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Kontakta mottagningen - övriga ärenden
Familjeläkargruppen Odenplan

Ange vilken läkare du vill komma i kontakt med

Caroline Griffiths

Beskriv ditt ärende

Caroline Griffiths.

Hej,

FRÅGAN 1.0:
https://www.nenzen.net/2021-08-25__T-original-letter-to-Swedish-doctors-of-Swedish-
FLGO.pdf

Torsten Nenzen frågade 2021-08-25: ”  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.  ”

FRÅGAN 2.0:
https://www.nenzen.net/2021-08-25__T-original-letter-to-Swedish-doctors-of-Swedish-
FLGO.pdf 

K.Gustafsson svar 2021-10-18 till FRÅGAN 2.0:
”  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 
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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.  ”

Samtalshuset AB remissvar#1 till FLGO remiss#1:
https://www.nenzen.net/2021-05-27_Swedish-governmentfunded-healthcare-LIE-by-
Samtalshuset.pdf 

Fråga 2.1
Vilket datum skickade C.Griffiths remiss#2?

Fråga 2.2
Vilket datum svarade Samtalshuset remiss#2?

Fråga 2.3
Vänligen skicka till mig kopia av C-Griffiths remiss#2 med Samtalshuset AB 
remissvar#2.

Frågan 1.0:
C.Griffiths, vänligen beskriv vilka symptom som FLGO C.Griffiths har observerarat hos 
Torsten Nenzen och som styrker FLGO C.Griffiths huvuddiagnos ”andra specificerade 
personlighetsstörningar”.

Vänliga hälsningar,

Torsten Nenzen

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

Medicinsk sekreterare
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och vård

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns
alltid med dig när du vill må bättre.

Teknisk support

Webbkarta

Läs mer om e-tjänster
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