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Kontakta mottagningen - övriga ärenden
Familjeläkargruppen Odenplan
Svar
2021-10-18 09:43

Hej Torsten!
1.Dr Griﬃths är fn ej i tjänst och den anteckning som hon gjort i din journal med
diagnossättning får hon gå igenom med dig vad hon gjort för bedömning som ligger till
grund för den diagnosen.
2.Första remissen som skickades till SAmtalshuset ﬁck vi som svar 20210527 att du
hade blivit erbjuden ﬂera olika terapeuter hos dem,men att du uttryck att ingen av
dem passade dig och det du önskade samtal kring.
Nästa remiss när Caroline skickade till samtalshuset så kom den i retur med svar att det
ej har någon terapeut med lämplig kompetens att erbjuda kring de frågeställningar och
det du uttryck du behöver hjälp med.
Remiss skickades därför till Kognitiva teamet som vi haft samarbete med tiidgare för att
se om de kan hjälpa dig på ett bra sätt.
3.Denna fråga kan ej jag besvara den måste besvaras av den läkare som skrivit
anteckningen.Dr Griﬃths.
4: gällande frga nr 4 som du änskar få besvarad så tycker jag det är bäst om vi kunde
träﬀas och gå igenom det som står i din journal och få ett förtydligande. Du skrev att du
sannolikt är åter slutet av september eller slutet av oktober.Kan vi träﬀas slutet av
oktober på mottagningen? Kom emd förslag på en tid .De dagar som passar mig bäst är
28/10 eller 29/10 förmiddagar. Förmiddag den 3711 går också bra.
Med vänlig hälsning
Kerstin Gustafsson Araya
Läkare, privata vårdgivare. Verksamhetschef.
2021-10-18
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Skickat
2021-10-15 19:41
Ange vilken läkare du vill komma i kontakt med

Caroline Griﬃths
Kerstin Gustavsson Araya
Beskriv ditt ärende

Till: Caroline Griﬃths / Kerstin Gustavsson
Hej,
Med anledning av det brev jag först skickade till Er daterat 2021-08-25, samt igen
2021-09-08, samt via 1177 datumen 2021-09-22, 2021-09-28, 2021-10-06 samt
2021-10-11; får jag vänligen be att Ni besvarar det brevets fyra frågor.
Det är fyra enkla frågor till FLGO.
Vänligen, börja med att besvara fråga 1 (1 av 4).
Fråga 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.
Om svar fortsättningsvis uteblir, ser jag rimligheten i att uppdatera detta i min
oﬀentliga ’journalföring’ här.: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-carediscrimination-against-Non-Swedishness.htm)
Tack.
Med vänliga hälsningar,
Torsten Nenzén

------2021-10-11 17:26
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Hej Torsten! Du får vänta tills Dr Caroline är tillbaka. Kommer först på onsdag. Det är
hon som satt diagnosen så hon får besvara fråga nummer 1.
Med vänlig hälsning
Kerstin Gustafsson Araya
Läkare, privata vårdgivare. Verksamhetschef.
-------

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

Medicinsk sekreterare
Beskriv ditt ärende

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.
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