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Inloggad som: Torsten Olov Nenzén
 Tillbaka till mina ärenden (/vardsynpunkter/mina-arenden)

Ärende V2109-05667
Här kan du se information om ditt ärende. Du kan kontakta patientnämnden under �iken
”Meddelanden”. Under �iken ”Händelser” kan du se vad som hänt i ärendet.
När inträffade händelsen
Augusti 2021
Var inträffade händelsen
Övrig vård
Status
Ärende inkommit till patientnämnden
Beskrivning
Beskrivning:

1. Diskriminering mot "icke-svenskar" (i detta fall diskriminering mot Bibeltroende kristna) av
vårdföretaget ’Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB’.

2. Avsiktlig lögn av vårdföretaget ’Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB’ till
remittenten Familjeläkargruppen Odenplan.

3. Avsiktlig lögn av vårdföretaget ’Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB’ i
journalföringen mot patienten.

REDOGÖRELSE MED EVIDENS: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-carediscrimination-against-Non-Swedishness.htm
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Patientnämnden Region Stockholm inom Stockholms Läns Landsting vägrade
kommunikation/åtgärd i Ärende V2107-04878 gentemot "icke-svensken" Torsten Nenzén.

Patientnämnden Region Stockholm inom Stockholms Läns Landsting vägrade
kommunikation/åtgärd i Ärende V2108-05400 gentemot "icke-svensken" Torsten Nenzén.

Synpunkter
Diskrimineringens etiska art med bevisbara lögner inom allmän sjukvård, där sjukvårdsföretagen
bevisligen diskriminerar mot ”icke-svenskar” samt mot Bibeltroende kristna genom att neka vård
till ”icke-svenskar” samt till Bibeltroende kristna, bör särskilt föranleda aktion med
domstolsprocess. Sjukvårdsföretagen i Sverige bevisligen åsidosätter grundläggande god medicinsk
etik, och förmodas därmed att även negligera diskrimineringslag och sjukvårdslag.

REDOGÖRELSE MED EVIDENS: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-carediscrimination-against-Non-Swedishness.htm

Om du vill kan du skicka med bilagor till din anmälan
Följande �ler är möjliga att ladda upp:
- Bilder i formaten .PNG eller .JPG
- Dokument i formaten .txt, .doc, .docx eller .pdf
- Exceldokument i formaten .xlsx eller .xls
Maximala �lstorleken är 20 MB.
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Meddelanden
2021-09-02 skrev du:

Ärendets kontext: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-againstNon-Swedishness.htm
Ärendets bakgrund: https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf

Skicka meddelande
Meddelande

0/2000

Skicka meddelande

Support och kontaktvägar
Telefon: 08-690 67 00 (tel:08-690 67 00)
Epost: registrator.pan@sll.se (mailto:registrator.pan@sll.se?subject=Pan1177 e-tjänst)
Hemsida: http://www.patientnamndenstockholm.se/ (http://www.patientnamndenstockholm.se/)

Om webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse (/vardsynpunkter/tillganglighetsredogorelse)
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