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Torsten Nenzén

Inställningar

Logga ut

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

Kontakta mottagningen - övriga ärenden
Familjeläkargruppen Odenplan
Skickat
2021-11-10 18:45
Ange vilken läkare du vill komma i kontakt med

Caroline Griﬃths
Kerstin Gustavsson Araya
Beskriv ditt ärende

C.Griﬃths
Hej,
I Ditt svar (https://bit.ly/3kkfy1F) 2021-11-10 till de två speciﬁka frågorna till Dig
(https://bit.ly/3D7xunm) 2021-11-07, där Du ombads att redogöra medicinskt skäl till
Din journalfört bifallande diagnossättning (https://bit.ly/3ob1BEi) 2021-07-22 ”Andra
speciﬁcerade personlighetsstörningar”, samt där Du ombads att förklara Din
journalanteckning (https://bit.ly/3H6bgoi) 2021-10-28 där Du beskrev mitt samtal som
”hotfullt”, valde Du att vägra att svara.
I stället för att besvara de två speciﬁka frågorna till Dig (https://bit.ly/3D7xunm)
2021-11-07 angående Dina antecknade journalutlåtanden, hänvisade Du istället till Din
kollega vid FLGO som Du anser bör förklara Dina journalanteckningar och Din
diagnossättning. Din svarsskrift (https://bit.ly/3kkfy1F) 2021-11-10 är: ”Vi kom ju
överens vid föregående kontakt att du och jag fortsättningsvis ej ska ha kontakt och att
du framöver kommunicerar med dr Kerstin Gustavsson Araya. Vänligen respektera
detta.” I ditt oanmälda telefonsamtal till mig (https://bit.ly/3H9vtty) 2021-10-28
bekräftade jag Din olämplighet som läkare i kontakt med mig, med avseende till dina
osanningar.
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Caroline Griﬃths, ingen annan än Du är ansvarig för Dina journalanteckningar och Dina
journalförda (”bifallande”) diagnoser.
Eftersom endast Du kan besvara dessa två frågor angående Dina diagnoser och Dina
anteckningar, ombeds Du igen att besvara (https://bit.ly/3F3jrzP):
[1] Redogör Ditt medicinska skäl till Din journalfört bifallande diagnossättning
(https://bit.ly/3ob1BEi) (https://bit.ly/3H9vtty). Du angav 2021-10-28 Din
diagnossättning ”Andra speciﬁcerade personlighetsstörningar” med två skäl
(https://bit.ly/31ujGp4): ditt monetära incitament, samt din icke-medicinska påverkan
med hänseende till mycket text.
[2] Förklara Din anteckning (https://bit.ly/3H6bgoi) 2021-10-28 där Du beskriver mitt
samtal som ”hotfullt”.
Du kan välja att svara mig i 1177.se direkt, eller att svara mig indirekt via Patientnämnd.
Mvh,
T
Ange här om du vill komma i kontakt med sjuksköterska eller sekreterare

Sjuksköterska / Distriktssköterska
Medicinsk sekreterare
Beskriv ditt ärende

C.Griﬃths
Hej,
I Ditt svar (https://bit.ly/3kkfy1F) 2021-11-10 till de två speciﬁka frågorna till Dig
(https://bit.ly/3D7xunm) 2021-11-07, där Du ombads att redogöra medicinskt skäl till
Din journalfört bifallande diagnossättning (https://bit.ly/3ob1BEi) 2021-07-22 ”Andra
speciﬁcerade personlighetsstörningar”, samt där Du ombads att förklara Din
journalanteckning (https://bit.ly/3H6bgoi) 2021-10-28 där Du beskrev mitt samtal som
”hotfullt”, valde Du att vägra att svara.
I stället för att besvara de två speciﬁka frågorna till Dig (https://bit.ly/3D7xunm)
2021-11-07 angående Dina antecknade journalutlåtanden, hänvisade Du istället till Din
kollega vid FLGO som Du anser bör förklara Dina journalanteckningar och Din
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diagnossättning. Din svarsskrift (https://bit.ly/3kkfy1F) 2021-11-10 är: ”Vi kom ju
överens vid föregående kontakt att du och jag fortsättningsvis ej ska ha kontakt och att
du framöver kommunicerar med dr Kerstin Gustavsson Araya. Vänligen respektera
detta.” I ditt oanmälda telefonsamtal till mig (https://bit.ly/3H9vtty) 2021-10-28
bekräftade jag Din olämplighet som läkare i kontakt med mig, med avseende till dina
osanningar.
Caroline Griﬃths, ingen annan än Du är ansvarig för Dina journalanteckningar och Dina
journalförda (”bifallande”) diagnoser.
Eftersom endast Du kan besvara dessa två frågor angående Dina diagnoser och Dina
anteckningar, ombeds Du igen att besvara (https://bit.ly/3F3jrzP):
[1] Redogör Ditt medicinska skäl till Din journalfört bifallande diagnossättning
(https://bit.ly/3ob1BEi) (https://bit.ly/3H9vtty). Du angav 2021-10-28 Din
diagnossättning ”Andra speciﬁcerade personlighetsstörningar” med två skäl
(https://bit.ly/31ujGp4): ditt monetära incitament, samt din icke-medicinska påverkan
med hänseende till mycket text.
[2] Förklara Din anteckning (https://bit.ly/3H6bgoi) 2021-10-28 där Du beskriver mitt
samtal som ”hotfullt”.
Du kan välja att svara mig i 1177.se direkt, eller att svara mig indirekt via Patientnämnd.
Mvh,
T

1177 Vårdguiden - tryggt om din hälsa
och vård
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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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