Patientnämndsärenden februari
Diarienummer
DN PS130010

130201 - 130228
Dnr

Datum

Kategori

PA13-0146

130225

PA13-0149

130225

Typ av kritik

Titel

Beskrivning

Åtgärd

Status

Psykiatrin i Halland 1 Vård och
Halmstad
behandlingsfrågor/B
Psykiatrisk
ehandlingsfrågor
öppenvårdsmottagni
ng

Vårdgaranti
psykiatri

Patient aktiv i RSMH ifrågasätter varför inte
vårdgarantiservice sköter även psykiatrins
remisser.kommer att få vänta längre än tre
månader innan behandling startas.
Bostad: Halmstad

****Informerat om
återföring till berörd
enhet ****

Avslutad

Psykiatrin i Halland 3 Organisation,
Halmstad
regler och
Psykiatrisk
resurser/Intyg etc
öppenvårdsmottagni
ng

Orimlig väntan
på sjukintyg

Pat vårdades för depression på avdelning
under någon vecka för att sedan på
återbesök hos läkaren den 22/1 bli lovad
förlängd sjukskrivning. Intyget skulle på sin
höjd dröja någon vecka innan det skickades
till pat var läkarens besked. Efter flera
påstötningar och telefonsamtal fick
patienten själv åka och hämta sjukintyget
på mottagningen ca 5 v efter återbesöket.
Pat anser att hanteringen är oacceptabel
och vållat onödig oro och önskar att ingen
annan pat råkar ut för detsamma.
Bostad: Halmstad

****Informerat om
återföring till berörd
enhet ****Pat
önskar återkoppling
från
verksamhetschef.

Avslutad

Patientnämndsärenden februari
Diarienummer
DN PS130010

130201 - 130228
Dnr

Datum

Kategori

Titel

Beskrivning

PA13-0108

130211

Psykiatrin i Halland 1 Vård och
Halmstad
behandlingsfrågor/B
Psykiatriska kliniken ehandlingsfrågor

Typ av kritik

Nedlåtande
bemötande.

Pat riktar stark kritik mot överläkare inom
psykiatrivården som hon anser vara
oempatiska, ha ett nedlåtande sätt och
kränkande språk mot pat i en utsatt
situation (kallar pat för "människospill" och
"apor") . Hon menar att LPT skrivs utan
ordentlig undersökning av pat, samt att
medicinering är enda
behandlingsalternativet trots att terapi
efterfrågas, även bland unga pat. Hon
menar att de behandlingsalternativ som
fungerar bra är för kostsamma för flertalet
av de vårdsökande.
Bostad: Halmstad

PA13-0106

130211

Psykiatrin i Halland 1 Vård och
Halmstad
behandlingsfrågor/Di
Psykiatriska kliniken agnosfrågor

Utebliven
läkarkontakt.

Pat som behandlats under en tid inom
psykiatrivården med medicinering. Pat hade
ringt och via en sjuksköterska blivit lovad att
läkaren skulle kontakta honom för
medicinförnyelse, men trots flera
påstötningar har pat varken fått nya recept
eller någon kontakt med läkare. Han är i
behov av medicinen och känner sig maktlös.
Bostad: Halmstad

Åtgärd
****

****Informerat om
återföring till berörd
enhet ****Pat
önskar återkoppling
från
verksamhetschef.

Status
Avslutad

Avslutad

Patientnämndsärenden februari
Diarienummer
DN PS130010

130201 - 130228
Dnr

Datum

Kategori

Titel

Beskrivning

Åtgärd

Status

PA13-0107

130211

Psykiatrin i Halland 1 Vård och
Halmstad
behandlingsfrågor/Di
Psykiatriska kliniken agnosfrågor

Typ av kritik

Nonchalerat
självmordsförsö
k.

Pat hade nytillkommen kraftig ångest med
självmordstankar som hon aldrig tidigare
upplevt. Hon sökte med anhörigas hjälp
psykakuten för vård och blev efter ett 3
timmars samtal avfärdad med en mugg
mediciner (som hon hällde ut), utan
mobiltelefon och "beväpnad" med ett
rakblad. Hon gick direkt ut i skogen och
skar sig illa i handlederna vilket fick sys på
akuten. Under tiden fick hennes anhöriga
efterlysa henne hos polisen. Pat anser att
beslutet om att avvisa henne från vård i
detta läge inte var rimligt.
Bostad: Oskarström

****Info
Socialstyrelsen****In
formerat om
återföring till berörd
enhet ****Pat öskar
återkoppling.

Avslutad

PA13-0110

130211

Psykiatrin i Halland
Kungsbacka
Vuxenpsykiatrisk
mottagning

Psykiatri

Kvinna som är missnöjd med sin kontakt
med psykiatrin. Känner inget förtroende för
sköterskan. Är inte prioriterad för kontakt
med psykolog fast hon vill ha det.
Bostad: Kungsbacka

****Informerat om
återföring till berörd
enhet ****Vill ha
kontakt med
ansvarig chef.

Avslutad

2
Bemötande/Bristand
e empati

