väntetiden för patienten varit rimlig och inte heller att
provsvarshanteringen fungerat korrekt. Det finns rutiner kring provsvar där det
ingår ett återbesök på kliniken, dessa rutiner har inte följts i ärendet. Av yttrandet
framgår även att kliniken påbörjat ett förbättringsarbete, i samarbete med andra
kliniker, gällande omhändertagandet av patienter i samma situation som anmälaren.
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Överläkaren erbjuder patienten ett möte för att diskutera ärendet och även hjälp
med framtida graviditetsplanering om hon så önskar. Han hoppas att han besvarat
patientens frågor och synpunkter och finns tillgänglig om ytterligare kontakt önskas.
Han tackar patienten för att hon tagit sig tid att anmäla händelsen. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon är nöjd med
svaret. Ärendet avslutas.
V1603-01537-57
Husläkaren ställde inte rätt diagnos
En man besökte husläkaren då han hade stark smärta i foten och inte kunde röra sig
normalt. Husläkaren rekommenderade vila och receptfritt läkemedel. Mannen sökte
själv efter mer kunskap om sitt smärttillstånd och kontaktade en naprapat som
hjälpte honom bli smärtfri. Mannen är besviken över husläkarens nonchalanta
beteende.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beklagade att anmälaren upplevt
sig få bristande hjälp från sin husläkare. Journaldokumentationen var noggrant förd,
undersökningen har varit korrekt och rekommendationerna i enlighet med rutiner
och vårdprogram. Anmälarens synpunkter på yttrandet är att det andas samma
osäkerhet som husläkaren visade vid undersökningen. Mannen har nu bytt
husläkare och fått hjälp med behandling av sina besvär. Ärendet avslutas i
överenskommelse.
V1603-01546-44
Bristande bemötande
En kvinna kontaktar efter ett besök på en specialistmottagning. Kvinnan ansåg att
läkaren bemötte henne arrogant och empatilöst.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt ansvarig läkare. Läkarens
undersökning visade att inga specifika ortopediska hållpunkter fanns för åtgärder
vilket läkaren informerade om. Patienten hade rekommenderats utredning via sin
vårdcentral och att söka träningshjälp via sjukgymnast. Anmälaren har tagit del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01554-57
Otrevligt tilltalad av gynekolog
En kvinna var hos gynekolog i specialistvård. Läkarens föreslagna diagnos förvånade
henne då hon lever ensam. När kvinnan lämnade information om detta kom läkaren
med underliga och ovidkommande kommentarer och frågor. Hela undersökningen
upplevdes mycket besvärande.
Åtgärd: Yttrande inkom från den patientansvarige läkaren och verksamhetschefen
som djupt beklagade det bristfälliga bemötandet kvinnan fick vid läkarbesöket.
Verksamhetschefen informerade om att läkaren avslutat sin anställning och att
händelserna anmälts till annan myndighet. Anmälaren är mycket nöjd med svaret
och önskar avsluta ärendet.
V1603-01573-50
Dåligt bemötande samt felaktig utrustning
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En man har synpunkter på hur han har behandlats vid en specialistmottagning. Han
förskrevs hörapparater som var både dyra och opraktiska. Han anser att
vårdgivaren använde sig av tvivelaktiga metoder för att sälja apparaterna till
honom. Mannen fick hjälp att beställa reservdelar. Först efter fem veckor
levererades de, men i fel färg. När han protesterade mot handhavandet uppfattades
han som aggressiv.
Åtgärd: I inhämtat yttrande beklagas det att det har blivit ett missförstånd mellan
leverantör och hörselmottagning samt att återkopplingen till patienten inte sköttes
enligt rådande rutin. Det redogörs för hur mottagningarna arbetar enligt regler,
riktlinjer och kvalitetsuppföljningar för att säkerställa en god hörselvård. 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.
V1603-01580-62
Bristande journalföring, ingen remiss skickad m.m.
En kvinna har synpunkter på ett besök på en vårdcentral, då hon tycktes ha blivit
bortglömd i väntrummet och fick ett otrevligt bemötande av en stressad läkare. Hon
utlovades en remiss till en hudläkare, men då hon inte hört något efter en månad
hörde hon av sig till vårdcentralen. Det visade sig då att hennes besök inte var
journalfört och att någon remiss inte hade skickats.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
skriver att det inte är acceptabelt att en patient ska ha den beskrivna upplevelsen
efter ett besök vid vårdcentralen. Hon skriver att patienten inte fått den hjälp hon
önskade vid sitt besök och att hon kan konstatera att det stämmer att
journalanteckning saknas och att någon remiss inte skickats. Chefen ber om ursäkt
och skriver att man kommer att tala med berörd läkare när denne är åter från en
sjukskrivning. Patienten erbjuds ett nytt kostnadsfritt besök för att hon ska få sin
remiss. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.

V1603-01593-28
Komplikationer efter tandbehandling
En kvinna har kontakt med specialisttandvården då hon har en mycket
svårbehandlad cysta i käken. Hon anser att hon blev felbehandlad år 2014, vilket
förvärrat hennes problem idag. Nu planeras för en ytterst omfattande operation,
vilken hon tror kunde ha undvikits om hon behandlats rätt från början.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har i samråd
med och genom samtal med specialister och berörda behandlare kommit fram till att
behandlingen har varit adekvat. Den behandling som kommer att utföras framöver
behöver en lång läkningstid innan det går att säga något om prognosen. Den
rotbehandling som patienten kommer att påbörja, kommer inte att debiteras
eftersom patienten upplever att informationen varit bristfällig. Anmälaren har tagit
del av yttrandet och en anmälan till patientförsäkringen är gjord. Ärendet avslutas.
V1603-01603-64
Utan undersökning och illa bemött

Sida 120

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

En kvinna sökte akutmottagningen på sjukhuset. Hon bemöttes nonchalant. Hon fick
själv städa upp när hon mådde illa, och hon anser inte att man tagit de prover som
behövdes. Röntgenbilder togs, men kvinnan fick inte se dem. Hon skickades därifrån
med smärtstillande medicin utan att man undersökt henne ordentligt.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket läkaren beskriver hur besöket gått till och vilka prover som togs liksom vilka
bedömningar som gjorts. Hon beklagar att patienten inte fått den hjälp hon önskat.
Verksamhetschefen bedömer, utifrån journalanteckningar, att patienten fått en
noggrann och adekvat undersökning. Röntgenbilder visar man inte patienter per
rutin, men om hon så vill kan man skicka bilder och förklaring till henne. Vad gäller
bemötandet står, enligt verksamhetschefen, ord mot ord. Anmälaren har, efter att
ha tagit del av yttrandet, framfört att hon inte är nöjd. Hon upplever inte att vården
tagit till sig hennes kritik, och hennes förhoppning att ärendet skulle leda till
förbättring av vården har grusats. Ärendet avslutas.
V1603-01612-44
Bristande vård
En bekant skriver för en patient på en psykiatrisk enhet. Miljön var undermålig och
personalen hade bristande yrkeskunskaper. Patienten som var äldre blev illa berörd
av vistelsen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då närmast anhörig anmält händelsen direkt till
vårdgivaren.
V1603-01620-58
Inte upptäckt armskada efter förlossning
En mamma framför synpunkter på att sonens armskada, som uppstod vid
förlossningen, inte upptäcktes av personalen på sjukhuset. Det var mamman själv
som fick påtala sonens besvär. Läkaren som undersökte barnet menade att det var
nyckelbenet som var skadat, vilket var felaktigt. Annan läkare ställde rätt diagnos
då mamman sökte vård med sonen några dagar efter hemkomsten.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen. Föräldrarna önskar
anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1603-01630-64
Fick ingen hjälp
En man ringde till 112 och begärde ambulanstransport till sjukhuset, då han efter
kraftig yrsel och balansrubbning svimmat och därefter vaknat liggande på marken
utanför sin bostad. Han fick vänta i tre timmar innan det kom en ambulans. Under
den tiden hade han fått SMS från larmcentralen att de inte kunde skicka en
ambulans men att han skulle ringa igen om det fortfarande behövdes.
Åtgärd: Förvaltningen har, via verksamhetschefen, inhämtat yttrande från
verksamheten i vilket biträdande verksamhetschefen ber om ursäkt för det obehag
som patienten utsatts för i väntan på ambulans. Dock framhåller hon att personalen
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arbetat helt enligt gällande riktlinjer i ärendet. Anmälaren har inte haft ytterligare
synpunkter i ärendet efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01631-55
Komplikationer efter en knäoperation
En kvinna tar kontakt för sin far som drabbats av komplikationer efter en
knäoperation. Kvinnan framför att man på sjukhuset glömt att ordinera ett
läkemedel som är brukligt efter en operation.
Åtgärd: I svar från biträdande överläkare framförs att rutinen är att inte ge denna
typ av läkemedel vid vanliga titthålsoperationer i knät. Han beklagar vidare att
fadern drabbats av blodpropp både i vaden och lungan. Antiinflammatoriska
tabletter rekommenderas í första hand och träning hos sjukgymnast.
V1603-01641-52
Dåligt bemötande samt diskriminering
En man är stark kritisk till hur en sjuksköterska på en vårdcentral bemötte honom.
Han ringde vårdcentralen och berättade att hans barn har varit sjuka sedan en tid
tillbaka. Han uppmanades att komma till vårdcentralen med barnen för att träffa en
läkare. När familjen kom till vårdcentralen fick de i stället efter en lång stund träffa
en sjuksköterska som ansåg att barnen var friska. När fadern ifrågasatte
bedömningen blev sjuksköterskan otrevlig och skrek åt honom så att barnen blev
rädda och började gråta. Personal kom ut ur sina rum och omgivningen tittade
förundrad över vad som stod på. Mannen bad om att få prata med chefen och
undrade om sköterskans bemötande berodde på familjens etniska bakgrund. Då
blev också chefen arg. Mannen har känt sig kränkt och anser att omgivningen fått
tro att allting är en invandrares fel trots att han inte har gjort något fel.
Åtgärd: Vården konstaterar att man inte nått upptill familjens förväntningar men att
man försökt att göra barnen delaktiga i mötet. Man planerar utbildningstillfälle
under våren för att ytterligare belysa patienters olika bakgrund och förväntningar.
Slutligen har man pratat om händelsen på en arbetsplatsträff.

V1603-01665-42
Vårdskada vid provtagning
En man tog prover på vårdcentralen och sköterskan stack fel i armvecket. Mannen
har ytliga kärl och uppfattade att sköterskan stack djupt. Han blev tillsagd att sitta
still då han ryckte till vid smärta. Efteråt har han smärtor och önskar händelsen
kommenterad samt ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som beklagar händelsen
och handläggningen vid provtagning. Vid läkarundersökningen, några dagar efter
händelsen, sågs inga bestående skador. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1603-01666-49
Otrevlig läkare och stressad sjuksköterska
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Anmälaren skulle genomgå en så kallad ballongvidgning. Det uppstod svårigheter.
Sjuksköterskan uppträdde stressat och en av läkarna uttryckte sig kränkande om
anmälaren. Enligt anmälaren ska läkaren ha påstått att anmälaren var frisk.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd läkare framgick att läkaren gjorde en
medicinsk bedömning och att bedömningen var att utskrivning skulle fullföljas och
att gångträning var till nytta för anmälaren. Av inhämtat yttrande från berörd
verksamhetschef framgick att undersökningen och bedömningen vid vårdtillfället var
fullt adekvata. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01668-44
Bristande undersökning
En kvinna har synpunkter på att det gått en lång period utan korrekt utredning av
en fotskada och får efter en längre tid en kronisk diagnos som hon inte finner
relevant.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från distriktsläkare på vårdcentralen. Patienten
uppsökte vårdcentralen med värk i en fot, hon fick då en cortisoninjektion. Efter en
månad återkom patienten då besvären återkommit och ville ha en ny injektion. Vid
det tillfället beställdes även en röntgen som visade en artrosförändring. Därefter
remiss till ortoped på begäran av patienten, som gjorde samma bedömning.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte återkommit med genmäle.
Ärendet avslutas.
V1603-01671-30
Bristande kvalitet på skrivtolkar
En kvinna uppger att skrivtolkar inte hinner med att skriva för att föreläsare pratar
för fort. Skrivtolkarna påpekar inte för föreläsarna att de pratar för fort, utan istället
försöker de hinna med och missar viktig information.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1603-01672-58
Nekad vård, födde barn hemma
En kvinna framför att hon sökt vård i slutet av sin graviditet men att hon blivit
hemskickad med råd om smärtlindring. Hon har även kontaktat sjukhuset ett flertal
gånger bland annat på grund av vattenavgång men fick även då samma besked att
stanna hemma. Detta resulterade att hon födde sitt barn hemma utan personal
närvarande.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsbarnmorska på kliniken som beklagar att
patienten inte hann till förlossningen i tid och att hon därmed fått en traumatisk
upplevelse. Av yttrandet framgår att rutinerna är sådana att patienter med
vattenavgång utan etablerat värkarbete kan stanna hemma tills värkarbetet
etablerats. Vid familjens första telefonkontakt med förlossningskoordinatorn får de
besked att det är fullt på avdelningen och att de har möjlighet att åka till annat
sjukhus. Familjen väljer att vänta en stund till i hemmet men ringer åter efter en
timme och välkomnas in. Enligt patienten har familjen ringt ett flertal gånger till
kliniken vilket inte är journalfört vilket är beklagligt. Berörd barnmorska som tagit
emot samtalen kommer ihåg patienten och uppger att hon journalfört de samtal hon
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tagit emot. Chefsbarnmorskan beklagar att patienten inte upplever sig tagen på
allvar. Patienten erbjöds kuratorskontakt direkt och har träffat kuratorn vid flera
tillfällen. Extra kontroller har gjorts av barnets hälsa då mamman varit orolig för att
något hänt barnet vid förlossningen. Chefsbarnmorskan har träffat patienten och
anhörig tillsammans med tolk för att klargöra en del frågor som patienten haft. Hon
förklarade då att handläggningen av ärendet är i enlighet med gällande rutiner.
Berörd barnmorska har även hon haft samtal med patienten och det konstaterades
att det förelåg en del språkförbistringar vilket kan ha påverkat bedömningen.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inkommit med genmäle där hon
önskar överklaga händelsen och tar upp händelseförloppet igen. Då ytterligare
skriftväxling inte anses tillföra något i ärendet avslutas ärendet i befintligt skick.
Anmälaren hänvisas till Inspektionen för vård och omsorg samt till
patientförsäkringen om hon önskar gå vidare i ärendet.
V1603-01674-49
Kränkningar och bruten sekretess
Efter en längre tid med undersökningar kunde sjukvården konstatera att anmälaren
led av hjärntumör. Hon blev opererad. Hon hade regelbunden kontakt med läkare
vid primärvården. Denne läkare slutade och anmälaren träffade sin nye läkare.
Läkaren ska enligt anmälaren ha frågat "vill du vara sjukskriven eller frisk". Under
läkarbesöket började läkaren tala i telefonen, läkaren ska enligt anmälaren ha
namngett anmälaren i telefonsamtalet och sagt att hon var i behov av psykisk vård.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd läkare framgick att läkaren ställde frågor
för att informera sig om anmälarens situation. Läkaren bedömde att anmälaren var i
behov av specialistvård och erbjöd anmälaren en remittering. Då anmälaren blev
missnöjd konsulterades en kollega i syfte att upprätta vårdplan. Enligt yttrandet
blev anmälaren då upprörd och lämnade behandlingsrummet. Anmälaren tog del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01675-64
Komplikation efter operation
En kvinna fick komplikationer efter operationen på sjukhuset. Hon önskar veta om
komplikationerna beror på operationen och om hon kommer att bli bra igen.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket chefläkaren
beklagar de problem och svårigheter som patienten beskriver i sin anmälan.
Chefläkaren hänvisar till bifogat yttrande från den opererande läkaren samt
verksamhetschefen där de redovisar för behandlingsinsatserna och svarar på
patientens frågeställningar. Troligen beror inte de i anmälan upptagna svårigheterna
på operationen, men man behöver undersöka patienten närmare för att kunna svara
på vissa frågeställningar. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte
hörts av inom utsatt tid. Ärendet avslutas.
V1603-01680-49
Läkare kommenterade spärr av journal
Anmälaren besökte vårdcentralen. Under besöket kommenterade läkaren att
anmälaren begärt spärr av en del av sin journal hos annan vårdgivare. Anmälaren
ansåg att läkarens kommentar kring detta var irrelevant.
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Åtgärd: Av inhämtat yttrande från läkare vid berörd mottagning framgick att utifrån
de symptom som anmälaren beskrev var det viktigt att läkaren ställde relevanta
frågor för att samla information som underlag inför den medicinska bedömningen.
Enligt yttrandet är det upp till patienten själv att avgöra hur frågor om anledning till
spärr av journal ska besvaras. Enligt yttrandet kan skälen till spärr ha betydelse
inför kommande behandling. Frågor som kan upplevas som känsliga ställs inte om
patienten i samtalsrummet har sällskap av medföljare eller anhörig. Vid det
vårdtillfälle som detta ärende berör var det endast anmälaren och läkaren i rummet.
Ärendet har använts som underlag i vidareutbildning vid mottagningen i ämnet
samtalsteknik. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01683-30
Fick inte teckentolk
En kvinna hade blivit beviljad teckentolk. Tolken kom dock inte eftersom denna åkte
till fel adress trots att rätt adress hade angetts.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1603-01689-62
Nekats läkarintyg för sjukskrivning
En man har synpunkter på att en läkare på en vårdcentral inte skrivit ett intyg om
sjukskrivning till Försäkringskassan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
skriver att läkaren ansett att patienten kunnat arbeta och att det inte varit
motiverat med någon sjukskrivning. Chefen framför att han anser att vården av
patienten varit korrekt och att bedömningen av behovet av sjukskrivning varit riktig.
Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01693-58
Önskar besked om vårdansvar
En pappa framför synpunkter och frågor kring organisation och ansvar för sonens
vård. Sonen har vårdats på en intensivvårdsavdelning i flera månader. Pojken har
nu skrivits ut och i samband med detta har pappan fått en lapp med information om
att han ska vända sig till öron-, näsa-, halsmottagningen för vuxna på sjukhuset vid
eventuella frågor och problem. När han kontaktar mottagningen får han besked att
det är barnsjukhuset som har ansvar för patienten. Pappan önskar klara besked om
vem som har ansvaret för sonens vård.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på öron-näsa-halskliniken som på ett klart
och tydligt sätt informerade om de särskilda förhållanden som gäller för barn med
den typ av kanyl som anmälarens son har. Då tillståndet är mycket ovanligt kan en
del uttalanden från sjukvårdspersonal grundas i okunskap. 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.
V1603-01702-64
Fick inte utlovad operation
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En kvinna utlovades operation i hennes onda knä om hon bara såg till att hennes
husläkare remitterade och skickade röntgenbilder till läkaren på
specialistmottagningen. När remiss och röntgenbilder var inskickade hörde kvinnan
av sig till mottagningen och fick veta att läkaren inte var kvar där. Hon vände sig till
verksamheten dit läkaren flyttat men de kunde inte hjälpa utan hänvisade henne att
söka sig till annan vårdgivare för att få hjälp.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen beklagar att patienten inte upplever sig nöjd med
handläggningen av ärendet. Patienten har bedömts av annan läkare på enheten och
det finns inte indikation för operation. Ärendet har tagits upp med kvarvarande
berörd personal och uppstramning av rutiner har skett. Anmälaren har, efter att ha
fått ta del av ärendet, inte hörts av inom utsatt tid och ärendet avslutas.
V1603-01711-44
Skada i samband med operation
En kvinna kontaktar efter att ha skadats vid en operation. Hon lever nu med en
tarmstomi och med svåra upplevelser av konsekvenserna hennes skada fört med
sig. Hon anser inte att hon fått hjälp och vägledning av vården i sin situation.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen. Ärendet avslutas i
befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt handläggning.
V1603-01713-49
Läkare läser inte hela journalen
Anmälaren beskrev oklarheter kring insatserna vid en operation. Efter operationen
har anmälaren lidit av smärtor. Anmälaren saknar uppgifter om vilka insatser som
gjordes vid operationen och anmälaren saknar förklaring till sina smärtor.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef och berörd överläkare
framgick att operationen genomfördes på ett så skonsamt sätt som möjligt, att man
fann en fettknöl som togs bort och att man lade ett nät som skulle förstärka
ljumsken. Enligt yttrandet är detta ett vanligt sätt att behandla denna typ av
besvär. Undersökningar pågår för att fastställa vad fortsatta besvär beror på.
Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01724-49
Blev inte vidareremitterad till specialist
Anmälaren blev remitterad till specialistmottagning vid sjukhus. Remissmottagaren
hänvisade till vårdcentralen utan att kunna bedöma anmälaren utifrån frågan i
remissen. Anmälaren ansåg att mottagningen skulle ha vidareremitterat anmälaren
till annan specialistmottagning, ett förfarande som skulle vara rimligt om
remissmottagaren på grund av resursbrist inte kunde besvara frågan.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd överläkare framgick att remissmottagande
läkare grundade sin bedömning bland annat på omfattande provtagningar under de
senaste åren och att samtliga provsvar var normala med aktuell medicinering.
Specialistläkaren gjorde den medicinska bedömningen att anmälaren skulle ha
fortsatt utredande kontakt med primärvårdsläkaren. Anmälaren tog del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
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V1603-01732-64
Bristande journalföring
En man uppger att det på ett akutsjukhus har förts bristande journalföring eftersom
man inte har angett hur färsk skadan har varit efter en misshandel. Bristerna gäller
en annan än den som anmäler.
Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat anmälaren och efterfrågat skriven fullmakt från
patienten till anmälaren att föra talan i ärendet. Anmälaren har inte inkommit med
en sådan fullmakt inom utsatt tid och ärendet avslutas utan utredning.
V1603-01734-64
Lång väntan på undersökning
En kvinna sökte på vårdcentralen för oklara symtom som kunde bero på
hjärtproblem. Läkaren sade att hon inom kort skulle få en kallelse till 24-timmars
EKG och hon fick sedan ta ett antal blodprover. Hon fick vänta flera veckor innan
det kom ett brev, att hon skulle ta ytterligare prover och efter ytterligare väntan tog
hon själv kontakt med vårdcentralen. Först efter nästan tre månader undersöktes
kvinnan med långtids-EKG och hon har ännu inte fått något besked om
undersökningsresultatet.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket enhetschefen och distriktsläkaren djupt beklagar att man i detta fall, troligen
på grund av mänskliga faktorn, inte följt gällande rutiner och att det lett till
olägenhet för patienten. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, uttryckt
att hon utgår ifrån att man vidtalat den i ärendet aktuella läkaren och att man ser
till att händelsen inte upprepas. Ärendet avslutas.
V1603-01735-44
Bristande behandling
En kvinna kontaktar om sin make som bor på särskilt boende. Kvinnan anser att
boendet inte har tillräcklig vård för hennes man och att biståndsbedömaren bedömt
makens vårdnivå felaktigt.
Åtgärd: Ärendet tog upp frågor på kommunal nivå. Anmälaren informerades om
patientnämndens uppdrag och verksamhet i skrivelse då den muntliga
informationen inte kunde tas emot. Hänvisning gavs till Äldre Direkt-funktionen.
Ärendet avslutas.
V1603-01736-44
Frågor om gratis vård över 85 år
En man kontaktar då han sökt information om fri vård för personer över 85 år. Hans
vårdcentral kände inte till beslutet då han tog upp frågan efter information i
tidningen. Mannen har kontaktat landstinget men inte fått återkoppling.
Åtgärd: Förvaltningen har lämnat skriftlig information om landstingets beslut.
Ärendet avslutas.
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V1603-01738-58
Brister i undersökning, felaktiga besked
En kvinna framför att hon vid sin graviditet fått felaktiga besked gällande fostrets
hälsa och tillstånd. Efter första ultraljudsundersökningen fick de besked av
barnmorskan att allt såg bra ut och att fostret mådde bra. Vid den andra
undersökningen fick de besked att det inte alls såg bra ut, att det fanns
missbildningar och att de genast borde träffa en specialistläkare. Läkaren
informerade föräldrarna, han menade även att barnmorskorna borde sett detta vid
det första ultraljudet. Föräldrarna önskar anmäla händelsen så att inte andra råkar
ut för samma sak.
Åtgärd: Svar har inkommit från konsultläkare på mödravårdscentralen. Av yttrandet
framgår olika undersökningars möjligheter att upptäcka avvikelser. Läkaren påtalar
att även om man kan se fostrets extremiteter i tidig graviditet finns inga
normalvärden att förhålla sig till. Han har förståelse för patientens kritik men anser
inte att något fel begåtts medicinskt sett. 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.
V1603-01740-49
Felbedömningar på sjukhus
En kvinna som skadat sig vid två tillfällen, en gång i handen och en gång i foten har
synpunkter på att ett sjukhus båda gångerna har felbedömt hennes skador. I foten
har man missat att en benflisa sitter fel och detta måste nu åtgärdas vid ett annat
sjukhus.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd patientsäkerhetsläkare, berörd biträdande
verksamhetschef och berörd läkare vid ortopedkliniken framgick att de fynd som
påvisades genom undersökning med röntgen berodde på tidigare skada i foten, att
vårdgivaren vid vårdtillfället som är aktuellt i detta ärende fokuserade på om det
förelåg någon akut fraktur eller ej, att anmälaren blivit undersökt och bedömd enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt rådande praxis. Anmälaren tog del av
yttrandet. Hon var inte nöjd med svaret. Hon ansåg att den skada som kunde
konstateras inte berodde på tidigare händelse. Ärendet avslutas.
V1603-01757-57
Bristfällig utredning
En man som tidigare haft en bakteriell infektion i prostatan besökte sin husläkare
som ville ta ett prov för analys. Mannens uppmanades att lämna sperma, men han
ifrågasätter det provet eftersom det inte kom att innehålla tillräcklig mängd sekret.
Mannen är missnöjd eftersom han menar att läkaren saknar nödvändiga kunskaper
om utredningen av mannens besvär.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som informerade om att den
patientansvarige läkaren inte längre finns kvar på vårdcentralen och inte har kunnat
lämna något yttrande. Han beklagade att anmälarens möte inte upplevdes positivt.
Några brister i handläggningen utifrån anmälarens symtombild kan han inte se.
Anmälaren är besviken över det allmänt hållna svaret, har fått kontakt med en
urolog och avser att fortsätta kontakten med denne. Ärendet avslutas i
överenskommelse.
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V1603-01768-50
Komplikationer efter operation
En kvinna som opererades för åderbråck drabbades av en nervskada. Hon har idag,
flera år efter händelsen, smärta, domningar och stickningar i låret.
Åtgärd: I inhämtat yttrande framgår att vårdgivaren inte anser att något fel eller
försummelse under operationen eller vid uppföljning har gjorts. Kompletterande
yttrande har inhämtats efter att anmälaren inkommit med genmäle. Anmälaren
förtydligar att smärtan inte fanns innan ingreppet och att den idag kvarstår.
Vårdgivaren hänvisar till tidigare svar. Ärendet avslutas med att kopior av
handlingarna sänds till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för kännedom. Ärendet
utreds av patientförsäkringen.
V1603-01770-64
Tryckskador efter operation
En man genomförde en operation på sjukhuset. Under operationen trycktes hans
huvud och ansikte hårt mot underlaget och avlastades inte, vilket ledde till stora
svullnader och sår i ansiktet.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den opererande läkaren samt tillförordnade sektionschefen beskriver
problemen med tryckavlastning under operationen. Verksamheten har hanterat
händelsen i sitt avvikelsesystem och vidtagit åtgärder som ska förhindra att
liknande händelser upprepas. Man har också ringt till patienten och redogjort för
händelseförloppet och framfört en ursäkt. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av
yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid. Ärendet avslutas.
V1603-01771-28
Synpunkter kring avgifter
En man har synpunkter på den prissättning som gäller i tandvården och har frågor
kring referenspriser m.m.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det inte finns någon prisreglering i
tandvården, vilket innebär att tandvården får sätta vilka priser de vill. Eftersom
staten subventioner del av tandvårdsbehandlingarna så har de bestämt att
subventionen blir på ett bestämt pris, dvs referenspriset. Referenspriset ger den
subvention som patienten ska få. Är mottagningens pris högre än referenspriset så
får patienten betala den överstigande summan med 100 %. Folktandvården i
Stockholm har samma prislista - däremot kan bedömningen om vad som ska utföras
skilja sig åt mellan tandläkare, vilket kan påverka priset. Specialisttandvården har
en högre taxa och akutmottagningen har också högre taxa, kvällar och helger.
Ärendet avslutas.
V1603-01777-62
Otrevligt bemött och ej lyssnad till
En kvinna har synpunkter på att hon fått ett mycket otrevligt bemötande av en
läkare på sin vårdcentral. Hon har tagit upp problemet med verksamhetschefen,
men hon har inte återkommit trots att det gått över en månad. Vidare har läkaren
inte beskrivit kvinnans besvär tillräckligt i ett sjukintyg, vilket har lett till att intyget
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underkänts av Försäkringskassan. Kvinnan har också synpunkter på att hon inte fått
den läkemedelsbehandling hon önskat.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen samt berörd läkare vid
vårdcentralen. Verksamhetschefen skriver att hon inte tidigare nåtts av patientens
synpunkter och beklagar om det är så att hennes e-postmeddelande på något sätt
kommit bort. Kvinnans läkare redogör för de bedömningar hon gjort kring patienten
och skriver att hon inte valde att skriva ut den medicin patienten önskade, mot
bakgrund av risken för biverkningar utifrån en annan sjukdom kvinnan lider av.
Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01787-57
Komplikationer efter knäoperation
En man genomgick en knäoperation med plastik för flera år sedan. Han har många
frågor om vad som hände under operationen eftersom han fortfarande har stora
besvär. Han är besviken över att han inte fått någon genomgång av operationen och
det som åtgärdades i narkos, han har inte fått möjlighet till ett möte med
operationsansvarig ortoped.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare som förklarade anmälarens vård och
förtydligade de åtgärder som genomförts och vad de syftade till. Läkaren erbjöd
mannen ett besök hos ortoped som på nytt genomför en undersökning och besvarar
mannens kvarvarande frågor. Anmälaren är mycket nöjd med detta och önskar
avsluta ärendet.

V1603-01797-57
Komplikationer efter axeloperation
En man genomgick en axeloperation på akutsjukhus. Under operationen täcktes inte
mannens öga och det har nu blivit en skada på hornhinnan.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på ortopediska kliniken som vid genomgång
av journaldokumentationen inte fann några hållpunkter för att ögat legat öppet
under operation. Ögonläkare som undersökt anmälaren efter operationen fann en
lätt erosion och ordinerade salva. Anmälaren har fortfarande besvär från sitt öga
och önskar bli remitterad till ögonläkare. Detta önskemål bifogas slutskrivelse till
vården, ärendet avslutas.
V1603-01799-58
Brister i läkarens bemötande
En kvinna framför att hon bokat tid hos en gynekolog på en specialistmottagning.
Läkaren ställde irrelevanta frågor gällande sexuella vanor och kvinnan valde att
avsluta besöket. Hon fick träffa annan läkare istället. Anmälaren ifrågasätter starkt
läkarens beteende och kommer att kontakta ansvarig på mottagningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen som beklagar
att patienten inte fått det bemötande som vore önskvärt vid besök på
mottagningen. Verksamhetschefen informerar att så fort hon fick kännedom om
händelsen fick berörd läkare sluta sitt arbete på mottagningen med omedelbar
verkan. Hon har tagit händelsen på största allvar och konsulterat sin chefläkare.
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Enligt gemensamt beslut kommer vårdgivaren att gå vidare med en anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg gällande händelsen. Deras ambition är att kunna
hjälpa och bemöta sina patienter på ett professionellt sätt och med hög kompetens.
Hon beklagar återigen att patienten inte är nöjd med bemötandet och besöket. 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.
V1603-01805-58
Brister i tillgänglighet orsakade lidande
En kvinna framför att hon tvingats vänta två veckor på en besökstid för att avsluta
sin graviditet. Kvinnan hade fått besked att barnets hjärtljud avstannat. Anmälaren
undrar om det är rimligt att det inte finns tider bara för att det är julhelg och
ledighet. Hon har även synpunkter på att det dröjt att få provsvar.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare och tillika sektionschef på kliniken som
beklagar att sjukhuset brustit i tillgänglighet och provsvarshantering. Av yttrandet
framgår att planeringen var svår på grund av fullbokade tider inför julhelgen samt
även med tanke på en av patienten planerad resa. Patienten fick första möjliga tid
efter hemkomsten från resan. Gällande provsvarshanteringen verkar det som att
provsvaret förkommit och inte nått den läkare som skulle ha svaret. Vid den
tidpunkten skickades provsvar per post inte elektroniskt vilket är fallet nu vilket
förenklar handhavandet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
inkommit med synpunkter där hon påpekar att det framställs i yttrandet som att
hon inte var beredd att ta en besökstid på grund av en resa när det egentligen inte
fanns någon tid att få. Anmälarens synpunkter bifogas avslutsskrivelsen för
kännedom. Ärendet avslutas.
V1603-01815-42
Nekas läkemedel
En man har medicinerat med narkotikaklassade läkemedel sedan 10 år och
husläkaren avslutar nu all medicinering. Mannen mår mycket dåligt och har börjat
missbruka alkohol istället.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar att mannen hamnat i ett tablettberoende, vilket han har rätt i beror
på ansvariga läkare på vårdcentralen. Bemötandet beklagas. Anmälaren har tagit
del av svaren och därefter framfört önskan om fortsatt handläggning vid IVO,
Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1603-01817-50
Nekad remiss
En kvinna menar att hon går med en obehandlad streptokockinfektion och vill därför
få remiss från sin husläkare till infektionsklinik vilket hon nekas. Kvinnan har en
kronisk diagnos.
Åtgärd: I telefonsamtal framkommer att hennes nuvarande läkare inom
specialistsjukvården har utlovat kontakt med infektionsläkare på akutsjukhus. Ingen
åtgärd från förvaltningen i nuläget. Ärendet avslutas.
V1603-01832-55
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24-timmarsregeln
En man föll och ådrog sig sår, som i sin tur gjorde att han inte kunde delta i
bassängträning. Samma dag som träningen skulle ske gick han till mottagningen för
att förklara varför han senare under dagen inte skulle kunna delta. Han fick då veta
att han kommer få en faktura för uteblivet besök. Det hade inte hjälp om han hade
kommit på den avtalade tiden då han ej hade kunnat utföra behandling. Det hade
ändå varit uteblivet besök. Mannen anser denna regel oacceptabel.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschefen framförs att man i detta fall kommer att
återta betalningskravet. 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.
V1603-01845-64
Vårdas mot sin vilja
En kvinna hämtades gång på gång med polis från sitt hem, lades in med tvång på
psykiatrin och skrevs ut igen efter ett par dagar. Hon anser att hon bevisligen,
eftersom hon skrivs ut så snart varje gång, inte behöver den psykiatriska vården.
Åtgärd: Anmälaren har inkommit med skrivelse till förvaltningen. Skrivelsen var inte
möjlig att förstå, och förvaltningen bad om förtydligande skrivelse. Anmälaren har
sedan inte hörts av varför ärendet avslutas utan vidare utredning.
V1603-01848-64
Utskriven för tidigt samt nekad behandling
En kvinna anser att en läkare vid en ätstörningsmottagning skrev ut hennes dotter
innan behandlingen var klar. Läkaren lovade att dottern som bodde i ett annat län
kunde återkomma om hon skulle återfalla i sin sjukdom. När modern kontaktade
läkaren och förklarade att dottern var i behov av vård vägrade läkaren att ta emot
henne. Modern undrar om det finns begränsade antal platser på mottagningen för
utomlänspatienter.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen och överläkaren beskriver den tillsammans med vården i
hemlandstinget uppgjorda vårdplaneringen. Patienten bedömdes inte vara i behov
av inläggning. Man anser att inläggningsbehovet måste omprövas efter de aktuella
svårigheterna och de lokala handlingsplaner som finns uppgjorda med
hemlandstinget. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att hon fått ta del
av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01851-54
Lång väntan på besökstid samt önskemål om samtal
En kvinna är kritisk till att hon fick vänta länge innan hon fick kontakt med en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Kvinnan försökte kontakta sin läkare men fick
reda på att denne har slutat sin tjänst på mottagningen. Hon behöver ha
samtalskontakt för att bearbeta sina trauman som hon har blivit utsatt för.
Åtgärd: Förvaltningen har ringt anmälaren vid ett flertal tillfällen utan att lyckas få
tag på henne. Förvaltningen skriver ett brev till anmälaren med uppmaningen att
hon hör av sig. Då anmälaren inte har avhörts inom angiven tid avslutas ärendet.

Sida 132

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

V1603-01856-54
Bristande vård och bemötande m.m.
En man som sedan två år tillbaka varit i behov av psykologsamtal har endast fått
mediciner vid en psykiatrisk mottagning. Han känner sig felbemött.
Åtgärd: I kontakt med anmälaren framkommer att han anser att det är fel av
psykiatrin att inte ge honom någon hjälp. Han vill att mottagningen tänker efter så
att de inte behandlar andra patienter på samma sätt. Han vill inte ha något svar
utan endast att hans skrivelse kommer till klinikens kännedom. Anmälaren berättar
även att han har anmält detta till Landstingets Ömsesidiga försäkring. Kommer
överens att ärendet avslutats efter att förvaltningen har skickat hans skrivelse till
vårdgivaren för kännedom. Ärendet avslutas.

V1603-01875-42
Synpunkter på medicinering
En kvinna upplever sig illa behandlad av personalen på husläkarmottagningen och
framför ett antal frågor som hon önskar besvarade. Bland annat upplever hon dålig
tillgänglighet, brister i receptförskrivning, att hon inte får kopior på sin journal samt
ovänligt bemötande.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1603-01879-50
Bristande information, komplikationer
En kvinna fick en led i sin hand stelopererad. Först efter operationen informerades
kvinnan om hur operationen gått till vilket hon är negativ till. Man hade tagit ben
från handleden till fingret. Kvinna har stora besvär med handled, kramp i tumbasen
och domningar i fingrar. Hon har även mycket värk i den led som stelopererades.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från vården förklaras operationen. Kvinnans skada
fanns på ett redan stelopererat finger. För att förbättra läkning togs
bentransplantat, vilket är en beprövad metod. Att information om detta saknades
beklagas. Domningar och värk förklaras med nervskador, inflammation, ärrbildning
och ojämnhet i skelettet. Detta har åtgärdats med ytterligare operationer.
Nervpåverkan är en välkänd komplikation. Att läkningen sker med ojämnhet är
mindre vanligt men förekommer och är orsak till besvären. Efter att anmälaren tagit
del av yttrandet avslutas ärendet.
V1603-01880-62
Burdus undersökning, bristande bemötande
En kvinna har synpunkter på en gynekolog, som fortsatte att genomföra en
undersökning trots att hon ropade att det gjorde ont. Kvinnan kändes sig
paralyserad och chockad över gynekologens agerande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid kliniken, som beklagar
patientens negativa upplevelse av besöket. Han skriver att smärta kan vara svår att
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hantera och att undersökningar kan bli mer smärtsamma om vävnaderna är
inflammerade som i patientens fall. Vidare skriver chefen att även om vårdpersonal
inte handlat felaktigt eller åsidosatt sitt medicinska ansvar, så är det viktigt att
bemötandet uppfattas som professionellt. Anmälaren har inte återkommit efter att
ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01883-34
Bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet från en läkare vid en specialistmottagning.
Läkaren uppgav att kvinnan inte tog hand om sig själv och hade fula händer. Hon
fick inte chansen att fråga saker som hon undrade över och vid ett tillfälle fick hon
ett kort svar med en spydig ton. Kvinnan är arg, ledsen och chockad över att en
sådan person arbetar som läkare. Hon kommer aldrig att gå tillbaka fast läkaren
föreslog återbesök efter en vecka.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från specialistläkaren svarade denne att han inte
kommer ihåg vare sig personen eller händelsen och att han brukar hålla sig strikt till
det som är viktigt och inte tala om varken patienternas klädsel eller utseende.
Kvinnan blev mycket besviken över läkarens svar och på det sätt som han uttryckte
sig. Hon anser att man ska kunna känna sig lugn och lyssnad till när man uppsöker
vården. Anmälaren har därefter haft kontakt med en annan specialistläkare som
bemötte henne med respekt och gav svar på de frågor som hon hade. Ärendet
avslutas.
V1603-01887-42
Önskar second opinion
Anhörig önskar second opinion då resultatet efter makens axel-operation inte blivit
bra. Flera läkare vid en mottagning på ett akutsjukhus har haft synpunkter på vad
som ska göras men inget händer och maken har fortfarande smärtor och svårt att
röra axeln.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren önskar framföra synpunkterna för kännedom. Mannen har fått second
opinion och läkarbesök där beslut har fattats om flera olika medicinska åtgärder.
Ärendet avslutas enligt anmälarens önskan.
V1603-01897-62
Proppar upptäcktes inte, bristande information
En kvinna har synpunkter på en sjukhusklinik där hon opererats och sedan legat
inne. Ingen rond gjordes på två dagar och när kvinnan fick besök av en bekant som
är läkare upptäckte denne att kvinnan var blå om läpparna och andades dåligt.
Kvinnan togs då till röntgen och man upptäckte proppar i lungorna. Kvinnan har
synpunkter på att detta inte upptäcktes förrän hennes vän påtalade det. Hon har
också synpunkter på att informationen till en anhörig varit bristande och att hon inte
fått någon information om eller erbjudits rehabilitering efter sjukhusvistelsen. Att
möjligheten till rehabilitering fanns fick hon veta från andra patienter och av sin
vän.
Åtgärd: I yttrande som inkommit beklagar man det inträffade och ska diskutera det
uppkomna problemet med verksamhetschefen för att något liknande inte ska
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inträffa igen. Anmälaren har inte hörts av efter att yttrandet skickats. Ärendet
avslutas.
V1603-01906-42
Fel medicin, brister i vårdplanering
En man med smärtor i ryggen sjukhusvårdades på en psykiatrisk vårdavdelning och
en smärtläkare ordinerade licensmedicin utan att kontrollera om medicinen påverkar
blodsockret. Mannen är insulinbehandlad diabetiker och blodsockervärdet sjönk
kraftigt. Han insjuknade med tillfällig blindhet, kallsvettningar och ångest. Inför
hemgång bokades ett vårdplaneringsmöte med ansvarig läkare och sköterska.
Hustrun skulle närvara men när hon kom till avdelningen fanns varken läkaren eller
sköterskan i tjänst. Ansvarig personal visste inget om mötet och ingen notering
fanns i journalen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamheten som framför en ursäkt över det
inträffade. Anmälan har diskuterats på avdelningen för att minska risken för
liknande händelser. Anmälaren har tagit del av svaret och framfört att han inte är
nöjd. Ärendet avslutas.
V1603-01908-42
Brister i läkemedelsbehandlingen
En kvinna med ADHD vårdas på psykiatrisk öppenvårdsmottagning och träffar olika
läkare vid varje besök. På grund av detta har problem med medicineringen
uppkommit. Ansvarig sköterska framför inte behov av receptförnyelse och därför
har hon stått utan behandling och kan inte sköta sitt arbete.
Åtgärd: svar har inkommit från verksamhetschefen som framför att kvinna fått
förskrivet samtliga aktuella mediciner. Kvinnan har uteblivit från effektkontroll vilket
är ett krav för att få medicin, men har trots det fått sin medicin. Hon är enligt
väntelista inbokad för årskontroll till verksamhetschefen. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inte hörts av, ärendet avslutas.
V1603-01909-57
Bristande utredning av fotbesvär
En kvinna gick under lång tid med smärta i tår och häl, husläkaren ville inte
remittera vidare till ortoped för bedömning. Efter två månader tog kvinnan saken i
egna händer och träffade en ortoped som inom kort ska operera hennes tår. Hon är
besviken över husläkarens obenägenhet att remittera och att utreda hennes besvär.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetschef som menade att handläggning skett enligt
de medicinska riktlinjer som finns på vårdcentralen. Att anmälaren upplevt ett
bristande bemötande beklagas. Anmälaren har fått kontakt med en ortoped som ska
genomföra en korrigerande operation och är nöjd med det. Ärendet avslutas i
överenskommelse.
V1603-01910-49
Vården kan inte uppfylla vårdgarantin
Anmälaren ska genomgå operation men vården kan inte uppfylla vårdgarantin.
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Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd förvaltningschef framgick att anmälaren
fick kontakt med en vårdgivare som kunde utföra operationen två månader efter det
att anmälaren kontaktat vårdgarantikansliet och att operationen utfördes två
månader efter denna första inledande kontakt. Således utfördes operationen fyra
månader efter det att anmälaren kontakade vårdgarantikansliet, men den inledande
kontakten med vårdgivaren skedde två månader efter anmälarens kontakt med
vårdgarantikansliet och operationen utfördes två månader därefter. Berörd
förvaltningschef konstaterade att anmälaren redan väntat i tre månader på
operation då han kontaktade vårdgarantikansliet. Om vårdgarantikansliet hade
kontaktats i ett tidigare skede hade chanserna varit större att erbjuda operationstid
inom vårdgarantins tidsgränser. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01916-50
Missad fraktur
En kvinna skadade handen och uppsökte lättakut. Ingen fraktur kunde påvisas trots
röntgen. Senare sökte kvinnan annan akutmottagning på grund av fortsatt smärta.
Då granskades bilderna igen och det upptäcks att hon hade en fraktur och hon
opererades.
Åtgärd: Förvaltningen begärde in yttrande från akutsjukhuset som handhar röntgen.
De hänvisade till lättakuten varför yttrande begärdes in därifrån. I inhämtat
yttrande framkommer att utifrån röntgensvaret som inte visade på någon fraktur
handlades ärendet på ett korrekt sätt. Det beklagas att bedömningen av
röntgenbilderna, som gjordes av två specialister, inte var korrekt. Detta resulterade
i onödigt lidande och fördröjd behandling. Anmälaren önskar inte gå vidare med
begäran om yttrande från röntgenavdelningen på akutsjukhuset varför ärendet
avslutas.
V1603-01922-58
Lång väntan, brister i information
En kvinna framför synpunkter på lång väntan på besökstid till specialistläkare samt
att det brister i informationen till henne gällande planering och åtgärder. Hon tycker
att hennes resa i vården varit lång och mödosam och att hon bollas hit och dit och
att det aldrig tar slut.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkare och från överläkare på ortopedkliniken på
sjukhuset. Av yttrandet från chefläkaren framgår att patienten har en medfödd
ovanlig höftsjukdom där flera behandlingsalternativ diskuterats. En höftledsprotes
opererades in för två år sedan och tyvärr har patienten drabbats av nervsmärtor
efter detta. Chefläkaren beklagar att sjukhuset inte erbjudit återbesökstid med
anledning av komplikationerna. Patienten har dock blivit remitterad till annat
sjukhus för bedömning och ställningstagande till möjliga åtgärder vilket sjukhuset
inte fått återkoppling från. Chefläkaren beklagar att behandlingen inte uppfyllt
förväntningarna. Av yttrandet från överläkaren framgår samma information som
från överläkaren samt även att diskussioner förts angående olika
behandlingsalternativ. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av
och framfört att hon är frustrerad över att inte få besked om vad som ska hända.
Hon har varit på besök på annat sjukhus och fått besked att det inte finns mer att
göra ortopediskt. Ärendet avslutas enligt överenskommelse med anmälaren.
V1603-01925-49
Lång väntan i väntrummet
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Anmälaren uppsökte närakutmottagning. Han fick vänta länge i väntrummet. Under
en längre tid satt han ensam i väntrummet utan att bli inkallad till läkaren. När det
senare anlände andra patienter fick de nästan genast gå in till läkare.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att anmälaren
blev erbjuden jourtid samma dag som han kontaktade vårdcentralen, att det
uppstod fördröjning för anmälaren att träffa läkare på grund av att
omhändertagandet av föregående patient krävde mer tid än beräknat. I yttrandet
beklagades att anmälaren i samband med tidsbokningen inte blev informerad om att
tiden är preliminär. Anmälaren synpunkt skulle avhandlas i kvalitetsgruppen, enligt
yttrandet. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1603-01927-42
Nekad medicinering, bemötande
En man med ADHD vårdas och medicineras vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning sedan många år. I samband med läkarbyte ändrades
medicineringen och flera preparat sattes ut. Numer mår han så pass dåligt att han
inte kan arbeta. Han har täta ångestattacker och svårt att sova. Familjen, vänner
och arbetet drabbas. Brister i sjukintyget påverkar inkomst och troligen mister han
sitt arbete. När han är på mottagningen för kontroll av urinprov bemöts han
nonchalant av sköterskorna.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig överläkare som beklagar
mannens upplevelse av dåligt bemötande. Då mannen vid flera tillfällen testats
positiv i urintest förskrivs vissa läkemedel med försiktighet eller inte alls.
Sammanfattningsvis har vården givits enligt rutiner. Att han förlorat sitt arbete
beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1603-01935-42
Medicinerad mot sin vilja
En kvinna vårdades frivilligt på psykiatrisk vårdavdelning och tvingades att
medicinera mot depression. Kvinnan hade aldrig tidigare medicinerat med detta
läkemedel och kände ovilja, då medicinen är stark och omdiskuterad. Ingen
lyssnade till hennes klagan över biverkan med högt blodtryck. När hon vägrade
behandling skrevs hon ut från avdelningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till förvaltningen för
fortsatt handläggning.
V1603-01959-57
Husläkare missade graviditet
En god vän har synpunkter på att en ung kvinna fick en felaktig diagnos hos
husläkare. Läkaren gjorde inte en ordentlig undersökning utan ansåg att kvinnan
hade problem med magen. Det visade sig senare att kvinnan var gravid och hon har
ingen möjlighet att göra abort.
Åtgärd: Yttrande inkom från husläkaren som beskrev de symtom som anmälaren
haft vid besöket på vårdcentralen, symtom som ledde till en magkatarrdiagnos. Det
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verkade troligt då kvinnan tidigare haft stora problem med det. 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.
V1603-01970-42
Avslutad medicinering, komplikationer
En man sjukhusvårdades vid en medicinklinik på ett akutsjukhus på grund av stroke
och medicinerades mot schizofreni. Medicineringen avslutades med hänvisning till
att hjärnskadan skulle påverka den psykiatriska medicineringen. Anhöriga
protesterade och påtalade risken för psykos. Mannen insjuknade i psykos och
ramlade och slog sig.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som framför att
medicineringen avslutades då inga tecken på psykisk sjukdom kunde ses.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört önskan om fortsatt
handläggning vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen
Löf. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1603-01985-57
Synpunkter på undersökning
En man var på undersökning av ändtarmen hos läkare i specialistvården.
Undersökningen var mycket hårdhänt och okänsligt. När anmälaren framförde
synpunkter blev läkaren arg.
Åtgärd: Yttrande inkom från läkaren som är erfaren på området. Undersökningen
tog bara några minuter och att anmälaren upplevde det som plågsamt beklagas.
Anmälaren har inte samma minnesbild av undersökningen som läkaren och vill att
det framförs i avslutsskrivelse. Ärendet avslutas i överenskommelse.
V1603-01992-52
Bristande bemötande
En dotter till en äldre kvinna hade kontaktat sjukhusansluten vård i hemmet då
mamman fått ett smärtgenombrott och inte längre kunde stå på benen. Den äldre
kvinnan hade kontakt med vårdgivaren sedan tidigare men hade då bara behövt ett
besök per vecka från någon personal. Nu när dotter ringde på grund av mammans
smärtgenombrott fick dottern höra att hon själv fick ta hand om sin mamma då hon
kom från utlandet. Dottern är chockerad av bemötandet då själv jobbar inom vården
och har ledningsansvar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare och verksamhetschefen. Det
framkommer att man inte tolererar rasistiskt bemötande från sina anställda och att
berörd läkarens uttalande inte var av sådan karaktär. Man medger dock att man i
aktuellt fall borde åkt till kvinnan. Fallet kommer att diskuteras på arbetsplatsmöte
för att se hur man kan undvika liknande fall i framtiden. Anmälaren har hörts av.
Hon är inte nöjd med svaret. Ärendet har överförts till tillsynsmyndigheten.
Handläggningen avslutas.

V1603-01996-57
Smärta och stelhet efter skada i axeln

Sida 138

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

En man genomgick två höftledsoperationer, trots detta kvarstod svår värk i ljumskar
och ländrygg. Det beslutades om en ryggoperation, men mannen fick besvär efteråt
i form av smärta och en infektion i ryggraden uppmärksammades. Nu tvingades
mannen till flera återställande operationer och mycket långvarig antibiotikakur.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit avslutas ärendet utan
handläggning.
V1603-01999-44
Bristande information
En dotter kontaktar angående den information hon fått från sin avlidna mammas
läkare i samband med att mamman insjuknade på ett särskilt vårdboende. Bland
annat uttalade läkaren att man inte gör något då en patient drabbas av stroke.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef, kvalitetschef samt ansvarig läkare. Man
redogjorde för rutinerna vid läkarbesök och mellan boendets sjuksköterska och
läkaren. Man tog även upp det inledande samtal som sjuksköterskan på boendet
vanligen har inför en inflyttning och där information om kvarboendeprincip och vård
i livets slutskede kan tas upp. Läkaren klargjorde att det oftast är humanast att den
boende får stanna i sin invanda miljö med adekvat medicinsk vård. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter framfört önskan om fortsatt handläggning vid IVO,
Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1603-02001-62
Problem med att spärra journal
En kvinna har upprepade gånger begärt att få sin journal spärrad vid en vårdcentral,
men från vårdcentralen motarbetar man detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetchefen vid vårdcentralen, som ber
om ursäkt för att patienten inte har fått sin journal spärrad, trots upprepade
kontakter. Man meddelar att journalen nu är spärrad. Anmälaren har inte framfört
något ytterligare. Ärendet avslutas.
V1603-02002-62
Oupptäckt skada på höftprotes
En kvinna som har höftproteser hade ont i ena skinkan och benet och uppsökte en
vårdcentral. Där meddelades hon att hon hade en inflammation i ett muskelfäste.
Hon ordinerades smärtstillande läkemedel och fick en tid vid en
rehabiliteringsmottagning. Vid rehabiliteringsmottagningen fick hon övningar att
göra hemma. Det visade sig sedan att det inte var någon muskelinflammation, utan
att en del av höftprotesen hade lossnat. De övningar kvinnan gjort har förvärrat
skadan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
skriver att det vid den oklara smärta som patienten uppvisade är rimligt att
misstänka muskelfästesinflammation. Man skriver att patienten inte återkom till
vårdcentralen efter sitt sjukgymnastbesök, att man därför inte fick besked av
patienten av hur åtgärderna hade fallit ut och att det därmed var svårt att handla
annorlunda. Man beklagar patientens situation och skriver att man hade kunnat gå
vidare med röntgen tidigare om patienten hade kommit tillbaka tidigare. Anmälaren
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har därefter framfört att hon anser att en röntgenundersökning borde ha gjorts
tidigare och att hon hoppas att ingen annan patient ska råka ut för något liknande i
framtiden. Synpunkterna framförs i det avslutande brevet till vårdcentralen. Ärendet
avslutas.
V1603-02012-28
Avgift för ny tandprotes
En man har synpunkter på den tandvård han fått under åren och avgift för utförd
behandling m.m.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar om att anmälaren har rätt att få ett skriftligt kostnadsförslag inför
föreslagen behandling. På kostnadsförslaget ska det framgå vad mottagningen tar
betalt per åtgärd, vad försäkringskassan betalar och vad patient en ska betala efter
försäkringskassans avdrag. Patienten har rätt att få information om alternativa
behandlingar om det är tillämpbart och information om för- och nackdelar. Finns fler
alternativ att välja på så ska patienten även få ett kostnadsförslag på det också.
Ärendet avslutas då anmälaren framför att han fått svar på sina frågor.
V1603-02014-54
Önskar terapi
En kvinna med fler tal diagnoser från både inom- och utomläns vårdgivare har
önskemål att få terapisamtal vid en psykiatrisk mottagning. Hon har även önskemål
att någon ska samordna så att hon får rätt vård från olika vårdgivare.
Åtgärd: I samtal med anmälaren framkommer att hon har haft flera vårdkontakter
och önskar ha en person som kan hålla koll och samordna alla dessa doktorer. Hon
är trött och orkar inte hantera alla dessa besvär. Hon är i behov av samtalterapi för
anknytningsrelaterade problem samt känsloreglering. Hon anser att hon har lidit
enormt i sin kontakt med vården sedan flera år tillbaka. Ut informerar anmälaren
om LÖF samt personligt ombud. Förvaltningen frågar anmälaren om hon vill att
förvaltningen framför hennes önskemål om terapi till psykiatri Södra. Det vill inte
anmälaren då hon håller på att utredas för en personlighetsstörning och själv vill ta
upp terapifrågan med mottagningen. Hon vill byta sin husläkare och vi kommer
överens att hon listar sig på någon ny vårdcentral i närheten av sin bostad. Vi
kommer överens att hon inkommer med en konkret anmälan om hon vill att
förvaltningen ska inhämta ett yttrande. Ärendet avslutas.

V1603-02024-44
Bristande utredning
En kvinna vårdades på en geriatrisk klinik efter ett fall. Kvinnan hade mycket ont
och hade svårt att röra sig. Hon röntgades men ingen fraktur kunde konstateras.
Senare visade kontrollröntgen att hon hade frakturer på bäckenbenet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och omvårdnadschefen som
tackar för synpunkterna samt beklagar händelsen och önskar reda ut vad som hänt.
I detta fall borde kommunikationen skett på ett bättre sätt. Att kvinnan hade
sprickor på bäckenet har anmälts som en patientavvikelse för intern utredning.
Anmälaren önskas välkommen att höra av sig till omvårdnadschefen om ytterligare
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frågor. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att händelsen
anmälts till patientförsäkringen Löf. Ärendet avslutas.
V1603-02027-44
Ej lyssnad till
En kvinna hade genomgått kirurgi på en specialistklinik och inför operationen
informerat om att hon inte tålde kontrastmedel i injektionsform. Detta skrevs in i
journalen. Vid en senare kontroll ignorerade sjuksköterskan i tjänst upplysningen
från patienten och injicerade kontrastvätska utan att kontrollera journalen. Kvinnan
har nu fått biverkningar.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Det framkom att anmälaren önskade en
medicinsk utredning av det som hänt henne och att en likalydande anmälan redan
hade sänts till patientförsäkringen. Efter information om patientnämndens uppdrag
överenskom vi att anmälaren skulle kontakta patientförsäkringen med sina frågor då
de redan fått skrivelsen. Ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
V1603-02030-44
Sårskada efter överflyttning
En släkting kontaktar för en äldre kvinnlig anhörig som skadats i en
omvårdnadssituation. Kvinnan hade kommit till boendet med en sjuktransport efter
att ha vårdats på sjukhus. När släktingen kommer lite senare finner hon ett större
skrapsår med en lös hudflik på den anhörigas ben. Personalen hade inte
uppmärksammat såret.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Den äldre anhöriga har nu avlidit. Kvinnan
hade åkt sjuktransport från akutsjukhus till ett kommunalt boende. Det hade inte
gått att utreda när sårskadan hade inträffat. Såret uppmärksammades först efter att
sockan som satt ovanpå hade blött igenom. Anmälaren är nöjd med att ärendet har
registrerats. Ärendet avslutas utan åtgärd.
V1603-02044-42
Samtliga läkemedel sattes ut
Anhörig till äldre kvinna framför att kvinnan fått samtliga läkemedel utsatta av
husläkaren som kommer till äldreboendet. Kvinnan har bröstcancer, reumatisk
sjukdom samt svagt hjärta. Ingen utvärdering gjordes efter utsättning och efter en
tid noterade anhöriga att kvinnan hade svårt att andas. Det bubblade och rosslade i
bröstet. Läkaren återinsatte då hjärtmedicinen men endast till halv dos och
ordinationen gjordes via telefon.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då det under handläggning framkommer
att anmälan är gjord till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Verksamhetschefen
har också bekräftat att ärendet utreds vid IVO. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1603-02064-57
Bristande utredning och bemötande av husläkare
En kvinna har en långdragen infektion i luftvägarna och har besökt husläkare vid
några tillfällen. De läkare hon mött har varit nonchalanta och korta i tonen, bemött
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hennes synpunkter högljutt och argsint. Hon är missnöjd både med det medicinska
omhändertagandet och med bemötandet.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som beklagade den negativa
upplevelsen som anmälaren haft vid besök på vårdcentralen. Hon erbjöd anmälaren
samtal med henne själv eller läkarna för att personligen få framföra sina
synpunkter. 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.
V1603-02079-44
Nekad vård på grund av hög ålder
En kvinna med urinbesvär kontaktade vårdcentralen och fick samtala med en läkare
på telefon. Läkaren hänvisade till behandlingsansvarig läkare, som var ledig, då
besvären inte var akuta. Kvinnan uppfattade att läkaren menade att hennes höga
ålder var ytterligare ett skäl till att avvakta handläggning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar upplevelsen av att ha blivit diskriminerad på grund av hög ålder.
Detta måste ha varit en missuppfattning vilket beklagas. Besvären bedömdes inte
vara akuta varför kvinnan bedömdes kunna vänta tills ordinarie läkare var åter i
tjänst. Kvinnan har tagit del av svaret och därefter inkommit med skriftliga
synpunkter som bifogas avslutsbrevet till vården. Ärendet avslutas.
V1603-02085-54
Oklar framställan
Framställan är oklar.
Åtgärd: Förvaltningen informerar anmälaren att skrivelsen som hon har skickat till
förvaltningen är svårläst och otydlig. Förvaltningen erbjuder henne att inkomma
med en konkret och läsbar skrivelse. Anmälaren har inget minne av att hon har
skickat en skrivelse till förvaltningen. Hon vill att förvaltningen avslutar ärendet.
Ärendet avslutas.
V1603-02298-30
Fick inte sjukresa
En man uppger att han inte har fått en sjukresa till ett närsjukhus med
motiveringen att man inte får bevilja sjukresor för resor till och från mottagningen,
utan endast till andra vårdgivare.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte inkommer med påskriven anmälan trots
begäran om detta.
V1604-02109-58
Nekas fast läkarkontakt på vårdcentralen
En kvinna har synpunkter på att hon inte får en fast vårdkontakt vid sin vårdcentral.
Då kvinnans husläkare på mottagningen gick i pension önskade hon lista sig hos
annan läkare på vårdcentralen. Hon nekades detta med motiveringen att
vårdcentralen inte hade tillräckligt med läkare.
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Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen som beklagar
att patienten inte fått korrekt information. Det som ska gälla är att patienten, vid
önskemål, erbjuds att lista sig hos någon av de ordinarie husläkare som har platser
kvar. Väntetiden till ordinarie husläkare kan vara lång. Mottagningen erbjuder även
patienter att lista sig på vårdcentralen och att sedan träffa någon av
utbildningsläkarna eller vikarier som har kortare väntetider. Verksamhetschefen
informerar att under de senaste åren har ett flertal husläkare slutat på
mottagningen vilket har ökat belastningen och väntetiden hos de läkare som är
kvar. Patienten är välkommen att kontakt mottagningen och lista sig hos ordinarie
husläkare i mån av plats. 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.
V1604-02113-57
Bristfälligt omhändertagande på akutsjukhus
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin avlidna mammas räkning. Hon insjuknade
hastigt och vistades under en period på akutsjukhus, hon blev sämre och sämre och
avled utan att ha fått en medicinsk diagnos. Kvinnan är upprörd för att mammans
symtom nonchalerades och att hon själv blev ifrågasatt då hon var kritisk till den
vård mamman fick.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beklagade händelsen och
informerade anmälaren om att en händelseanalys påbörjats och att anmälan enligt
lex Maria sänts till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas därmed på
förvaltningen.
V1604-02114-64
Illa bemött
En man blev illa bemött när han sökte läkare på vårdcentralen och önskade
provtagning. Läkaren kränkte hans personliga integritet och läxade upp honom.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket verksamhetschefen yttrar sig utifrån det som journalförts. Den i ärendet
aktuella läkaren är inte kvar på mottagningen och kan därmed inte yttra sig.
Verksamhetschefen beskriver vad som gjorts och beklagar att läkaren inte lyckats
förklara tillräckligt väl för patienten hur han tänkt. Anmälaren har framfört att han
inte är nöjd med yttrandet. Han anser inte att läkaren hade mandat att läxa upp
honom på det sättet han gjort. Ärendet avslutas.
V1604-02118-62
Brister i utredning, problem med remisser
En kvinna har synpunkter på att hon inte utretts ordentligt vid en vårdcentral, som
också gjort misstag gällande remisser och bland annat har glömt bort att skicka en
remiss.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare vid vårdcentralen, som redogör
för de undersökningar som gjorts. Han skriver att han anser att vårdcentralen
agerat korrekt och att man gjort adekvata undersökningar utifrån de symptom
patienten uppvisat. Han har dock förståelse för patientens synpunkter kring hur lång
tid det tagit. Läkaren framför att patienten är välkommen till vårdcentralen för att
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fortsätta utredningen och strukturera upp den lite bättre. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1604-02120-34
Utredning saknade diagnos
En man påbörjade en neuropsykiatrisk utredning vid en beroendemottagning men
innan utredningen var klar slutade psykologen och även läkaren. Psykologen hade
uppgivit till mannen att utredningen visat att han hade en diagnos men den kom
aldrig med i sammanfattningen.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från specialistläkare framkommer det att vårdgivaren,
vid en behandlingskonferens 2014, bedömde att mannen uppfyllde kriterierna för att
få en neuropsykiatrisk diagnos. Läkaren beklagar mannens upplevelse över att
informationsinsatsen kring diagnosutredningen inte varit tillräcklig. Anmälaren har
därefter framfört att han är mycket nöjd med yttrandet från specialistläkaren.
Ärendet avslutas.
V1604-02123-49
Felbehandlad
Anmälaren besökte sjukhuset på grund av svullet ben och värk. Läkaren gjorde ett
ingrepp i benet. Anmälaren anser att läkaren gjorde misstag då medicinbehandling
uteblev och att själva ingreppet utfördes på fel sätt.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att provsvar
visade att infektion inte gick att utesluta varför viss typ av undersökning
genomfördes. Efter ytterligare provsvar och bedömningar ställdes diagnos.
Behandling ordinerades och anmälaren remitterades till primärvården för
uppföljning. Enligt yttrandet finns inget att anmärka mot den medicinska
handläggningen. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.

V1604-02127-57
Komplikationer efter knäoperation
En kvinna har genomgått flera knäoperationer i specialistvård men har fortfarande
så ont i knät att hon har svårt att klara sina vardagliga uppgifter. Hon är besviken
över att ingen tar ansvar för att hon inte blivit bra.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på mottagningen som beskrev de
utredningar och de operationer som genomförts. Han beklagade att anmälaren trots
dessa ingrepp inte blivit bättre, snarare tvärtom. Inga felaktigheter har begåtts,
men hon har inte reagerat som väntat på ingreppen. Förhoppningen är nu att
överföringen till smärtklinik ska ge henne verktyg att klara sin vardag bättre.
Anmälaren är mycket besviken över att det inte varit möjligt att få en förbättring till
stånd, men hoppas att rehabiliteringen ska hjälpa henne en bit på vägen. Ärendet
avslutas.
V1604-02145-62
Får inte journalkopior
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En kvinna har problem att få ut kopior på sin journal från en specialistmottagning.
Från mottagningen kräver man att hon ska hämta kopiorna personligen, vilket hon
inte har möjlighet till.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framkommer att hon nu, efter tre månaders
väntan, fått journalkopiorna via rekommenderat brev samt en faktura för detta.
Kvinnan är kritisk till den långa väntetiden och framför att hon inte fått någon
information om att journalkopiorna skulle skickas eller hur mycket det skulle kosta,
vilket hon hade velat få reda på och ta ställning till i förväg. Ärendet avslutas i
överenskommelse med anmälaren.
V1604-02155-49
Missbedömning
Anmälaren påtalar missbedömning av SOS Alarm.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd gruppchef framgick att SOS Alarm efter
genomlyssning av bandupptagningen bedömt att ärendet blev korrekt hanterat och
prioriterat. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1604-02159-49
Ifrågasatte diagnos, behov av ambulanstransport
Enligt anmälaren ifrågasatte ambulanspersonalen diagnosen och behovet av
ambulanstransport.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från ambulansläkare vid berört ambulansbolag
framgick att ambulansen var framme vid adressen fyra minuter efter det att man
fått uppdraget. När ambulansen var framme vid adressen visste inte
ambulanspersonalen att anmälaren under en längre tid varit i kontakt med SOS
Alarm. Ambulanspersonalen kände heller inte till innehållet i det samtal som förts
mellan anmälaren och SOS Alarm. Därför behövde även ambulanspersonalen ställa
frågor till anmälaren. Av yttrandet framgick att uppdraget utförts på ett medicinskt
korrekt sätt och enligt gällande riktlinjer. Anmälaren tog del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1604-02166-64
Fel information inför undersökning
En man som skulle göra en större undersökning på sjukhuset informerades innan att
undersökningen inte skulle påverka honom så mycket och att han skulle kunna
återgå till arbetet samma dags eftermiddag. I samband med undersökningen fick
han så starka smärtstillande och lugnande mediciner, samt så mycket luft insprutat i
magen, att han omöjligen hade kunnat arbeta samma dag. Han anser att han fått
fel information och att det hade kunnat bli allvarliga konsekvenser av detta.
Åtgärd: Förvaltningen har, via verksamhetschefen, inhämtat yttrande från
verksamheten i vilket verksamhetschefen redovisar vilka åtgärder man vidtagit för
att säkerställa att händelsen inte ska upprepas. Anmälaren har uttryckt att han är
mycket nöjd med yttrandet och att han upplever att hans anmälan och
verksamhetens åtgärder har kunnat bidra till ökad patientsäkerhet. Ärendet
avslutas.
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V1604-02177-49
Vårdgivaren följer inte överenskommelse
Enligt anmälaren följer vårdgivaren inte överenskommelse om hemsjukvård.
Personalen utför även behandlingen på fel sätt när det gäller det medicinska
preparatet, en salva för såret.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick har
hemsjukvården anpassat sina tider för hembesök efter anmälarens önskemål. Enligt
yttrandet har anmälaren blivit omhändertagen efter sina behov och enligt ordination
av specialist vid sjukhus som anmälaren har kontakt med. Personalen vid
hemsjukvården är nöjda med resultatet av omhändertagandet. Anmälaren tog del
av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1604-02182-64
Oklarheter kring omoperation
En kvinna opererades på sjukhuset i axeln och fick efteråt problem med smärta och
försämrad rörlighet. Hon fick ena gången besked att det inte kunde göras något åt
axeln, och andra gången att man skulle operera. Hon fick aldrig någon tid för
operation fast sådan hade utlovats.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den patientsäkerhetsansvarige läkaren på uppdrag av verksamhetschefen
talar om att han tagit del av patientens journaler och att han inte finner något
avvikande i patientens vård och behandling. Han beklagar att verksamheten inte
kunnat leva upp till patientens förväntningar på god vård. Anmälaren har, efter att
ha tagit del av yttrandet, framfört att hon inte är nöjd med det som står. Ärendet
avslutas.
V1604-02183-64
Tvångsbehandlas på felaktigt sätt
En kvinna tvångsbehandlades på den psykiatriska enheten och fick svåra
biverkningar av neuroleptikan, som också rapporterades till Läkemedelsverket. Hon
har också fått ekonomiska problem då hon inte fick hjälp att gå igenom sin post
hemma.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket överläkaren genom chefsöverläkaren framhåller att patienten vid
återkommande tillfällen behövt vårdas mot sin vilja. Då det inte över tid, trots
adekvat behandlingseffekt för övrigt, lyckats bibringa patienten någon insikt om
behov av fortsatt medicinering, och det faktum att hon behövde ta medicinen i sig
utgjorde en kränkning av patienten, har man nu hävt tvångsvården och patienten
erhåller nu inte alls någon neuroleptikamedicinering. Anmälaran har, efter att ha
tagit del av yttrandet, framfört att hon inte är nöjd med det som står. Ärendet
avslutas.
V1604-02185-50
Lång väntan på intyg
En man ramlade på gångvägen utanför sitt hem och bröt handleden. Som en del i
försäkringsutredningen behöver mannen intyg om invaliditetsgrad från sjukhuset
där han opererades. Han har väntat i flera månader på svar, men ännu har inget
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kommit och mannen är mycket frustrerad. Han har varit i kontakt med kliniken ett
flertal gånger, men får ingen information.
Åtgärd: I inkommit yttrande från biträdande verksamhetschef framkommer en
ursäkt att patienten fått vänta så länge. Ansvarig läkare är ombedd att kalla
patienten till nästa mottagningstillfälle. Anmälaren har efter att han tagit del av
yttrandet framför att han inte kan godta någon ursäkt efter så lång tids väntan. Han
är däremot glad för att han nu varit på mottagningen. Han väntar fortfarande på sitt
intyg. Ärendet avslutas.
V1604-02189-49
Otillräcklig undersökning
Anmälaren led av magsmärtor. Vid akutmottagningen vid sjukhuset utfördes en
alltför bristfällig undersökning. Vid detta tillfälle missade läkaren att finna
cancersjukdom.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att denna
cancersjukdom är svår att diagnosticera. Även resultaten av kirurgi är nedslående,
operationen som krävs är omfattande och kräver god hälsa hos patienten, enligt
yttrandet. Även cellgiftsbehandling har begränsat värde. Sjukdomen har diffusa
initiala symptom som fördröjer sökinitiativ och försenar diagnosen. Fastställandet av
diagnosen kom att ske under en storhelg, då bemanning var lägre. Spetskompetens
inom varje område kan inte säkerställas för alla diagnoser, enligt yttrandet.
Anmälaren tog del av yttrandet. Anmälaren har valt att vända sig till annan
myndighet för vidare utredning. Ärendet avslutas.
V1604-02190-42
Felmedicinerad
En kvinna har synpunkter på att ögonläkaren vid en specialistmottagning
behandlade med läkemedel som gav biverkningar. Kvinnan besökte en annan
specialistläkare som avlutade medicineringen. Hon har fortfarande symtom med
dimsyn som hon hoppas ska försvinna.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar de biverkningar kvinnan fått utan att förstå varför. Biverkningarna är
kända och går över efter något dygn. Behandlingen hade som önskvärd verkan att
vidga pupillen inför undersökningen och detta medför då att ögat inte kunde skärpa
synen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1604-02193-64
Bristande utredning och dåligt bemötande
En kvinna sökte sig till husläkarmottagningen eftersom medicineringen inte hjälpt på
hennes svåra andningsproblem. Hon var först inte välkommen men fick komma dit
när hon stod på sig. Väl framme undersöktes hon och man bedömde att hon skulle
byta medicinering. Hon blev mycket otrevligt bemött av den stundtals förvirrade
sjuksköterskan på mottagningen. Andnöden tilltog och hon flyttades akut till
akutsjukhus där hon fick diagnos på atypisk dubbelsidig lunginflammation och fick
behandlingar för detta.
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Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen, och även den behandlande läkaren, beskriver
händelseförloppet. De anser att patienten fått adekvat vård i enlighet med enhetens
rutiner och vårdprogrammens rekommendationer. De beklagar att patienten upplevt
sjuksköterkans bemötande som bristfälligt, men framhåller att sjuksköterskan har
arbetat där länge och av de flesta ses som en erfaren och duktig sköterska. Man har
inga indikationer på att hon skulle vara förvirrad. Anmälaren har, efter att ha fått ta
del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid. Ärendet avslutas.
V1604-02196-62
Blindtarmsinflammation upptäcktes inte
En kvinna åkte akut till sjukhus med kraftig buksmärta. Hon fick beskedet att hon
led av förstoppning, trots att hon själv avfärdade detta. Kvinnan skickades hem med
läkemedel mot förstoppning, men åkte morgonen därpå till annat sjukhus. Där
konstaterade man blindtarmsinflammation och sprucken blindtarm och hon blev
akut opererad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från två läkare vid berörd sjukhusklinik, som
beklagar att patienten upplever sig ha blivit felaktigt behandlad. Man redogör för de
prover som togs, skriver att dessa var normala och att det enligt det diagnostiska
verktyg som användes var låg sannolikhet för blindtarmsinflammation. Mot
bakgrund av detta skickade man hem patienten, men var tydliga med att hon skulle
söka på nytt vid försämring. Med facit i hand skriver man att man hade kunnat boka
in ett återbesök nästföljande dag för nya prover och undersökningar, alternativt lagt
in patienten för observation. Man skriver också att man hade kunnat ta i större
beaktande att patienten var under immunhämmande behandling vid användandet
av det diagnostiska verktyget. I framtiden kommer man att vara noggrannare med
detta. Man skriver vidare att det är beklagligt att patienten inte känt sig välkommen
tillbaka till sjukhuset och känt rädsla för att på nytt skickas hem, vilket inte varit
avsikten. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1604-02199-64
Oupptäckt cancerdiagnos
En man hör av sig angående sin fru, som under lång tid led av värk i höften och
vände sig till sin vårdcentral upprepade gånger. Hon fick diagnosen
muskelinflammation och ordinerades sjukgymnastik och antiinflammatorisk salva.
Hon blev inte bättre utan tvärtom sämre, men fick inte den
magnetröntgenundersökning hon önskade. När kvinnan till slut fick en
magnetröntgenundersökning upptäcktes skelettcancer samt cancer i lungan.
Åtgärd: Förvaltningen har, via verksamhetschefen, inhämtat yttrande från den
behandlande läkaren samt från den medicinskt ansvarige läkaren. Den behandlande
läkaren beskriver händelseförloppet och talar om att hon önskar att hon fått mer
information vid besöken för att kunna ställa bättre diagnos. Den medicinskt
ansvarige läkaren finner händelseutvecklingen djupt beklaglig och ovanlig. Han har
gått igenom ärendet på läkarmöte med samtliga husläkare i syfte att öka
vaksamheten och lära av vad som skett. Han talar om att utredning med
magnetkamera inte är och inte ska vara en kostnadsfråga på mottagningen.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, framfört att vissa delar i yttrandet
inte stämmer med hur det var, och att han inte anser att den behandlande läkaren
ska förklara förloppet med bristande information från patienten. Han är nöjd med
att man arbetar för att händelsen inte ska upprepas. Ärendet avslutas.
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V1604-02205-64
Missad diagnos
En man sökte sig till vårdcentralen för att han hade oklara symtom. Man tog ett
antal prover och han hänvisades sedan till psykiatrin. Efter ett tag upptäcktes på
annan enhet att han hade mycket högt blodsocker på grund av diabetes typ 1.
Mannen anser att läkaren på vårdcentralen givit honom onödigt lidande och risker
när hon inte på en gång upptäckte vad han led av.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket
verksamhetschefen beklagar patientens besvär men inte, efter utredning
tillsammans med medicinskt ansvariga läkaren, kan se att något kunnat handläggas
annorlunda. Hon hänvisar till bilagda yttranden från behandlande läkarna i vilka
provtagningar och bedömningar beskrivs. Man framhåller att ingenting i patientens
anamnes eller status talade för diabetes vid besöken. Anmälaren har inte hörts av
inom utsatt tid efter att ha fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1604-02212-54
Felbehandlad på psykiatrisk avdelning
En kvinna med så kallad vattenskalle fick trots detta en elbehandling vid en
psykiatrisk vårdavdelning.
Åtgärd: Förvaltningen observerar att de inkomna handlingarna som anmälaren har
använt och skickat till förvaltningen avser Inspektion för vård och omsorg samt
landstingets ömsesidiga försäkring. I kontakt med anmälaren framkommer att
handlingarna är felskickade och därför kommer vi överens att förvaltningen
vidarebefordrar dessa. Förvaltningen skickar handlingarna till Inspektion för vård
och omsorg samt Landstingets ömsesidiga försäkring. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse med anmälaren.
V1604-02219-57
Kvarstående besvär efter cykelolycka
En man cyklade omkull och skadade sin axel. Han tog sig till en närakut där man
gjorde en röntgenundersökning, men fann ingen skelettskada. Nu efter 1 1/2 år har
han genomgått en magnetröntgenundersökning som visar en muskelskada och han
är besviken över att han gått så länge utan behandling.
Åtgärd: Yttrande inkom från den husläkare mannen träffade direkt efter
cykelolyckan. Han redogjorde för handläggningen av mannens skada vilket helt följt
riktlinjerna för axelbesvär. Då ingen skada på skelettet upptäcktes vid
röntgenundersökningen rekommenderades försiktig rörelseträning och
smärtlindrande läkemedel. Han beklagar djupt att mannens besvär kvarstår.
Anmälaren är mycket besviken över att han inte fick korrekt diagnos direkt, men
ärendet avslutas i överenskommelse.
V1604-02220-57
Komplikationer efter fotoperation
En kvinna genomgick en fotoperation och fick komplikationer efteråt, nu kommer
det att behövas en omoperation. Hon är missnöjd med behandlingen.
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Åtgärd: Yttrande inkom från ortoped som informerade om att den operation som
anmälaren genomgått ofta ger värk efteråt, detta är ingen oförutsedd komplikation.
Hygienen är viktig på mottagningen, sterila handskar används och operationssalen
är helt ny varvid risken för infektioner minskats. 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.
V1604-02226-64
Bristande behandling
En man behandlades på ögonsjukhuset under en period för sina allvarliga
ögonbesvär. Han fick sällan träffa samma läkare flera gånger, och han fick inte
tydlig information om behandlingsplaneringen. Han undrar ifall han kommer att få
någon behandling framöver eller om han ska uppsöka annan vård och betala själv.
Åtgärd: Förvaltningen har, via sjukhusdirektören, inhämtat yttrande från
verksamheten i vilket den sektionsansvarige överläkaren och ögonläkaren förklarar
hur behandlingen har lagts upp och planerats. De beklagar att patienten inte tycker
sig ha fått den information och vård som han förväntat sig. Patienten kommer att
kallas till ny undersökning och då kommer det att beslutas om eventuell förnyad
operation. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att han fått ta del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1604-02228-28
Brister i hantering av remiss m.m.
En mor ifrågasätter remisshanteringen inom barn- och ungdomstandvården. I
september blev det klart att dottern skulle få tandreglering, men hon behövde först
ta bort fyra tänder. Det är nu april månad och dottern har fortfarande inte fått sina
tänder borttagna på grund av remisstrul och avbokade tider.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från övertandläkare, specialistmottagning i
tandreglering. Patienten ringde återbud till den första tiden och därefter fick
patienten två olika tider av mottagningen som de själva var tvungna att avboka på
grund av att behandlande tandläkare var sjuk. Patienten har nu fått sin behandling
utförd och de beklagar att de var tvungna att ringa återbud. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och ärendet avslutas.
V1604-02249-64
Fick inte information om sitt tillstånd
En kvinna fick inte information på vårdcentralen om sin allvarliga neurologiska
sjukdom. Läkaren på vårdcentralen hade fått informationen i remissvar, men inte
fört den vidare till kvinnan.
Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat anmälaren. Hon skulle återkomma till
förvaltningen efter att hon kontaktat verksamhetschefen om hon inte fick svar på
sina frågor. Eftersom hon inte återkommit stängs ärendet utan vidare utredning.
V1604-02252-44
Lång tid för behandling
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En kvinna skriver för sin man som står i kö för operation av starr. Han bor på ett
särskilt boende och har svårt att få tid planerad för sin operation då han har
särskilda behov. Vårdgarantitiden har gått ut.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal med hustrun fick maken en tid för operation senare i
vår. Hustrun skrev själv till verksamhetschefen för kliniken och fick hjälp den vägen.
Ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
V1604-02253-57
Läkaren slarvade vid ögonoperation
En kvinna remitterades till ögonläkare för starroperation. Hon fick problem med
synen efteråt. Ögonläkaren hävdade att hon hade en grundsjukdom som han inte
fått information om, men denna står nämnd i kvinnans journal och finns troligtvis
också på remissen.
Åtgärd: Yttrande inkom från ögonläkaren som menade att kvinnans grundsjukdom
inte spelade någon roll för operationen. Förbättringen av synen kan dröja hos en del
av patienterna vilket blev fallet hos anmälaren. Då anmälaren efter att ha tagit del
av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon
accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1604-02259-62
Journal saknas, mottagning återkommer inte
En kvinna gick för ett halvår sedan på en smärtklinik och har nu begärt ut sin
journal. Hon har fått beskedet att man inte har kunnat återfinna journalen, men att
man skulle undersöka detta och återkomma. Efter detta har man inte hört av sig
och kvinnan har kontaktat mottagningen flera gånger, men hon möts bara av en
telefonsvarare och inget händer.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid kliniken, som redogör
för de kontakter som är journalförda och skriver att patienten i början av året fick
ett brev med bifogad journalkopia där bedömning och förslag till åtgärder framgår.
Om patienten önskar ytterligare kopior på journalanteckningar är hon välkommen
att beställa detta. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1604-02261-44
Försvunna ägodelar
En man vårdades inom ASIH och under vårdtiden hade prydnadsföremål försvunnit
från bostaden. Anmälaren menar att det är personalen som stulit dessa föremål.
Åtgärd: Svar har inkommit från tillförordnad verksamhetschef som talat med de två
sjuksköterskor som var berörda i händelsen och båda förnekar att de tagit
föremålen. Verksamheten har inte någon anledning att misstänka att personalen
stjäl från anslutna patienter. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört
att de inte är nöjda med förklaringen. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1604-02265-64
Bristande omvårdnad
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En cancersjuk kvinna flyttades från akutsjukhuset till sjukhemmet. Hennes
närstående hittade henne vid ett tillfälle olycklig i spyor i sängen, och en
magvärmare som närstående köpt och lämnat till personalen låg fortfarande
ouppackad dagen efter. Anmälaren föreslår att man ska kunna videoövervaka
patienterna så att man ser när patienten behöver hjälp.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen beklagar det inträffade. Han kommer samtala med
omvårdnadspersonalen om att patienten hade kräkts och hittats av närstående. Han
framhåller att videoövervakning inte, av integritets- och därmed lagstiftningsskäl, är
tillämpbart. Anmälaren har uttryckt att hon inte har mera att tillföra i ärendet.
Ärendet avslutas.
V1604-02273-44
Skadad i samband med behandling
En kvinna framför att hon har blivit smärtsamt behandlad av en vårdpersonal i
samband med gipsning på en akutmottagning för några år sedan. Detta anser
anmälaren ledde till att hon fick en fraktur i lillfingret och därpå starka och ihållande
smärttillstånd. Anmälaren anser att hon inte undersökts ordentligt i samband med
skadan.
Åtgärd: Yttrande gavs av chefläkare. Denna översände sjukhusets kopior på tidigare
korrespondens med anmälaren i ärendet samt kopia på Inspektionen för Vård och
Omsorgs tidigare utredning och avslut. IVO fann i utredningen ingen anledning att
kritisera den vård som givits. Sjukhuset såg inte att den nya anmälan som nu gjorts
hade något nytt att tillföra ärendet och ansåg ärendet avslutat. Anmälaren var inte
nöjd med yttrandet och sannolikt kan inte samstämmighet uppnås. Handläggaren
meddelar ensidigt anmälaren om att hennes ärende kommer att avslutas vid
förvaltningen. Anmälarens genmäle tillföres slutskrivelsen till vården.
V1604-02288-64
Lades på patienthotell i dåligt tillstånd
En man behandlades för sin cancer på sjukhuset och flyttades tillfälligt till ett
patienthotell där personer som kommer från hans län bor i samband med
behandlingar i Stockholm. Hans tillstånd var sådant att han hade ramlat på hotellet
och fått ligga länge, vilket gjort att han ådragit sig en blodförgiftning som troligen
orsakade hans död.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket överläkaren förklarade händelseförloppet och den troliga orsaken till
dödsfallet. Han beklagar djupt patientens bortgång och hans tankar går till
patientens maka med familj. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
framfört att hon tycker yttrandet var välskrivet och att hon är nöjd. Ärendet
avslutas.
V1604-02306-28
Ekonomi
En kvinna fick betala fullt pris till en tandläkare vid en privat tandvårdsmottagning
trots att hon hade ett tandvårdsintyg. Tandläkarens motivering var att kvinnan hade
visat intyget efter behandlingen. Hon fick även betala olika belopp utan att förstå
anledningen. Hon önskar få en specifikation där alla kostnader kan redovisas.
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Åtgärd: Yttrande har inhämtats från behandlande tandläkare. Tandläkaren har
betalat tillbaka den inbetalda patientavgiften och patienten har debiterats avgift
enligt landstingets öppenvårdsavgift. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1604-02309-54
Dåligt bemötande samt utebliven vård
En man anser sig ha blivit hånad, kränkt och direkt misskött av en sjuksköterska vid
en specialistmottagning. Han somnade under dialysbehandlingen och blev väckt och
utskälld för att han hade snarkat. Sjuksköterskan använde sig av svordomar och
kallade honom för barnunge för att han hade haft ont efter en operation.
Sjuksköterskan hade nekat honom livsuppehållande vård så att han fick symtom
som har påverkat hans hälsa samt studier. Mannen anser att personen ifråga inte är
lämplig för att arbeta inom vården.
Åtgärd: Yttrande inkommer från medicinsk ansvarig överläkare samt
verksamhetschef. Gällande nekande av vård svarar enheten att patienten har haft
mycket bristande disciplin att ta läkemedel och att komma i tid till
dialysbehandlingen. En patient som inte dialyserats i flera dagar är i behov av
särskild bedömning innan man startar dialysen på nytt. I dessa fall skickas patienten
till lämplig vårdnivå tills den akuta situationen är löst och patienten utan risk kan
återkomma till regelbunden behandling. Patienten har inte kunnat/velat följa
rekommendationer och därför avskrevs han från enheten. Patienten har oftast
kommit till dialysen extremt trött och sömning. Han har hamnat i djup sömn och
ibland varit svårväckt. I en sådan situation är personalen skyldig att väcka patienten
med viss regelbundenhet för att kontrollera hans vakenhetsgrad. Överläkaren
avslutar sitt yttrande med information att det inom sjukvården finns en rutin att
debitera patienter som utan förklaring uteblir från ett planerat besök/behandling.
Verksamhetschef beklagar att patienten har känt sig kränkt av behandlingen. På
mottagning tar man emot 15 patienter per dialyspass. Det är ett stort tryck på
mottagningen då många patienter med kronisk njursvikt är i behov av dialys.
Patienten har dock haft svårt att anpassa sin situation efter mottagningens
öppentider. Han har av totalt 72 behandlingstillfällen uteblivit 4 gånger utan att
informera mottagningen i tid, kommit sent 31 gånger och förkortat sina dialyser 22
gånger. Det har varit svårt att garantera patientsäkerheten eftersom dialys, som
patienten själv påpekar, är en livsuppehållande behandling. Patienten har däremot
inte nekats vård utan hänvisad till annan vårdgivare där han kan få en god och
säker vård. Verksamhetschefen påpekar att patient har blivit väckt av personalen
vid flertalet tillfällen då han snarkat så högt att medpatienter blivit störda. Vi är
därför tvungna att visa hänsyn till alla våra patienter. Ärendet avslutas då
anmälaren inte har hörts av inom angiven tid.

V1604-02331-50
Ofullständig operation
En man fick vänta nio månader på en operation av nageltrång. Under tiden hade
han stora besvär. Efter operationen uppdagade det sig att det som utlovats som
åtgärd inte var åtgärdat. Mannen har inte fått någon förklaring till varför. Han har
heller inte fått någon framtida planering från vården.
Åtgärd: I inhämtat yttrande framkommer att problematiken var störst på ena sidan
av foten varför operatören valde att göra ett ingrepp där. Han gjorde samtidigt
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bedömningen att på andra sida var tendensen till nageltrång liten och fullt möjlig att
åtgärda via medicinsk fotvård. Anmälaren menar att han var lovad operation på
båda sidorna och att den sidan som inte opererades orsakade störst besvär.
Anmälaren kommer att ta upp detta på nästa besökstid. Ärendet avslutas.
V1604-02335-50
Bristande behandling och avsaknad av undersökning
En man inkom till akutmottagning på akutsjukhus för skada på hand. Operationen
skedde av ortoped. Ingen röntgenundersökning genomfördes. En infektion i såret
uppstod och mannen fick då kontakt med handkirurg. Mannen omopereras. Mannen
ifrågasätter varför han inledningsvis opererades på akutmottagning av ortoped och
inte av handkirurg och varför man inte röntgade handen. Mannen som har
bestående skador kommer att söka ekonomisk ersättning.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från verksamhetschef framkommer en beklagan över
att patienten drabbats av infektion och att efterförloppet varit komplicerat. Han
förklarar att operationen är ett rutiningrepp som görs av ortoped på
akutmottagning. Varför röntgen av resterande skador uteblev är oklart. Mannen
hänvisas till patientförsäkringen för en oberoende bedömning då verksamhetschefen
inte kan bedöma om deras handläggning medfört bestående skador. 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.
V1604-02339-64
Illa bemött
En man bemöttes illa av läkaren då han skulle göra en undersökning på
specialistenheten. Läkaren var dåligt påläst och ifrågasatte varför han sökt och även
den behandling han fått tidigare.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den behandlande (undersökande) läkaren reflekterar över det bristfälliga
mötet. Han håller med om att han var dåligt påläst. Detta orsakades dels av en
knapphändig remiss, men också av att han inte haft tillgång till alla journaler, och
resultatet blev att det ställdes ett antal onödiga frågor och gavs förslag på
behandlingar som patienten redan genomgått. Läkaren framhöll också i sitt yttrande
att det inte var en bra tid för samtal, då både läkare och patient är upptagna med
själva undersökningen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts
av inom utsatt tid. Ärendet avslutas.
V1604-02351-58
Felaktig diagnos, önskar ekonomisk ersättning
En anmälare framför synpunkter på att läkaren på akutmottagningen på ett sjukhus
inte ställt rätt diagnos. Anmälaren har nu fått besked att knäet är skadat och
eventuellt behöver opereras. Anmälaren önskar även information gällande möjlighet
till ersättning.
Åtgärd: Yttrande inkom från läkaren som träffade anmälaren på akutmottagningen.
Han menade att symtomen inte visade någon skada varken vid första
undersökningstillfället eller det uppföljande besöket. Gängse rutiner har följts och
läkaren beklagar att anmälaren fortfarande har besvär. Anmälaren är besviken över
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att rätt diagnos fördröjdes, men han önskar avsluta ärendet och har sökt ekonomisk
ersättning hos Löf.
V1604-02363-58
Ifrågasätter behandlingsprocedur
En kvinna framför att hon blivit remitterad från vårdcentralen till en
kirurgmottagning för borttagning av ett födelsemärke. Läkaren på mottagen
bedövade området och klippte sedan bort leverfläcken med en sax och slängde den i
papperskorgen och satte ett plåster över såret. När kvinnan undrade om läkaren
inte skulle skicka leverfläcken för analys menade han att han kunde se med blotta
ögat att födelsemärket var ofarligt. Anmälaren känner sig nu orolig och undrar vad
som gäller och önskar anmäla läkaren.
Åtgärd: Svar har inkommit från berörd läkare och tillika verksamhetschef på
mottagningen. Av yttrandet framgår att han, efter undersökning, gjorde
bedömningen att de aktuella hudförändringarna var godartade och enbart
kosmetiskt störande. Då två av förändringarna var lokaliserade i ansiktet
rekommenderade han henne att kontakta en plastikkirurgisk mottagning för detta.
Den tredje förändringen, under ena armhålan, tog han bort under lokalbedövning.
Då det rörde sig om missprydande hudförändringar utan misstanke om
cellförändringar fanns ingen anledning till att skicka iväg dessa på mikroskopisk
analys. Verksamhetschefen påtalar att alla patienter på mottagningen tas emot med
professionalism och empati. Han beklagar att patienten upplevde mottagandet som
oseriöst men önskar ändå tillbakavisa anmälarens kritik som han anser obefogad.
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.
V1604-02366-42
Frågor kring medicinering
En kvinna vårdas vid urologklinik på ett akutsjukhus och har frågor om
medicineringen som hon upplever inte stämmer med rekommendationer från
Socialstyrelsen. Kvinnan undrar över ett läkemedels substanser och verkan och
önskar få liknande medicin då den tidigare tagits ur produktion.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hänvisar frågor kring produkter och dess verkan till Läkemedelsupplysningen,
Läkemedelsverket och till Läkemedelsbolaget för frågor om produkten. Ärendet
avslutas vid förvaltningen.
V1604-02381-64
Fel cancerdiagnos, fördröjd behandling
En kvinna hör av sig angående sin dotter som avlidit i gynekologisk cancer. Ett tag
sattes diagnosen lungcancer, vilket visade sig vara felaktigt och dottern stod utan
behandling i tre månader. Dottern nekades också en förnyad medicinsk bedömning
(second opinion).
Åtgärd: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att utreda ärendet.
Förvaltningen avslutar ärendet.
V1604-02384-58
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Lång väntan på undersökning
En kvinna framför att hon blivit utlovad årlig uppföljning med röntgenundersökning
efter operation på ett sjukhus. Den senaste undersökningen var år 2013. Nästa
undersökning var planerad till januari 2016 men har bokats om av sjukvården till
september. Anmälaren ifrågasätter väntetiden.
Åtgärd: Svar har inkommit från biträdande överläkare på neurokirurgiska kliniken
på sjukhuset. Av yttrandet framgår att enligt gällande uppföljningsprotokoll så ska
röntgenundersökningar genomföras år 1, 2, 3, 5, 7, och 10 efter operationen. Detta
betyder att 10 års kontroll ska genomföras hösten 2016. Av misstag bokades
patienten in för röntgenundersökning redan i januari 2016, denna tid ändrades till
september. Olyckligtvis har orsaken till ändringen inte kommunicerats till patienten
vilket resulterat i att patienten vänt sig till både patientnämnden och sin husläkare.
Husläkaren bokade då in patienten för en röntgenundersökning som hon senare
genomgått. Resultatet av undersökningen kommer att granskas från sjukhusets sida
och bedömningen kommer att skickas till patienten. 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.
V1604-02387-57
Felaktig diagnos och omhändertagande
En kvinna med hög feber och svår smärta inkom till sjukhusets akutmottagning med
ambulans. Summarisk provtagning genomfördes och kvinnan ombads åka hem igen
mitt i natten. Ingen anhörig kontaktades och till slut fick kvinnan en sjukresa.
Senare konstaterades en kraftig njurbäckeninflammation som kvinnan menar kunde
upptäckts vid ett tidigare tillfälle.
Åtgärd: Ett förslag till anmälan har sänts för underskrift, men då det inte sänts åter
till förvaltningen inom avtalad tid avslutas ärendet utan handläggning.
V1604-02405-64
Felbehandlad
En kvinna lades in på sjukhuset och genomgick den ena undersökningen efter den
andra utan att få veta vad som felades henne. Hon blev sjuk under inläggningen
med kräkningar och diarré, vilket gjorde att hon torkade ut. Man gav inte dropp för
att, som överläkaren sade, skona hennes lever. Men hon har aldrig haft problem
med levern. Hon vill inte tillbaka till detta sjukhus.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen beklagar att inte patienten har upplevt de två
vårdtillfällena som tillfredsställande. Han hänvisar till överläkarens yttrande, i vilket
hon beskriver vårdförloppet. Hon talar om att blodproverna inte vid något av
vårdtillfällena visat på något alarmerande eller tecken till bakteriell
behandlingskrävande infektion. Hon anser inte att det är sannolikt att uttorkning
skulle vara orsak till att patienten var svårstucken. Anmälaren har, efter att ha tagit
del av yttrandet, uttryckt att hon inte håller med om det som står. Några blodprov
gick inte att ta vid andra vårdtillfället. Ärendet avslutas och anmälarens synpunkter
framförs i brev till vården.
V1604-02418-64
Får inte hjälp
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En kvinna med mångårig neurologisk problematik fick inte hjälp på sjukhuset. Man
remitterade till annan instans inom sjukhuset, och fick remissen åter med svar, men
ingenting hände sen.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från
verksamhetschefen i vilket han skriver att anmälaren redan fått svar på sina
frågeställningar i ett samtal med den behandlande läkaren. Anmälaren har, efter att
ha tagit del av yttrandet, uttryckt att hon önskar information om hur hon ska gå
vidare för att få den hjälp hon behöver. Ärendet avslutas med att förvaltningen i
avslutsbrevet till vården skriver att anmälaren önskar bli kontaktad för vidare
planering.
V1604-02428-34
Bristande behandling
En förälder har synpunkter på att en dotter, som har en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, inte har fått erforderlig hjälp från en barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) under lång tid. Vi ett besök fick dottern
konstiga frågor och när denna reagerade negativt och pekade finger åt läkaren blev
hon utkörd från rummet. Anhörig menar att dottern mår mycket dåligt och att
läkaren borde ha anpassat situationen. Flickan som inte fick någon hjälp uppträdde
därefter destruktivt och de tvingades uppsöka akut vård.
Åtgärd: I ett begärt yttrande skriver verksamhetschef och enhetschef att dotter haft
en långvarig kontakt med BUP. I dagsläget präglas kontakten till alla berörda av
faderns och moderns vårdnadstvist, vilket gör det mycket svårt för mottagningen
att tillhandahålla adekvata insatser till patienten och dess anhöriga. På grund av att
faderns kontakt med personal på mottagningen inte upplevts förtroendefull har
kontakt tagit med annan mottagning inom verksamhetsområdet. Fadern är mycket
besviken över yttrandet och anser att vårdgivaren måste fokusera på dotterns
lidande och hjälpa henne trots att hon pekat finger åt en läkare. Han menar att
professionell personal borde kunna hantera ungdomar med neuropsykiatriska
funktionshinder och lära sig kommunicera på ett förtroendeingivande sätt. En remiss
har ännu inte skickats till annan mottagning. Ärendet avslutas med att anmälan
skickas till Inspektionen för vård och omsorg enligt önskemål från fadern.
V1604-02430-64
Komplikation efter operation
En kvinna opererades i käken på sjukhuset och fick svåra smärtor i åratal efteråt.
Kirurgen ville inte ta tillbaka henne, och lyssnade inte på hennes problem utan
hänvisade bara till sjukgymnasten. Först långt senare har kvinnan fått en förnyad
operation där man spolade rent en gammal infektion och talade om att hon fått
artros i käkbenet och att hon måste lära sig leva med smärtan.
Åtgärd: Förvaltningen har förgäves sökt kontakt med anmälaren. Ärendet avslutas
utan utredning.
V1604-02437-50
Ofullständig vård och behandling
En man har gått med grå starr i över 2½ år utan att han har fått adekvat hjälp.
Vården menar att hans tryck är för högt för att kunna operera ögat. Mannen undrar

Sida 157

Patientnämnden 2016-09-06. Avslutade ärenden under tiden 2016-04-25—2016-07-31

varför trycket inte går att sänka. Mannen har en reumatisk sjukdom. Gråstarren har
påverkat sjukdomen negativt så han inte själv märker när han får inflammationer i
ögonen.
Åtgärd: I inhämtat yttrande framkommer att vården och omhändertagandet av
patienten inte varit optimala. Man kan konstatera dålig läkarkontinuitet. Det har
funnits perioder då trycket varit stabilt och då kunde man ha skickat remiss för
operation, vilket inte gjorts. Man misstänker även bristande journalläsning och
tidsbrist i samband med besöken. Verksamhetschefen har tagit upp fallet med
berörda läkare och ber å klinikens vägnar om ursäkt. Anmälaren är nöjd med
yttrandet från vården och hoppas att vården kan ta lärdom av hans fall. Anmälaren
påtalar vikten av kontinuitet bland läkare för att få en helhetsbild av patienten.
Anmälaren har uppsökt annan vårdgivare och är nu opererad. Ärendet avslutas.
V1604-02442-44
Information till patient
En kvinna skriver om behovet av information till överviktsopererade, om vad
operationen kan innebära i ett efterförlopp och vilka anmälningsvägar som finns att
tillgå.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas därefter utan vidare åtgärder.
V1604-02458-54
Bristfällig tillgänglighet och behandling
En man har hänvisats till en ny neuropsykiatrisk mottagning efter att en psykiatrisk
klinik har omorganiserat sig. Mannen är missnöjd med denna flytt eftersom han har
haft en bra relation med sin kontaktperson vid den gamla mottagningen. När han
vände sig till den nya mottagningen fick han veta att det inte fanns så mycket hjälp
att få där samt att lokalerna inte var klara än. Han undrar varför man öppnar en
mottagning och flyttar patienter när det inte är färdig.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om kontaktuppgifter på ansvarig vid mottagningen. Kommer överens att han
tar upp problematiken med den ansvarige och vid behov återkommer till
förvaltningen. Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.

V1604-02470-58
Felaktig information, lång väntan på rätt diagnos
En man framför att han fått en felaktig information per telefon gällande ett
undersökningsresultat. När mannen var på läkarbesök fick han beskedet att
resultatet inte alls var så bra som han fått besked om. Anmälaren ifrågasätter även
att det tagit lång tid för att få rätt diagnos.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken. Av yttrandet
framgår att patienten har varit på återbesök till läkare på kliniken och då fått
möjlighet att diskutera och få svar på sina frågor. Patienten har även en telefontid
inbokad till läkaren. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
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inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1604-02507-50
Frågor kring specifik diagnos
En kvinna har frågor kring remiss till specialistmottagningar, diagnostisering samt
rehabilitering.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar om nuvarande mottagningar samt remissförfarandet för ME/CFS
(kroniskt trötthetssyndrom).
V1604-02515-49
Får inte tillräcklig rehabilitering
Anmälaren anser att beslutet om graden av rehabilitering inte är korrekt, att
patienten är i behov av mer omfattande rehabilitering.
Åtgärd: Anmälaren meddelas att patientnämndens förvaltning inte är en instans för
överprövning av beslut av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ärendet avslutas.
V1604-02526-64
Felaktigheter i journal
En kvinna framför att en läkare skrivit lögner i hennes journal.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen, utifrån genomgång av journalen, inte funnit några
anmärkningsvärda anteckningar. Patienten har, skriver verksamhetschefen, en
komplicerad smärtproblematik som tilltagit med åren, och man har inte kunnat få en
behandling som hjälpt och lindrat symtomen trots olika behandlingsinsatser. Det är
beklagligt att patienten upplever att hon blivit illa bemött och fått otillfredsställande
intyg som grund för ersättning från Försäkringskassan. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, i skriftligt genmäle framfört att det är beklagligt att någon
som hon aldrig träffat ska yttra sig över hennes vård. Hon har i övrigt synpunkter
på det som står i yttrandet, och är fortsatt missnöjd med att det står felaktiga
uppgifter i journalen. Hon informerades om vilka möjligheter en patient har att få
ändring/förstörelse av journaltext. Ärendet avslutas och anmälarens skriftliga
genmäle bifogas avslutsbrevet till vården.
V1604-02534-50
Bristande resultat
En kvinna skar sig i armen. Läkare på närakut sydde ihop såret och garanterade att
hon inte behövde antibiotika. En infektion uppstod och när stygnen tagits gick såret
upp igen och hon fick sys igen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om Patientförsäkringen. Ärendet kommer att
utredas av Inspektionen för vård och omsorg varför det avslutas vid förvaltningen.
V1604-02541-42
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Nekad smärtlindring vid migrän
En kvinna med migrän sökte akut vård på ett akutsjukhus. Hon hade ett svårt anfall
men fick besked att läkaren skulle undersöka henne om flera timmar. Sköterskan
framförde att hon inte skulle få behandling med starka mediciner. Hon har aldrig
tagit narkotika eller andra starka mediciner tidigare. Kvinnan avvek från
akutmottagningen och var sjuk i tre dygn och är nu orolig över vart hon ska vända
sig framöver.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit med komplettering i ärendet för
fortsatt handläggning.
V1604-02542-44
Lång väntan
En man framför synpunkter angående anhörigs besök på en akutmottagning.
Kvinnan fick vänta mycket länge på läkarkontakt och valde till sist att åka hem.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid akutmottagningen som
beklagar den långa väntetiden och instämmer med att den var orimligt lång.
Samtliga prover som togs var normala. Kontakt har tagits med avdelningen för
patientavgifter för att avskriva patientavgiften. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter hörts av och framfört att avgiften är makulerad. Skriftliga synpunkter
bifogas avslutsbrevet till vården. Ärendet avslutas.
V1604-02543-49
Audionom lyssnade inte på önskemål
Enligt anmälaren lyssnade audionomen vid hörselmottagningen inte på anmälarens
önskemål. Audionomen var inställd på att sälja butikens hörapparater istället för att
utreda behov, lyssna på önskemål och undersöka möjligheterna att låta anmälaren
välja apparater ur landstingets upphandlade sortiment av hörapparater.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att anmälaren
av audionomen fick information om de hörapparater som finns i landstingets
upphandlade sortiment och även information om det sortiment av hörapparater som
finns att köpa och information om vad detta innebär. Anmälaren som tog del av
yttrandet vidhöll sin uppfattning att mottagningen var inställd på att sälja butikens
hörapparater istället för att utreda behov, lyssna på önskemål och undersöka
möjligheterna att låta anmälaren välja apparater ur landstingets upphandlade
sortiment av hörapparater. Ärendet avslutas.

V1604-02544-49
Läkaren ställde fel diagnos
Läkaren ställde fel diagnos, missade att anmälaren led av borrelia.
Åtgärd: När förvaltningen upprättat kontakt med anmälaren framförde denne att
hon önskade att Inspektionen för vård och omsorg skulle utreda ärendet. Ärendet
avslutas.
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V1604-02554-42
Nekas cancerbehandling på rehabilitering
En kvinna med bröstcancer planeras för eftervård på rehabilitering i annat län. Den
injektion med cancermedicin hon skall få vid ett tillfälle under rehabiliteringen nekas
hon att ta med och behandlas med på rehabiliteringen. Orsaken är att medicinen är
dyr och läkaren föreslog kvinnan att avstå en behandling. En hel dag kommer att gå
åt till resa till och från sjukhuset för behandling och hon vill inte förlora en dag med
rehabilitering. Kvinnan önskar hjälp av förvaltningen att påverka beslutet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Förvaltningen kan inte påverka medicinska beslut som vården fattat. Ärendet
avslutas enligt överenskommelse.
V1604-02573-55
Synpunkter på 24-timmarsregeln
En kvinna som har en kronisk sjukdom har synpunkter på 24-timmarsregeln.
Kvinnan avbokade en tid för bassängträning på grund av sjukdom. Kvinnan visste
inte att hon var sjuk 24 timmar före besöket och har nu fått en räkning för uteblivet
besök.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschefen framförs att verksamheten endast gör
undantag från faktura för uteblivet besök eller sent återbud om man har blivit inlagd
på sjukhus eller akut fått söka läkare på vårdcentral samt om sjukresor eller
färdtjänstresa med taxi blivit försenad eller uteblivit. Undantag görs även vid akut
smittsam sjukdom. Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1604-02584-28
Bristande information
En man som uppsökte ny tandvårdsmottagning för fortsatt behandling som
påbörjats på tidigare mottagning anser inte att han fick den information han
efterfrågat. Tvärtom blev han avpolletterad från mottagningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd. I yttrandet framhåller man att man inte
accepterar att patienter uppträder hotfullt och kränkande mot medarbetare och
avser därför att inte kommentera patientens anmälan med mer än att ärendet är
utrett och behandling har utförts korrekt. Då patientens förtroende mot vårdgivaren
verkar vara förbrukat hoppas vi att patienten kan hotta en vårdgivare som han har
förtroende för. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1604-02586-57
Husläkaren missade bältros
En man kontaktar förvaltningen för sin hustrus räkning. Genom 1177 fick hon hjälp
med att boka besökstid på närakuten med anledning av oklara utslag i ansiktet och
fick en salva. Utslagen förvärrades och dagen efter besökte kvinnan husläkare som
diagnostiserade bältros. Den sena upptäckten gör att kvinnan inte kan få någon
effektiv behandling och hon är mycket besviken.
Åtgärd: Yttrande inkom från medicinskt ansvarig läkare som vid genomgång av
journaldokumentationen konstaterade att den läkare kvinnan besökte ställt
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diagnosen eksem, detta beroende på att inga blåsor fanns. Han beklagade att
kvinnan inte fått rätt diagnos. 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.

V1604-02588-55
Synpunkter på 24-timmarsregeln
En kvinna som skulle besöka vården vaknade på morgonen av att hon hade migrän.
Kvinnan ringde återbud på morgonen samma dag som hon skulle besöka vården.
Kvinnan har synpunkter på att hon ändå måste betala för besöket i enlighet med
24-timmarsregeln.
Åtgärd: I yttrande framför enhetschefen att de förhåller sig till landstingets gällande
regler. 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.
V1604-02592-57
Obehaglig undersökning
En kvinna har synpunkter på en läkares agerande vid en gynekologisk
undersökning. Kvinnan undrade om hennes tillstånd kunde ha betydelse för hennes
menstruationssmärtor. Läkaren svarade att det inte påverkade detta men att det
kunde orsaka smärtor vid samlag. I samband med detta använde läkaren
ultraljudsapparaten som han undersökte kvinna med för att demonstrera ett
samlag. Kvinnan tog mycket illa vid sig av läkarens agerande och har också
synpunkter på att han endast hade handske på sig på ena handen.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och patientansvarig läkare. De
beklagade båda upplevelsen vid undersökningen. En översyn och genomgång av
mottagningens rutiner ska göras 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.
V1604-02603-62
Ej fått provsvar, når inte mottagningen
En man har synpunkter på en vårdcentral som remitterat honom för att göra ett
arbetsprov. Trots att svaret nådde vårdcentralen för ett par veckor sedan har ingen
återkommit om resultatet och mannen har heller inte fått någon besökstid. Mannen
har försökt ringa till vårdcentralen men kommer inte fram.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen och berörd läkare, som
skriver att man försökt nå patienten vid åtskilliga tillfällen för att informera om
undersökningsresultatet och den fortsatta handläggningen utan att lyckas. Man
skriver att man i fortsättningen kommer att vara mer frikostiga med att skicka
undersökningsresultat och information om handläggning med brev. Mannen har
därefter framfört att han inte är nöjd med svaret, då det bland annat inte stämmer
att man skulle ha ringt honom flera gånger. Synpunkterna framförs till
vårdcentralen. Ärendet avslutas.
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V1604-02632-28
Otrevligt bemötande
En kvinna blev remitterad av en tandläkare till en specialistmottagning inom
tandvården. Då det var lång väntetid till mottagningen och tandbesvären ökade
ringde kvinnan några gånger för att höra om det fanns förtur eller akuttider. En chef
blev arg och sa till anmälaren att hon fick sluta att terrorisera dem. Han kontaktade
även hennes tandläkare. Kvinna blev ledsen då hon endast önskade få hjälp med
pågående besvär.
Åtgärd: Enligt överenskommelse översänds anmälarens skrivelse till vårdgivaren för
kännedom. Ärendet avslutas.
V1604-02633-64
Bemötande/nekas intyg
En man har synpunkter på bemötandet från en läkare vid en vårdcentral. Vid ett
telefonsamtal med denne blev det ordväxling, höga röster och till slut la läkaren på
luren. Anmälaren är mycket upprörd.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket den i ärendet aktuella läkaren framhåller att patienten önskat intyg på att
patientens skador berodde på en bilolycka. Detta kunde inte läkaren intyga, och
patienten blev alltmer högljudd. Samtalet avslutades genom att läkaren lade på
luren. Verksamhetschefen har bett läkaren ringa patienten igen och förklara, men
läkaren har inte gjort så då det inte finns tid avsatt till långa samtal. Verksamheten
arbetar med framtagande av en ny rutin som ska innehålla hur man samtalar med
patienter, även de som inte är nöjda. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid
efter att ha fått ta del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1604-02641-57
Vill inte boka in besök för diskussion
En man önskar besöka ortoped i specialistvården för att diskutera en framtida
operation i ryggen. Men ortoped på mottagningen kräver en
magnetröntgenundersökning innan de vill träffa mannen. Han menar att han först
vill diskutera en operation och vill inte genomföra undersökningen.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som förtydligade att mottagningens
rutiner är att de patienter som kommer på läkarbesök är helt färdigutredda, detta
för att underlätta vårdplaneringen. Anmälaren är nöjd med de förklaringar han fått
och han önskar avsluta ärendet.
V1604-02650-64
Illa behandlad och bemött
En kvinna kände sig kränkt och illa bemött på beroendemottagningen.
Åtgärd. Förvaltningen har kontaktat anmälaren som bestämt sig för att inte gå
vidare i ärendet. Ärendet avslutas utan utredning.
V1604-02659-52
Önskar ersättning
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En pappa anser att vården brustit då man inte upptäckt tidigare att hans barns
händer skulle inte utvecklas normalt. Han vill ha ersättning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och om
patientförsäkringen. Vi skickar tillbaka kopior på inkomna handlingarna och
anmälningsblanketter till patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
V1604-02667-58
Brister i information
En kvinna framför att hon varit hos specialistläkare på ett sjukhus för förnyad
bedömning av sina besvär efter en underlivsoperation. Hon fick besked att hennes
fall skulle tas upp på en teamkonferens på sjukhuset samt att läkaren skulle
återkomma till henne i ärendet. Sedan dess har kvinnan inte hört något från
sjukhuset.
Åtgärd: Gemensamt svar har inkommit från verksamhetschef och från överläkare på
kvinnokliniken på sjukhuset. Av yttrandet framgår att patienten remitterats till
sjukhuset för bedömning samt att hon träffat kirurg och uroterapeut vid besöket.
Den sammantagna bedömningen blev att fortsätta med konservativ behandling och
att ny operation inte var aktuell. Patienten erbjöds även fortsatta kontroller på
sjukhuset och fick en tid för detta som hon valde att avboka. Bokas istället in för
telefontid till gynekolog knuten till annan enhet på sjukhuset. 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.
V1604-02668-58
Brister i bemötandet
En kvinna har synpunkter på att när hon kom med sitt barnbarn till en
husläkarmottagning blev de förvisade att vänta utomhus på sin tur eftersom
personal i receptionen ansåg att barnbarnet kunde smitta andra. Barnbarnet, som är
tonåring, blev mycket ledsen, kände sig kränkt och ville inte vara kvar.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som förklarade att misstanken om
vattkoppor gjorde att flickan blev hänvisad att inte sitta ner i väntrummet där
många infektionskänsliga personer redan satt. Detta är den normala rutinen och
verksamhetschefen ber om ursäkt och det upplevdes kränkande. 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.
V1604-02675-28
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
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deras bemötande som det bästa. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas.
V1604-02685-58
Använde fel instrument, komplikationer
En kvinna framför att hon sökt vård på en ögonmottagning på grund av problem
med tårkanalerna. Vid läkarbesöket försökte läkaren ta bort en plugg från
tårkanalen med fel instrument, detta orsakade kvinnan rejäl smärta. Läkaren gick
då efter personal som tillhandahöll rätt instrument och pluggen kunde tas bort
direkt. Anmälaren ifrågasätter handläggningen från läkarens sida.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att hon gått igenom ärendet med berörd läkare med stöd av
journalhandlingar. Av journalen framgår att patienten sökt vård för borttagande av
en plugg från tårkanalen. Efter att patienten fått smärtstillande ögondroppar gjordes
ett försök att ta bort pluggen med pincett, detta misslyckades och ett nytt försök
gjordes med nya instrument. Pluggen kunde då avlägsnas. Vävnaden runt pluggen
var inflammerad vilket försvårade ingreppet och patienten drabbades av en mindre
blödning. Verksamhetschefen beklagar att patientens smärta inte beaktades i
tillräcklig omfattning samt att nödvändig utrustning inte fanns tillgänglig. I
normalfallet ska läkaren självklart ha tillgång till detta. Då man på mottagningen
inte träffat patienten efter ingreppet erbjuds patienten ett återbesök för uppföljning
om hon så önskar. Anmälaren har, efter att ha tagit det av yttrandet, hörts av och
framfört att hon tycker att verksamhetschefen bagatelliserar händelsen. Hon
kommer själv att kontakta verksamhetschefen och förmedla sina synpunkter.
Ärendet avslutas.
V1604-02689-50
Ofullständig behandling
En man var långtidssjukskriven för utmattningssyndrom av vårdcentralen under ett
halvår. Han blev under denna tid aldrig kallad på återbesök utan tvingades själv
boka upp sig på akuttider varannan vecka för förlängning av sjukskrivningen. Detta
resulterade i att han träffade olika läkare vid varje tillfälle som inte kände till hans
situation. Ingen av läkarna informerade om eller föreslog stressrehabilitering. Vissa
intyg var så bristfälliga att Försäkringskassan inte godkände dem.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från vårdcentralen framkommer att anmälarens kritik
till stor del är befogad och dessa problem måste de fortsatt försöka komma tillrätta
med. I yttrandet redogörs för den stora svårigheten att bemanna vårdcentralen,
som just nu har vikarierande underläkare med utländsk bakgrund, då inga svenska
allmänläkare söker tjänsterna. Inte heller dessa personer stannar länge på grund av
hård belastning. Läkarkontinuiteten blir därmed bristfällig. De bristande intygen
beklagas. Läkarna borde ha utnyttjat möjligheten som vårdcentralen erbjuder att få
hjälp att formulera sig skriftligt. 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.
V1604-02695-57
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
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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.
V1604-02700-57
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.
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.

V1604-02710-50
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.
V1604-02711-57
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.
V1604-02712-34
Behandling
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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.
V1604-02714-28
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.
V1604-02733-50
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.
V1604-02741-64
Undersöktes inte ordentligt
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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.
V1604-02742-57
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.
V1604-02745-49
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.
V1604-02746-64
För hög ålder för behandling
En kvinna behövde behandling för hjärtproblem på sjukhuset. Hon informerades av
läkaren att hon hade för hög ålder för att få just den behandlingsmetoden som hon
föreslog.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten i
vilket verksamhetschefen, efter genomgång av patientjournalen, bedömer att
patienten fått och får en adekvat behandling. Hon kan inte se att man diskuterat
den av patienten föreslagna behandlingsmetoden, men talar om att man väljer
behandlingsmetod av medicinska skäl. Patienten har en planerad uppföljning på
hjärtmottagningen och verksamhetschefen anser att man bör utvärdera den
behandling som påbörjats varefter fortsatt diskussion runt möjliga
behandlingsmodeller få ske tillsammans med behandlande läkaren. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av yttrandet, inkommit med skriftligt genmäle i vilket det
ifrågasätts varför inte patienten får den föreslagna behandlingen. Anmälaren kan
inte förstå vilka medicinska skäl som föreligger, men inser att fortsatt diskussion
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behöver ske mellan patienten och den behandlande läkaren. Anmälaren undrar
också om det faktum att behandlingsmetoden inte finns på sjukhuset kan ha
bidragit till att man inte ser till att patienten får behandlingen. Ärendet avslutas med
att vårdgivaren får ta del av anmälarens synpunkter.
V1604-02747-30
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.
V1604-02758-42
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.
V1604-02762-44
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 kommer
att tillföras akten utan åtgärd. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1604-02768-44
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.
V1604-02778-50
Komplikationer efter operation
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En kvinna drabbades av komplikationer efter en operation i handleden. Hon fick
klåda, och rodnad i fingrarna. Såret 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.
V1604-02787-44
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
V1604-02789-58
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.
V1604-02793-58
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.
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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.
V1604-02797-57
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.
V1604-02799-57
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.
V1604-02803-28
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.
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V1604-02804-58
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.
V1604-02833-28
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.
V1604-02841-57
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.
V1604-02849-64
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.
V1605-02854-57
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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.
V1605-02858-58
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.
V1605-02873-57
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.
V1605-02878-49
Vårdcentral makulerade frikort
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.
V1605-02889-57
Neurologisk sjukdom var en tumör
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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.

V1605-02894-58
Felaktig diagnos, önskar ekonomisk ersättning
En kvinna framför synpunkter på att läkaren på en vårdcentral satt en felaktig
diagnos gällande hennes knäbesvär. Hade 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.
V1605-02898-28
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.
V1605-02919-49
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.
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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.
V1605-02924-64
Fel i intyg
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.
V1605-02930-57
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.
V1605-02937-57
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.
V1605-02946-28
Ofullständig tandbehandling
En man fick år 2012 information om att hans käkproblem kunde åtgärdas med
käkkirurgi kombinerad med tandreglering. Först skulle tandreglering utföras och
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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.
V1605-02960-58
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.
V1605-02961-58
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 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.
V1605-02964-64
Bristande undersökning
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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 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.
V1605-02972-42
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.

V1605-02976-64
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.
V1605-02989-58
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.
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V1605-02990-42
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.

V1605-03010-50
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.
V1605-03039-58
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.
V1605-03040-57
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
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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.
V1605-03057-49
Insatser av tandläkare gav smärta, höga kostnader
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.
V1605-03071-50
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.
V1605-03084-57
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.
V1605-03096-49
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.
V1605-03102-57
Tandläkare hör inte av sig med kostnadsförslag
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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.
V1605-03104-62
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.
V1605-03107-58
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.
V1605-03151-64
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.

V1605-03173-58
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
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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.
V1605-03178-54
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.

V1605-03193-64
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.
V1605-03194-42
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.
V1605-03211-28
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.
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V1605-03212-28
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.
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.
V1605-03214-57
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.
V1605-03238-58
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.
V1605-03242-58
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.
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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.
V1605-03246-62
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.
V1605-03254-34
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.
V1605-03276-28
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 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.
V1605-03294-64
Felaktigheter i journal
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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.
V1605-03296-64
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.
V1605-03309-42
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.
V1605-03313-57
Lång väntan på besökstid hos husläkare
En man har fått information om att han har en mycket ovanlig 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.
V1605-03315-58
Inte nöjd med behandling hos fysioterapeut
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.
V1605-03339-62
Ej lyssnad till vid läkarbesök
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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.
V1605-03355-28
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.
V1605-03372-50
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.
V1605-03391-57
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
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.
V1605-03449-64
Försenad diagnos
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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.
V1605-03456-42
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.
V1605-03457-57
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.
V1605-03485-58
Nekad besökstid
En mamma framför att sonen remitterades till en specialistmottagning på ett
sjukhus för uppföljning av testikelbesvär. Remissen skickades vidare till annan
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
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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.
V1605-03486-58
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.
V1605-03490-57
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.
V1605-03491-64
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.
V1605-03499-42
Tillgänglighet, recept
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En man anser sig tvingad att använda kontakten via 1177, Mina vårdkontakter för
att komma i kontakt med 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.
V1605-03517-42
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.

V1605-03521-57
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.
V1605-03530-50
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.
V1605-03586-30
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.
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Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom kvinnan inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1605-03593-64
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.
V1606-03578-58
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.
V1606-03599-64
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.
V1606-03640-28
Filfraktur - ersättning?
En kvinna har fått en filfraktur. Undrar över ersättning.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om patientförsäkringen, Löf. Ärendet avslutas.
V1606-03664-64
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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V1606-03700-64
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.
V1606-03711-64
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.
V1606-03718-42
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.

V1606-03751-64
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.
V1606-03788-64
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.
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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.
V1606-03848-57
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 epost 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.
V1606-03859-64
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.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt, men inte fått, kompletterande handlingar från
anmälaren. Ärendet avslutas utan utredning.
V1606-03915-42
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.
V1606-03919-64
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.
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V1606-03954-50
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
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.
V1606-04026-57
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.
V1606-04034-57
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.
V1606-04058-54
Synpunkter på diagnos och medicinering
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
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förvaltningen. Ärendet överlämnas till handläggare för stödpersonsverksamheten
och avslutas i överenskommelse med anmälaren.

V1606-04134-49
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.
V1606-04138-64
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.
V1606-04148-64
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.
V1606-04193-52
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
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synpunkter på kommunens agerande kan förvaltningen dessvärre inte bistå med
detta. Ärendet avslutas.
V1606-04213-28
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.
V1606-04220-55
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.
V1607-04385-42
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.
V1607-04397-42
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.
V1607-04437-42
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
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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.
V1607-04469-55
Hantering av logguppgifter
En kvinna har frågor angående hantering av logguppgifter.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04470-55
Hantering av logguppgifter
En kvinna har synpunkter på hantering av logguppgifter i journaler.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04471-55
Fråga angående logguppgifter i journaler
En kvinna har frågor angående logguppgifter i journaler.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04473-55
Brister i hantering av logguppgifter
En kvinna framför synpunkter på brister i logguppgifter i hennes journaler.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04474-55
Logguppgifter i patientjournal
En kvinna har frågor angående logguppgifter i hennes patientjournal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04476-55
Hantering av logguppgifter i journal
En kvinna har frågor angående logguppgifter i sin patientjournal.
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Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04477-55
Brister rörande logguppgifter i journaler
En kvinna framför brister rörande logguppgifter i hennes journaler.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04478-55
Hantering av logguppgifter i patientjournal
En kvinna har frågor angående logguppgifter i patientjournal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04479-55
Synpunkter på logguppgifter i journal
En kvinna har synpunkter på logguppgifter i hennes journal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04480-55
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.
V1607-04481-55
Synpunkter på logguppgifter i patientjournal
En kvinna framför synpunkter på logguppgifter i hennes patientjournal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04482-55
Logguppgifter i patientjournal
En kvinna framför synpunkter på logguppgifter i hennes journal.
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Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04483-55
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.
V1607-04484-55
Synpunkter på logguppgifter i patientjournal
En kvinna har synpunkter på logguppgifter i hennes patientjournal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04485-55
Hantering av logguppgifter i patientjournal
En kvinna har synpunkter på hantering av logguppgifter i hennes journal.
Åtgärd: Kvinnan önskar inte att förvaltningen handlägger ärendet. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1607-04514-57
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.
V1607-04667-50
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 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.
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