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To:

Wed, 13 Apr 2022 22:15:21 +0100
torsten@nenzen.net <torsten@nenzen.org>
Mathias Wallin <mathias.wallin@regionstockholm.se>,
press.slso@regionstockholm.se

CC:

Amanda
Gåre
<Amanda.Gare@do.se>,
media
<media@do.se>,
SLSO
Funk
Registrator
<registrator.slso@regionstockholm.se>,
HSF
Funk
Registrator
<registrator.hsf@regionstockholm.se>, PAN Funk registrator <registrator.pan@regionstockholm.se>, RLK Funk Registrator <registrator.rlk@regionstockholm.se>, Region Funk
Stockholm
<kontakt@regionstockholm.se>,
Lotta
Eriksson
<lotta.eriksson@regeringskansliet.se>,
Michael
Lövtrup
<michael.lovtru p@regeringskansliet.se>,
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Subject:

PaN V2112-08583

press@regionstockholm.se,

kontakt@regionstockholm.se,

Till:
Ärende:
Anmälan:

Region Stockholms Patientnämnd
PaN V2112-08583

Angående:

Dr. Caroline Griffiths yttrande 2022-02-23

https://www.nenzen.net/2021-12-19_letter-to-PatientsAdvisoryCommitte_caseV211208583_Caroline-Griffiths.pdf

https://www.nenzen.net/V2112-08583_Yttrande_Caroline-Griffiths_2022-02-23.pdf

Från:

Torsten Nenzén

Yttrande – svar till Patientnämnden i Stockholm
angående min anmälan mot svenskhetsläkaren,
Dr. Caroline Griffiths, vid Region Stockholms
vårdföretag Familjeläkargruppen Odenplan
(FLGO).

Anmälan mot svenskhetsläkaren Caroline Griffiths har fortsatt
association till den separata anmälan mot det ljugande svenska
vårdföretaget
Samtalshuset
AB
(PaN
V2108-05400)
(https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf).
Det som inte
omnämns i denna anmälan (PaN V2112-08583) mot
svenskhetsläkaren Caroline Griffiths, finns att tillgå i den
associerade anmälan mot Samtalshuset AB (PaN V2108-05400)
här: https://www.nenzen.net/2021-11-21_T-comments-on-Samtalshuset-to-PatientsAdvisoryCommitte-case-V210805400.pdf
De kyrkligt socio-religiösa-politiska konflikterna, de kyrkliga
dårskaperna och den kyrkliga ondskan ifrån kyrklighetens
professionella präster/pastorer, för att bättre förstå orsak och
verkan, finns att tillgå här: https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf
Denna anmälan 2021-12-19 (PaN V2112-08583)

(https://www.nenzen.net/2021-

mot
svenskhetsläkaren Caroline Griffiths till Patientnämnden, föregicks
av att Caroline Griffiths absolut vägrade att besvara två
nödvändiga
frågor
angående
denne
svenskhetsläkerens
förhållningssätt till medicinsk vetenskap samt dennes inställning
till objektiva fakta; i synnerhet avseende Caroline Griffiths
grundlösa [”bifallande”] diagnos om personlighetsstörning mot
Torsten Nenzén.
12-19_letter-to-PatientsAdvisoryCommitte_case-V211208583_Caroline-Griffiths.pdf)
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I Caroline Griffiths yttrande svar 2022-02-23 (https://www.nenzen.net/V211208583_Yttrande_Caroline-Griffiths_2022-02-23.pdf)
till Patientnämnden i anmälan PaN
V2112-08583, skrev svenskhetsläkaren ”Jag har inte vägrat att
svara på dina frågor.”; ett budskap som strider mot bevisbara
fakta.
Caroline Griffiths blev först tillfrågad 2021-08-25 angående
Caroline Griffiths felaktiga diagnos (https://www.nenzen.net/2021-10-20__MAIN-DIAGNOSISdocumented-by-Swedish-FLGO-210722.pdf) mot Torsten Nenzén ”Andra specificerade
personlighetsstörningar”. 2½ månader senare, inklusive 14
manipulativt avvisande manövrar ifrån Caroline Griffiths under
den tiden, försökte svenskhetsläkaren fortfarande 2021-11-10
(https://www.nenzen.net/2021-11-10_Reply14-from-Swedish-FLGO-Caroline-Griffiths-regarding-T-letter-211107.pdf)
att
undvika att svara, genom att hänskjuta ansvaret för Caroline
Griffiths felaktiga diagnos till hennes verksamhetschef. Caroline
Griffiths svarade då: ”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.”
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https://www.nenzen.net/2021-08-25__T-original-letter-to-Swedish-doctors-of-SwedishFLGO.pdf
https://www.nenzen.net/2021-09-03__Reply1-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-09-08__T-repeats-letter-210825-to-Swedish-doctors-of-SwedishFLGO.pdf
https://www.nenzen.net/2021-09-10__Reply2-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-09-19__T-reminding-letter-to-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-09-21__Reply3-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-09-22__T-refers-T-letter-from-210825-to-Swedish-FLGO.pdf
https://www.nenzen.net/2021-09-27__Reply4-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-09-28__T-reminding-letter-to-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-09-29__Reply5-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-06__T-reminding-letter-to-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-11__Reply6-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-11__T-reminding-letter-to-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-11__Reply7-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-15__T-reminding-letter-to-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-18__Reply8-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-18__T-subquestions-1-to-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-18__T-subquestions-2-to-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-18__Reply9-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-18__Reply10-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-19__T-reminding-letter-to-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-20__Reply11-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-20__Reply12-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-20__MAIN-DIAGNOSIS-documented-by-Swedish-FLGO-210722.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-26__T-reminding-letter-to-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://karolinska.de/211028-FLGO-Caroline-Griffiths-unannounced-phone-call.mp3
(This Swedish doctor, who consistently evaded answering necessary questions regarding this doctor’s
medical records and an erroneous diagnosis, made an unannounced telephone call to Torsten. The
doctor initiated its call saying it would NOT reply to Torsten’s questions in writing. Torsten therefore
quickly initiated an audio recording of the remaining telephone conversation.)
English Translation of Partial Transcript:
CAROLINE GRIFFITHS: Do you want me to change the journal? And in that case, tell me which date so I can go in
and change now at once.
TORSTEN: The most important thing is the diagnosis you have made.
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CAROLINE GRIFFITHS: Do you want me to remove the diagnosis?
TORSTEN: I want it explained.
CAROLINE GRIFFITHS: I have taken an existing diagnosis from your records, and used it.
TORSTEN: You've used it. Why did you use it?
CAROLINE GRIFFITHS: Because it is an existing diagnosis that you have.
CAROLINE GRIFFITHS: We should use those diagnoses, because this is a compensation system where we get
compensation for how we treat our patients, and then based on the diagnoses that patients have, you get
compensation from outside - it's like the way we get paid. So I have to use the diagnoses that exist for us to
receive compensation - otherwise we get no money. [MONETARY INCENTIVE]
CAROLINE GRIFFITHS: Orally, I stand by the fact that I approve of that diagnosis, because no one writes as you
do, in this way, and demands explanations for things all the time. It takes a lot of your time. And I think you
would feel better if it did not take up so much of your time, because I think it is deviant in the sense that it takes
up so much of your time, and that you write these long things like this. I know no one else, patient, who does.
[NON-MEDICAL INFLUENCES BY DOCTOR FOR DIAGNOSIS: ICD-10 F60.8 narcissistic personality disorder]
TORSTEN: You agree with the diagnosis. Then I want you to explain; that you describe your motivation why you
approve of the diagnosis.
CAROLINE GRIFFITHS: I do not intend to write that motivation. But I will remove that diagnosis because it does
not have to be here with me.
Partiellt transkript i originalspråk:
CAROLINE GRIFFITHS: Vill du att jag ska ändra i journalen? Och i sådant fall berätta vilket datum så kan jag gå in
och ändra nu på en gång.
TORSTEN: Det viktigaste, det är diagnossättningen som du har gjort.
CAROLINE GRIFFITHS: Vill du att jag ska ta bort diagnossättning?
TORSTEN: Jag vill att den ska förklaras.
CAROLINE GRIFFITHS: Jag har tagit en befintlig diagnos ifrån dina journaler, och använt den.
TORSTEN: Du har använt den. Varför har du använt den?
CAROLINE GRIFFITHS: Därför att det är en befintlig diagnos som du har.
CAROLINE GRIFFITHS: Vi ska använda dom diagnoser, för det här är ett ersättningssystem där vi får ersättning
för hur vi behandlar våra patienter, och då utifrån dom diagnoser som patienter har, så får man ersättning utifrån
– det är liksom det sättet som vi får betalning. Så jag är ju tvungen att använda dom diagnoser som finns för att
vi ska få ersättning – annars får vi inga pengar. [MONETÄRT INCITAMENT]
CAROLINE GRIFFITHS: Muntligen står jag för att jag bifaller den diagnosen, för det är ingen som skriver som du
gör, på det här viset, och som kräver förklaringar på saker hela tiden. Det tar väldigt mycket av din tid. Och jag
tror att du skulle må bättre om det inte upptog så mycket av din tid, för jag tycker att det är avvikande på det
viset att det tar upp så mycket av din tid, och att du skriver dom här långa sakerna så här. Jag känner ingen
annan, patient, som gör det. [ICKE-MEDICINSK PÅVERKAN AV LÄKARE FÖR DIAGNOS: ICD-10 F60.8
narcissistiska personlighetsstörningar]
TORSTEN: Du bifaller diagnosen. Då vill jag att du förklarar; att du beskriver din motivering varför du bifaller
diagnosen.
CAROLINE GRIFFITHS: Jag tänker inte skriva den motiveringen. Utan jag tar bort den diagnosen för den behöver
inte finnas här hos mig.
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https://www.nenzen.net/2021-10-28__Reply13-from-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-10-28__Medical-Journal-by-Swedish-FLGO-regarding-T-letter210825.pdf
https://www.nenzen.net/2021-11-07_T-requests-clarifying-answers-from-FLGO-Caroline-Griffiths.pdf
https://www.nenzen.net/2021-11-07_T-requests-clarifying-answers-from-FLGO-CarolineGriffiths.htm
https://www.nenzen.net/2021-11-10_Medical-Journal-by-Swedish-FLGO-Caroline-Griffiths-regarding-Tletter-211107.pdf
https://www.nenzen.net/2021-11-10_Reply14-from-Swedish-FLGO-Caroline-Griffiths-regarding-Tletter-211107.pdf
https://www.nenzen.net/2021-11-10_T-repeats-request-for-answers-from-FLGO-CarolineGriffiths__original.pdf
https://www.nenzen.net/2021-11-10_T-repeats-request-for-answers-from-FLGO-CarolineGriffiths__links.pdf
https://www.nenzen.net/2021-11-17_reply-from-FLGO-Caroline-Griffiths.pdf

Enligt ett icke-bokat och för patienten oväntat telefonsamtal
2021-10-28 ifrån Caroline Griffiths, inledde Caroline Griffiths
telefonsamtalet med att försäkra till Torsten Nenzén att Caroline
Griffiths inte kommer att skriftligen besvara någon av patienten
Torsten Nenzéns frågor, vilket därför föranledde att Torsten
Nenzén blev tvungen att hastigt inleda en ljudupptagning ifrån det
inkomna telefonsamtalet från Caroline Griffiths. Beviset angående
telefonsamtalets innehåll finns här: https://karolinska.de/211028-FLGOCaroline-Griffiths-unannounced-phone-call.mp3 Telefonsamtalets kontext finns
här:
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-NonSwedishness.pdf

Partiellt transkript av telefonsamtalet från Caroline
Griffiths:
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CAROLINE GRIFFITHS: Vill du att jag ska ändra i journalen?
Och i sådant fall berätta vilket datum så kan jag gå in och
ändra nu på en gång.
TORSTEN: Det viktigaste, det är diagnossättningen som du
har gjort.
CAROLINE GRIFFITHS: Vill du att jag ska ta bort
diagnossättning?
TORSTEN: Jag vill att den ska förklaras.
CAROLINE GRIFFITHS: Jag har tagit en befintlig diagnos ifrån
dina journaler, och använt den.
TORSTEN: Du har använt den. Varför har du använt den?
CAROLINE GRIFFITHS: Därför att det är en befintlig diagnos
som du har.
CAROLINE GRIFFITHS: Vi ska använda dom diagnoser, för det
här är ett ersättningssystem där vi får ersättning för hur vi
behandlar våra patienter, och då utifrån dom diagnoser som
patienter har, så får man ersättning utifrån – det är liksom
det sättet som vi får betalning. Så jag är ju tvungen att
använda dom diagnoser som finns för att vi ska få ersättning
– annars får vi inga pengar. [MONETÄRT INCITAMENT]
CAROLINE GRIFFITHS: Muntligen står jag för att jag bifaller
den diagnosen, för det är ingen som skriver som du gör, på
det här viset, och som kräver förklaringar på saker hela tiden.
Det tar väldigt mycket av din tid. Och jag tror att du skulle
må bättre om det inte upptog så mycket av din tid, för jag
tycker att det är avvikande på det viset att det tar upp så
mycket av din tid, och att du skriver dom här långa sakerna
så här. Jag känner ingen annan, patient, som gör det. [ICKEMEDICINSK PÅVERKAN AV LÄKARE FÖR DIAGNOS: ICD-10
F60.8 narcissistiska personlighetsstörningar]
TORSTEN: Du bifaller diagnosen. Då vill jag att du förklarar;
att du beskriver din motivering varför du bifaller diagnosen.

Jag tänker inte
skriva den motiveringen. Utan jag tar
CAROLINE GRIFFITHS:

bort den diagnosen för den behöver inte finnas här hos mig.

Utifrån ovanstående fakta samt bevis, framgår därför att Caroline
Griffiths yttrande till Patientnämnden 2022-02-23 där Caroline
Griffiths skrev ”Jag har inte vägrat att svara på dina frågor.”,
rimligen inte kan tolkas på annat sätt än att svenskhetsläkaren
Caroline Griffiths även i sitt yttrande till Patientnämnden, valde att
ytterligare en gång LJUGA.
1) Innan yttrandet till Patientnämnden hade svenskhetsläkaren
Caroline Griffiths absolut vägrat att uppge medicinska skäl i
Caroline
Griffiths
valda
diagnossättning
av
patienten:
(https://www.nenzen.net/2021-11-07_T-requests-clarifying-answers-from-FLGO-Caroline-Griffiths.htm).
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2) Innan yttrandet till Patientnämnden hade svenskhetsläkaren
Caroline Griffiths absolut vägrat att förklara Caroline Griffiths
journalanteckning om patientens samtal som ”hotfullt”:
(https://www.nenzen.net/2021-11-10_T-repeats-request-for-answers-from-FLGO-Caroline-Griffiths__links.pdf).
Eftersom endast svenskhetsläkaren Caroline Griffiths kunde
besvara dessa två frågor angående sina diagnoser och sina
anteckningar, ombads svenskhetsläkaren Caroline Griffiths att
besvara
(https://www.nenzen.net/2021-11-07_T-requests-clarifying-answers-from-FLGO-Caroline-Griffiths.htm)
nedanstående två frågor:
[1] Redogör Ditt medicinska skäl till Din journalfört
bifallande
diagnossättning
(https://www.nenzen.net/2021-10-20__MAINDIAGNOSIS-documented-by-Swedish-FLGO-210722.pdf)

(https://karolinska.de/211028-FLGO-Caroline-

. Du angav
diagnossättning
”Andra
personlighetsstörningar”
med

2021-10-28 Din
specificerade
två
skäl
(https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.htm):
ditt
monetära incitament, samt din icke-medicinska
påverkan med hänseende till mycket text.
Griffiths-unannounced-phone-call.mp3)

[2]

Förklara Din anteckning

(https://www.nenzen.net/2021-10-28__Medical-

2021-10-28
beskriver mitt samtal som ”hotfullt”.
Journal-by-Swedish-FLGO-regarding-T-letter-210825.pdf)

I

brevet

2021-11-07

till

FLGO

läkaren

Caroline

där

Du

Griffiths

(https://www.nenzen.net/2021-11-07_T-requests-clarifyinganswers-from-FLGO-Caroline-Griffiths.htm)
efterfrågade

jag
förklaring till läkarens beskrivning av mitt samtal som ”hotfullt”,
samt efterfrågade medicinska fakta och observation till grund för
läkarens
bifallande
diagnossättning
”Andra
specificerade
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 specificerade 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

Griffiths

(https://www.nenzen.net/2021-11-10_T-repeats-request-foranswers-from-FLGO-Caroline-Griffiths__links.pdf) efterfrågade

jag
fortsättningsvis förklaring till läkarens beskrivning av mitt samtal
som ”hotfullt”, samt efterfrågade medicinska fakta och
observation till grund för läkarens bifallande diagnossättning
”andra specificerade 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
specificerade personlighetsstörningar” med två skäl (https://bit.ly/31ujGp4): ditt monetära
incitament, samt din icke-medicinska påverkan med hänseende till mycket text.
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[2] Förklara Din anteckning (https://bit.ly/3H6bgoi) 2021-10-28 där Du beskriver mitt samtal som
”hotfullt”. ”

I Caroline Griffiths yttrande svar 2022-02-23 (https://www.nenzen.net/V211208583_Yttrande_Caroline-Griffiths_2022-02-23.pdf)
till Patientnämnden i anmälan PaN
V2112-08583, skrev svenskhetsläkaren ”Observera att jag ej satt
denna diagnos själv utan endast har bifallit befintlig diagnos satt
av psykiatrin.”. Enligt journalanteckningen satt av Caroline
Griffiths
(https://www.nenzen.net/2021-10-20__MAIN-DIAGNOSIS-documented-by-Swedish-FLGO-210722.pdf)
2021-07-22, framgår ingen hänvisning eller övrig förklaring till
den av Caroline Griffiths journalantecknade diagnosen ”Diagnos
(Andra specificerade personlighetsstörningar)” samt ”Huvuddiagnos: Andra
specificerade personlighetsstörningar”. I denna av Caroline Griffiths
antecknade diagnosen mot Torsten Nenzén framgår endast
”Dokumenterad av Caroline Griffiths (Läkare) på Familjeläkargrp
Odenplan”.
I Caroline Griffiths yttrande svar 2022-02-23 (https://www.nenzen.net/V211208583_Yttrande_Caroline-Griffiths_2022-02-23.pdf)
till Patientnämnden i anmälan PaN
V2112-08583, hade svenskhetsläkaren Caroline Griffiths påbörjat
en ansats till motivering till Caroline Griffiths satta [”bifallande”]
diagnos mot Torsten Nenzén utifrån den äldre versionen av DSM
”DSM-IV” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders –
Fourth Edition) med diagnostiska kriterier för generell
personlighetsstörning,
samt
för
narcissistisk
personlighetsstörning. Av vilket skäl svenskhetsläkaren Caroline
Griffiths hade valt i sitt försvar till Patientnämnden, den i princip
utgångna versionen av DSM är okänt. [Jämför tidigare DSM-4 med
den
senare
DSM-5
bl.
a.
här:
]
I
den
senare versionen av diagnostiska kriterier, DSM-5, för Narcissistic
Personality Disorder ingår förståelse med hänseende också till
”normative for the individual’s socio-cultural environment”, vilket
utgår i den föråldrade DSM-4 som svenskhetsläkaren Caroline
Griffiths har valt att använda. I detta sammanhang av jämförande
av klassifikationssystem, bör det också poängteras att även DSM5
i
Sverige
inte
uppfattas
som
det
normativa
klassifikationssystemet. ICD-10 samt ICD-11 “International
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems”
bör utgöra de nuvarande officiella klassifikationssystemen.
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/820_clinica_tr_personalidad_psicosis/material/dsm.pdf

(https://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2020/05/SPF-kliniska-riktlinjer-Personlighetssyndrom.pdf)

I kontrast till omdömeslösa, oförståndiga, samt försvarsmässigt
ljugande svenskhetsläkare, som kan uppfattas bl.a. i detta
sammanhang med läkaren Caroline Griffiths diagnostisering, som
saknar [avsiktlig?] hänsyn till ICD-10/ICD-11 inkluderande av t.ex
sociopolitiska konflikter; vilket är ett nödvändigt perspektiv i
förståelsen av den socio-religiösa förföljelse mot Torsten Nenzén
6

av 100% av religiösa trossamfund och dess kyrkor i hela Sverige;
där ingen professionell präst eller pastor i Sverige kan uppge ett
verklighetsförankrat
och
faktiskt
skäl
till
prästernas/pastorernas uteslutning samt förföljelse mot Torsten
Nenzén, och likaledes kan ingen professionell präst eller pastor i
Sverige uppge någon Bibelförankrad motivering till deras
uteslutning samt förföljelse mot Torsten Nenzén. I verklighet
råder faktiskt inget fel på Torsten Nenzén, varken enligt de
diagnostiska kriterierna för personlighetsstörning, och inte heller
existerar i verkligheten något som Torsten Nenzén skulle ha sagt
eller gjort för att motivera uteslutning och förföljelse ifrån 100%
av Sveriges präster/pastorer. Ondskefullt ljugande av kyrkornas
präster/pastorer, samt inbillning ifrån kyrkornas präster/pastorer,
däremot, förklarar varför Torsten Nenzén är utesluten och förföljd
av 100% av Sveriges kyrkor. Åter till de omdömeslösa,
oförståndiga, samt försvarsmässigt ljugande svenskhets läkarna,
saknas alltså förståelse för ICD-10/11 förklaringsfaktorn “can be
explained primarily by social or cultural factors, including sociopolitical conflict”, eller på svenska språket ”kan främst förklaras
av sociala eller kulturella faktorer, inklusive sociopolitiska
konflikter”.
ICD-10: Version 2019: F60.8 Other specific personality disorders:
narcissistic. (https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F60-F69)
ICD-11: 6D10 Personality disorder. (https://icd.who.int/browse11/lm/en#/http://id.who.int/icd/entity/941859884)

Diagnostic Requirements
General Diagnostic Requirements for Personality Disorder
Essential (Required) Features:
1.

2.
3.
4.

5.

An enduring disturbance characterized by problems in functioning of
aspects of the self (e.g., identity, self-worth, accuracy of self-view,
self-direction), and/or interpersonal dysfunction (e.g., ability to
develop and maintain close and mutually satisfying relationships,
ability to understand others’ perspectives and to manage conflict in
relationships).
The disturbance has persisted over an extended period of time (e.g.,
lasting 2 years or more).
The disturbance is manifest in patterns of cognition, emotional
experience, emotional expression, and behaviour that are
maladaptive (e.g., inflexible or poorly regulated).
The disturbance is manifest across a range of personal and social
situations (i.e., is not limited to specific relationships or social roles),
though it may be consistently evoked by particular types of
circumstances and not others.
The symptoms are not due to the direct effects of a medication or
substance, including withdrawal effects, and are not better accounted
for by another mental disorder, a Disease of the Nervous System, or
another medical condition.
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6.
7.

The disturbance is associated with substantial distress or significant
impairment in personal, family, social, educational, occupational or
other important areas of functioning.
Personality Disorder should not be diagnosed if the patterns of
behaviour
characterizing
the
personality
disturbance
are
developmentally appropriate (e.g., problems related to establishing
an independent self-identity during adolescence) or can be
explained primarily by social or cultural factors, including

socio-political conflict.
Oavsett vad svenskhetsläkarna säger, samstämmer endast ett
ICD diagnostiskt kriterium för personlighetsstörning för Torsten
Nenzén; ”The disturbance has persisted over an extended period of time
(e.g., lasting 2 years or more).”
DSM-5, 2013: Narcissistic Personality Disorder must
possessing at least five of the following nine criteria.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissistic_personality_disorder)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A grandiose sense of self-importance
Preoccupation with fantasies of unlimited success, power, brilliance,
beauty, or ideal love
Believing that they are "special" and unique and can only be
understood by, or should associate with, other special or high-status
people (or institutions)
Requiring excessive admiration
A sense of entitlement (unreasonable expectations of especially
favourable treatment or automatic compliance with their
expectations)
Being interpersonally exploitative (taking advantage of others to
achieve their own ends)
Lacking empathy (unwilling to recognize or identify with the feelings
and needs of others)
Often being envious of others or believing that others are envious of
them
Showing arrogant, haughty behaviours or attitudes

Oavsett vad svenskhetsläkarna säger, samstämmer inget DCM-5
diagnostiskt kriterium för narcissistisk personlighetsstörning för
Torsten Nenzén.
För skattning av svenskhetsläkaren Caroline Griffiths grad av
förmåga att över huvud taget kunna diagnostisera inom psykiatri
[”bifallande”] i dennes bevisligt erkänt monetära syfte, samt efter
initial vägran att vetenskapligt förklara, och därefter
försvarsmässigt kommentera i dennes yttrande svar 2022-02-23
(https://www.nenzen.net/V2112-08583_Yttrande_Caroline-Griffiths_2022-02-23.pdf)
till Patientnämnden
angående Torsten Nenzén utifrån diagnostiska kriterier, är det
nödvändigt att läsaren vet detta: att svensken Caroline Griffiths i
egenskap som yrkesaktiv läkare endast har träffat patienten
Torsten Nenzén vid två patientbesök; vid Familjeläkargruppen
Odenplan (https://www.flgo.se).
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I tidigare försök att hjälpa svenskhetsläkaren Caroline Griffiths att
lite bättre förmå att förstå sammanhang, orsak och verkan, samt
de socio-religiösa samt socio-politiska kontexterna och
konflikterna (https://www.nenzen.net/2021-11-07_T-requests-clarifying-answers-from-FLGO-Caroline-Griffiths.pdf),
fick svensken Caroline Griffiths 2021-11-07 följande text
tillskickad via 1177.se.
https://www.nenzen.net/2021-11-07_T-requests-clarifying-answers-from-FLGO-CarolineGriffiths.htm

Svenskhetsläkaren Caroline Griffiths har dessvärre ett svenskt
förstånd, och tycks därför oförmögen att kunna förstå
sammanhang, orsaker och dess verkan, eller socio-religiösa samt
socio-politiska konflikter.
Den ständigt ljugande och omdömeslösa Säkerhetspolisen i Sverige (SÄPO)
krävde att SÄPOs Proxy, läkaren Astrid Lindstrand (https://www.nenzen.net/OverlakareAstrid-Lindstrand-vid-Serafens-mottagning.jpg), skulle skicka en medicinsk kallelse till Torsten
därför att SÄPO ville ställa frågor till Torsten via underrättelseläkaren Astrid
Lindstrand.
(Läs:
https://royalcourt.nenzen.net/Norra-Stockholms-psykiatri-090622.JPG
samt
https://royalcourt.nenzen.net/Sapo-Landsting-samarbete-090909.pdf). SÄPOs Proxy-läkare Astrid
Lindstrand, är den läkare som bland annat uppfunnit den omdömeslösa och
fullständigt
inkorrekta
diagnosen
mot
Torsten:
narcissistisk
personlighetsstörning!
Läs:
https://www.nenzen.net/2007-09-20_Forsakringskassan-forslag-till-beslut.pdf
https://www.nenzen.net/2005-11-23_Forsakringskassan-forslag-till-beslut.pdf
https://www.nenzen.net/2004-05-27_Forsakringskassan-forslag-till-beslut.pdf

Den ständigt ljugande och omdömeslösa svenska Polismyndigheten i Sverige
avsiktligt ljuger i sina rapporter och promemorior mot Torsten, men Torstens
ljudupptagning bevisade att svenska Polisen ljög. Polisen kriminaliserade
offentlig
Bibelläsning:
https://www.kyrkor.be/Swedish_Police_criminalize_public_loud_reading_of_Bible.htm
(dokumenten:
https://bit.ly/3mUfw2i) (JK avslöjade Polisens lögner: https://bit.ly/3kbQg5S) (T svarade JK:
https://bit.ly/3035Dq1)
Den ständigt ljugande och omdömeslösa svenska Polismyndigheten i Sverige
vidtar inga åtgärder mot anti-Israeliska brott (Israelisk flagga synbar i
bostadsfönstret):
https://www.nenzen.net/2004-11-09_Polisanmalan_anti-Israelisk-aggkastning-mot-fonster.pdf
https://www.nenzen.net/2005-02-24_Polisanmalan_anti-Israelisk-snoklumpkastning-mot-fonster.pdf
https://www.nenzen.net/2006-08-04_Polisanmalan_anti-Israelisk-glasrutekrossning-med-sten.pdf

Sömnmedicinen Zolpidem som jag sedan 2003 behöver varje natt mot min
sorgsamma ensamhetsvakenhet och ensamhetsstress, har emellanåt föranlett
min misstanke om sömngång, då jag vid några tillfällen har observerat bevis
följande morgon på nattlig aktivitet utan minne. Jag har då bl.a. frågat Polisen,
men utan indikation från allmänhet: https://www.nenzen.net/2004-06-02_Polisens-svar-tillTorstens-fraga-om-Zolpidem-biverkning.jpg

Med vänlig hälsning,
Torsten Nenzén
torsten@nenzen.net
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