
Du är här: Start / Meddelanden / Kontakta mottagningen - övriga ärenden

Kontakta mottagningen - övriga ärenden
Familjeläkargruppen Odenplan

Ange vilken läkare du vill komma i kontakt med

Caroline Griffiths
Kerstin Gustavsson Araya

Beskriv ditt ärende

C.Griffiths 1177-svar 2021-09-21:
Jag har ej fått något brev och det är inget fungerande kommunikationssätt för min del. 
För mig fungerar telefon el personligt möte eller 1177. Kan vara så att kerstin har fått 
brevet och då får du återkomma på torsdag el fredag och höra med henne. 

T.Nenzen 1177-meddelande 2021-09-19:
Till: Caroline Griffiths / Kerstin Gustavsson 
Med anledning av det brev jag skickade till Er daterat 2021-08-25, samt igen 2021-09-08, 
får jag vänligen be att Ni snarast besvarar det brevets fyra frågor.

--- 

Av utrymmesskäl inom 1177-kommunikation (2000 tecken + 2000 tecken), kommer jag 
att bifoga min text av brevet till Caroline Griffiths och Kerstin Gustavsson, som 
e-postades till FLGO 2021-08-25 samt 2021-09-08, i kommande tre 1177-meddelandena 
efter detta meddelande här. 

Mitt brev till Kerstin Gustavsson / Caroline Griffiths innehåller åtminstone 5000 tecken, 
och därför kommer följande 1177-meddelande ifrån mig till Er båda, att fördelas på 
kommande tre 1177-meddelanden, strax.

Skickat
2021-09-22 13:07

Torsten Nenzén

Inställningar Logga ut
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Kerstin Gustavsson har slutligen bekräftad mottagandet av mitt brev daterat 
2021-08-25 som e-postat PDF-dokument till FLGO, och jag hänvisar här även till det 
epostade brevet, då min text där kan läsas sammanhängd i ett stycke, inklusive 
referenser.

--- 

Subject: Andra gången: fyra funderingar
Date: Wed, 8 Sep 2021 15:26:15 +0200
From: Torsten Nenzén 
To: Kerstin Gustavsson , Michael Hedlund , info@flgo.se

Subject: fyra funderingar
Date: Wed, 25 Aug 2021 17:10:39 +0200
From: Torsten Nenzén 
To: Kerstin Gustavsson , info@flgo.se

Ange här om du vill komma i kontakt med sjuksköterska eller sekreterare

Sjuksköterska / Distriktssköterska
Medicinsk sekreterare

Beskriv ditt ärende

C.Griffiths 1177-svar 2021-09-21:
Jag har ej fått något brev och det är inget fungerande kommunikationssätt för min del. 
För mig fungerar telefon el personligt möte eller 1177. Kan vara så att kerstin har fått 
brevet och då får du återkomma på torsdag el fredag och höra med henne. 

T.Nenzen 1177-meddelande 2021-09-19:
Till: Caroline Griffiths / Kerstin Gustavsson 
Med anledning av det brev jag skickade till Er daterat 2021-08-25, samt igen 2021-09-08, 
får jag vänligen be att Ni snarast besvarar det brevets fyra frågor.

--- 

Av utrymmesskäl inom 1177-kommunikation (2000 tecken + 2000 tecken), kommer jag 
att bifoga min text av brevet till Caroline Griffiths och Kerstin Gustavsson, som 
e-postades till FLGO 2021-08-25 samt 2021-09-08, i kommande tre 1177-meddelandena 
efter detta meddelande här. 
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1177 Vårdguiden - tryggt om din hälsa
och vård
1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns
alltid med dig när du vill må bättre.

Mitt brev till Kerstin Gustavsson / Caroline Griffiths innehåller åtminstone 5000 tecken, 
och därför kommer följande 1177-meddelande ifrån mig till Er båda, att fördelas på 
kommande tre 1177-meddelanden, strax.

Kerstin Gustavsson har slutligen bekräftad mottagandet av mitt brev daterat 
2021-08-25 som e-postat PDF-dokument till FLGO, och jag hänvisar här även till det 
epostade brevet, då min text där kan läsas sammanhängd i ett stycke, inklusive 
referenser.

--- 

Subject: Andra gången: fyra funderingar
Date: Wed, 8 Sep 2021 15:26:15 +0200
From: Torsten Nenzén 
To: Kerstin Gustavsson , Michael Hedlund , info@flgo.se

Subject: fyra funderingar
Date: Wed, 25 Aug 2021 17:10:39 +0200
From: Torsten Nenzén 
To: Kerstin Gustavsson , info@flgo.se
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Teknisk support

Webbkarta

Läs mer om e-tjänster
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