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

Ärende V2112-08583
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
November 2021
Var inträffade händelsen
Familjeläkargruppen Odenplan ()
Status
Ärende inkommit till patientnämnden
Beskrivning
2021-12-19

Till: Region Stockholms Patientnämnd.

Anmälan mot svenskhetsläkaren, Dr. Caroline Grif�ths, vid Region Stockholms vårdföretag
Familjeläkargruppen Odenplan (FLGO).

Denna anmälan mot svenskhetsläkaren Caroline Grif�ths har association till en separat anmälan
mot det ljugande svenska vårdföretaget Samtalshuset AB (PaN V2108-05400)
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(https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf).

Svenskhetsläkaren Caroline Grif�ths absolut vägrar att besvara två nödvändiga frågor angående
denne svenskhetsläkerens förhållningssätt till medicinsk vetenskap samt dennes inställning till
objektiva fakta.

1) Svenskhetsläkaren Caroline Grif�ths absolut vägrar att uppge medicinska skäl i Caroline
Grif�ths valda diagnossättning av patienten: (https://www.nenzen.net/2021-11-07_T-requestsclarifying-answers-from-FLGO-Caroline-Grif�ths.htm).

2) Svenskhetsläkaren Caroline Grif�ths absolut vägrar att förklara Caroline Grif�ths
journalanteckning om patientens samtal som ”hotfullt”: (https://www.nenzen.net/2021-11-10_Trepeats-request-for-answers-from-FLGO-Caroline-Grif�ths__links.pdf).

Eftersom endast svenskhetsläkaren Caroline Grif�ths kan besvara dessa två frågor angående sina
diagnoser och sina anteckningar, ombads svenskhetsläkaren Caroline Grif�ths att besvara
(https://bit.ly/3F3jrzP) nedanstående två frågor:

[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 speci�cerade
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”.

Svenskhetsläkaren Caroline Grif�ths absolut vägrar att svara.
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Synpunkter
I brevet 2021-11-07 till FLGO läkaren Caroline Grif�ths (https://www.nenzen.net/2021-11-07_Trequests-clarifying-answers-from-FLGO-Caroline-Grif�ths.htm) efterfrågade jag förklaring till
läkarens beskrivning av mitt samtal som ”hotfullt”, samt medicinska fakta och observation till
läkarens bifallande diagnossättning ”Andra speci�cerade personlighetsstörningar”. Läkaren vägrade
att besvara:

” I Din anteckning 21-10-28 beskriver Du mitt samtal som ”hotfullt”. Vänligen förklara. Du angav
21-10-28 Din diagnossättning ”Andra speci�cerade personlighetsstörningar” med två skäl
(https://bit.ly/31ujGp4): ditt monetära incitament, samt din icke-medicinska påverkan med
hänseende till mycket text. Vänligen ange medicinskt skäl till Din diagnossättning. ”

I brevet 2021-11-10 till FLGO läkaren Caroline Grif�ths (https://www.nenzen.net/2021-11-10_Trepeats-request-for-answers-from-FLGO-Caroline-Grif�ths__links.pdf) efterfrågade jag
fortsättningsvis förklaring till läkarens beskrivning av mitt samtal som ”hotfullt”, samt medicinska
fakta och observation till läkarens bifallande diagnossättning ”andra speci�cerade
personlighetsstörningar”. Läkaren vägrade fortsättningsvis att besvara:

” [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 speci�cerade
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”. ”

Jag ber att svenskhetens Region Stockholm skall redovisa svar till dessa två frågor.
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Om du vill kan du skicka med bilagor till din anmälan
Följande �ler är möjliga att ladda upp:
- Bilder i formaten .tiff eller .JPG
- Dokument i formaten .txt, .doc, .docx eller .pdf
- Exceldokument i formaten .xlsx eller .xls
Maximala �lstorleken är 20 MB.

Välj Bilagor

Meddelanden

Händelser

Dokument

Meddelanden
2021-12-19 skrev du:

https://www.nenzen.net/2021-12-19_letter-to-PatientsAdvisoryCommitte_caseV211208583_Caroline-Grif�ths.pdf

Skicka meddelande
Meddelande

0/2000

Skicka meddelande
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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)

2021-12-19, 22:04

