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Patientnämnden Skåne 291 89 Kristianstad 

Telefon: 0770-11 00 10 

E-post: patientnamndenskane@skane.se 

Text: Linnea Öwall (linnea.owall@skane.se) 
Carina Söderling (carina.erhornsoderling@skane.se 

Gra  ÿsk utformning: Annelie Johansen (annelie.johansen@skane.se) 

Kontaktperson: Förvaltningschef Jonas Duveborn 
(jonas.duveborn@skane.se) 

För att läsa analysen i sin helhet gå till 

https://www.skane.se/namndshandlingar/2706106/ 
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”En moder skriver att hennes 16-åriga dotter diagnosticerades med en är  'lig bind-
vävssjukdom i samband med en obduktio  n e'er att ha avlidit av en brusten aorta. 
Do ttern var på undersökning och utredning för två år sedan, utan att man kun  de ÿnna 
någonting avvikande. 

En läkare som läste dotterns journal samma dag hon dog misstänkte den aktue lla 
diagnosen. Modern anser att de som borde ha upptäckt sjukdomen missade det och 
tycker att läkarna borde vara medvetna om denna sjukdom. Om dottern hade fått rätt 
diagnos hade hon kunnat få hjälp” 

”Pappan sökte vård för sin tio-årige son som skadat sin ena hand då en kompis landat 
på handen när de hoppat på studsma ttan. 
Handen var blå och svullen och sonen hade mycket ont. 

När pappan och sonen kom till akutmo ttagning  en ÿck dom trä  *a en sjuksköterska 
som klämde och vred på handen en lång stund. Sonen blev blek och grät och pappan 
sade till sjuksköterskan att det kanske räckte med undersökningen. Sjuksköterskan 
yttrade då att det var hon som var utbildad och att sonen inte skulle prioriteras eller bli 
röntgad, utan hänvisades till kvälls- och helgmo ttagningen dag  en e'er. Sjuksköterskan 
bedömde att det rörde sig om en stukning. 

Dag  en e'er sökte pappan vård med sonen på kvälls- och helgmo ttagningen. Läkaren 
där ifrågasa tte sjuksköterskans bedömning och skickade sonen direkt till en röntge-
nundersökning. Det visade sig att sonen hade fem frakturer i handen och blev remitte-
rad till ortopedin på sjukhuset för vidare vård.” 



”Den 15-åriga patienten har synpunkter på komplikation  er e'er en operation. 
Patienten opererades och en vec  ka e'er hemkomsten blev hen dåligt. MRSA 
bakterie konstaterades i operationssåret och hen behövde där  e'er genom  gå +era 

operationer för att rensa såret.” 



”En moder berättar att hennes dotter har ett självskadebeteende och hade kontakt 
med Första linjen för drygt ett år sedan. 

För sex månader sedan var dottern på ett inskrivningsmöte på BUP-mo ttagningen 
och har sedan dess stått i kö för behandling.
 E'er ett prioriteringsmöte meddelades modern att inga besked kunde ges för när 
dottern kunde tas emot.” 

”En närstående berättar att hans dotter har fått vänta på en neuropsykiatrisk 
utredning i mer än 1,5 år. 

När denna till slut genomfördes ÿck dom informationen att dom nu måste vänta 
ytterligare för att få trä*a en läkare för att kunna sätta in medicinering. 
Den närstående anser att detta är ohållbart och att det måste ske en förändring.” 
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”En moder skriver att hennes 13-åriga dotter diagnosticerades med ADHD för 
sju månader sedan men fortfarande väntar på behandling och medicinering. De 
har meddelats att dottern står i kö men att det 
är lång väntetid. 
Do tterns mående har gjort det omöjligt att vara i skolan och hon har därför 
missat en hel termin. 
Vårdnadshavare har ett fungerande samarbete med skolan men saknar och e'er-
lyser den hjälp som BUP kan bistå med. 

Modern hade önskat att de kunde byta BUP-mo ttagning utan att riskera att för-
lora sin köplats alternativt att avtal med privata aktörer skapas.” 



”Den närstående och patienten sökte vård på grund av en hudförändring. Den 
närstående ÿck i nonchalant ton höra av läkaren att det antingen kunde vara en 
vårta eller cancer. Det sistnämnda var väldigt chockerande och när den närståen-
de ställde följdfrågor kring detta, ÿck denne mycket otrevliga svar tillbaka.” 
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