2021-08-25

Till:

Caroline Griffiths / Kerstin Gustavsson vid FLGO

Hej,
Jag har idag 2021-08-25 öppnat min journal och läst.
Utifrån journalföringen samt utifrån FLGO 1177-kommunikation,
har jag fyra funderingar som jag önskar att FLGO bemöter med
svar.
1)

2021-07-22 dokumenterade Caroline Griffiths på FLGO
en
huvuddiagnos:
”andra
specificerade
personlighetsstörningar”. Utifrån denna huvuddiagnosen
om mig ”andra specificerade personlighetsstörningar”,
vänligen beskriv vilka symptom som FLGO har
observerarat hos mig och som styrker denna
huvuddiagnosen.

2)

2021-07-23 journalantecknade Caroline Griffiths på
FLGO en bedömning att ”pat avböjt remiss till
Samtalshuset”. Angående företaget Samtalshuset AB
kan läsas här: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-carediscrimination-against-Non-Swedishness.htm. Det framgår där med
bevis att företaget Samtalshuset AB avsiktligt har
avvisat mig som kund utan att företaget någonsin har
samtalat med mig. Företaget har endast kommunicerat
med mig i skrift, och företaget valde att diskriminerande
avvisa mig som kund, eftersom jag inte är ”svensk”.
Eftersom jag är Bibeltroende kristen kan jag inte
identifiera med svenskhet. Motsättningen mellan
svenskhet (svenska värderingar) och Biblisk kristendom
(Bibliska värderingar) är så pass graverande oförenliga
att ingen Bibeltroende kristen med trovärdighet kan
identifiera sig som ”svensk”. Svenskhet är inkompatibel
med Biblisk kristendom. Därför bör Bibelstroende kristna
primärt identifiera med Bibliska värderingar men inte
primärt med ”svenska” värderingar. Begreppen ”svensk
kristen”
respektive
”kristen
svensk”
är
båda
oxymoroner. Företaget Samtalshuset AB avsiktligt valde
också att bevisbart ljuga i remissvaret till Er (FLGO) som
remittent.
Vänligen
ytterligare
förklara
FLGO’s
bedömning att ”pat avböjt remiss till Samtalshuset”.

3)

2021-07-23 svarade Caroline Griffiths på FLGO att ”Jag
har förstått att du ej upplever att psykiatrin var rätt ställe
att få hjälp.”. Eftersom jag upprepande har meddelat till
FLGO och till alla övriga instanser, att jag behöver ett
relationellt substitut till ett kristet äktenskap, samt att
jag har informerat till FLGO och till alla övriga instanser,
att kristet äktenskap omöjliggörs av 100% av kyrkornas
anställda präster/pastorer i Sverige genom samtliga
kyrkors avvisning mot mig, torde det vara uppenbart att
jag behöver en långsiktigt substituerande lösning. Det
Bibliska äktenskapet är livslångt. Exakt som jag har
vädjat till kyrkorna under ett par decennier, inte endast
inom Sverige men också över stora delar av världen, så
är rätt ställe att få hjälp via en välkomnande kommunitet
av
sanna
efterföljare
till
Jesus
Kristus
(https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf). På grund
av att det inte existerar någon kyrka i universum som
vill välkomna mig som människa, och som logisk
konsekvens att det därför förblir omöjligt för mig att
kunna söka vänskap som kan leda till äktenskap,
behöver jag därför relationellt substitut genom en
artificiell/professionell "vän" (medmänniska) att kunna
samtala med inom den professionella vården, istället.
Vänligen förklara FLGO förståelse: ”Jag har förstått att
du ej upplever att psykiatrin var rätt ställe att få hjälp.”

4)

2021-08-12 slutantecknade Region Stockholms läkare
vid PNV att ”Patienten inte intresserad av vidare kontakt
inom psykiatrin utöver stödsamtal vilka ej kan erbjudas
vid denna enhet.” Vad är grundorsaken till att Region
Stockholms läkare har denna uppfattning? Jag har inte
kommunicerat detta budskapet. Däremot förefaller en
logisk koppling mellan Region Stockholms läkare vid PNV
och
FLGO’s
Caroline
Griffiths
snarliknande
journalanteckning 2021-07-23 att ”Jag har förstått att
du ej upplever att psykiatrin var rätt ställe att få hjälp.”

Jag är förmodligen åter till Stockholm mot slutet av september
månad, alternativt mot slutet av oktober månad 2021.
När jag återkommer till Stockholm (senast i slutet av oktober
2021) vill jag få en remiss till stödsamtalskontakt (relationellt
substitut till äktenskap).
Min återkommande beskrivning:
”Psykosocial ohälsa; med gråtande sorg, ofrivillig
ensamhet och depressivitet pga uteslutning av 100% av

kyrkornas

pastorer/präster

i

hela

Sverige
Eftersom
jag är avvisad av alla kyrkor, vilket medför omöjligheten
för mig att kunna söka vänskap som kan leda till
äktenskap, behöver jag därför relationellt substitut genom
en artificiell/professionell "vän" (medmänniska) att kunna
samtala med inom den professionella vården, istället.”
(https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf).

Angående

företaget

Samtalshuset

AB

kan

läsas

https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-NonSwedishness.htm

här:

Vänligen journalför helheten av detta brev.
Tack.
Med vänlig hälsning,
Torsten Nenzén
19660926-8633

-------------------------2021-08-12 Slutanteckning av Martin Gärde (Läkare) på PNV:
Patienten inte intresserad av vidare kontakt inom psykiatrin utöver stödsamtal vilka ej kan erbjudas
vid denna enhet.

2021-07-23 Svarat av Caroline Griffiths på FLGO:

Jag har förstått att du ej upplever att psykiatrin var rätt ställe att få hjälp. Det som dock hade
kunnat vara bra med samtalskontakt/stödsamtal inom psykiatrin är att det är mer kontinuerliga
över tid och att du hade kunnat erhålla en stödjande kontaktperson under en längre tid.
Samtalskontakt via primärvården är av mer kortsiktig natur på ett visst antal samtal innan avslut.

2021-07-23 Journalantecknad av Caroline Griffiths på FLGO

Bedömning: pat avböjt remiss till Samtalshuset, då han IVO-anmält dem efter tid kort kontakt och
ej hyser förtroende för dem.

2021-07-22 Dokumenterad av Caroline Griffiths på FLGO
Diagnos (Andra specificerade personlighetsstörningar)
Huvuddiagnos: Andra specificerade personlighetsstörningar

2021-07-22 Torsten Nenzén skickat till FLGO:

(…) Mitt behov av stödsamtalskontakt (relationellt substitut till äktenskap).
Som Ni kanske vet har företaget Samtalshuset AB diskriminerande nekat vård till mig tidigare,
Samtalshuset AB har avsiktligt ljugit till FLGO som remittent, och Samtalshuset AB har avsiktligt

ljugit i journalföringen mot mig. Detta är bevisbart, och därför anmälde jag Samtalshuset AB till
IVO, DO, PAN, Smer samt Socialdepartementet. IVO, som i princip alltid, avvisade ärendet. Jag
kommer att inlämna polisanmälan mot Samtalshuset samt söka att få domstolsprocess mot
företaget.
ÄRENDENT MED EVIDENS: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discriminationagainst-Non-Swedishness.htm
Finns annat företag som inte avsiktligt ljuger och diskriminerar?

2021-07-22 Torsten Nenzén skickat till FLGO:

Nästa vecka flyttar jag min sorgsamma ensamhet som ogift samt min ofrivilliga sociala isolation i
Sverige, som är direkt orsakad från avvisningar av 100% av Sveriges professionellt kyrkliga
präster/pastorer, ner till Spanien. I Spanien råder identisk omständighet; där är jag också avvisad
av samtliga kyrkors professionella ledare. När jag återkommer till Stockholm mot slutet av
september 2021, vill jag ha färdig remiss till stödsamtalskontakt (relationellt substitut till
äktenskap). Vänligen informera mig via 1177, via MinMyndighetspost eller via epost datum/tid för
remiss till första stödsamtal i början av oktober 2021. (Psykosocial ohälsa; med gråtande sorg,
ofrivillig ensamhet och depressivitet pga paria av 100% av kyrkorna i hela Sverige
(https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf). Eftersom jag är avvisad av alla kyrkor,
vilket medför omöjligheten för mig att kunna söka vänskap som kan leda till äktenskap, behöver
jag därför relationellt substitut genom en artificiell/professionell "vän" (medmänniska) att kunna
samtala med inom den professionella vården, istället.)

