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Förväxlade uppdrag mellan omdömeslöst SÄPO och förvirrade Landstingsläkare.
2009-09-08
Mottagare:
Patientnämnden
Stockholms Läns Landsting
1:e sekreterare Moses Hadi
Avsändare:
Torsten Nenzén
Magnusvägen 6A
17731 Järfälla
torsten@nenzen.net
PaN V0907-0265854
Synpunkter på överläkare Astrid Lindsrands (AL) skrivelse daterad 2009-08-03:
AL hävdar ”Nenzén mycket frekvent skrivit brev till kronprinsessan Victoria”. Mellan perioden 200203-12 och 2009-06-22 skickade Torsten totalt 23 brev till Kungliga Hovstaterna; i genomsnitt ett
brev var sjunde månad. 2 av dessa 23 brev var inte adresserade till Victoria, och 16 av dessa 23
brev var officiella brev i egenskap av en ideell förening, och 5 av dessa 23 brev var strikt
personliga. De faktiska sakförhållandena styrker att AL (eller Säpo) saknar omdöme avseende
beskrivningen ”mycket frekvent”. Alternativet till omdömeslöshet är att AL/Säpo har för avsikt att
överdriva.
AL/Säpo avviker från sanning när hon/Säpo hävdar ”angivit i dessa brev att hon skulle säga upp
förlovningen med Daniel och istället gifta sig med Torsten”. Torsten har aldrig i något brev angivit
att Victoria skulle säga upp förlovningen. Det enda som står skrivet bland dessa fem personliga
brev som antyder AL/Säpo’s påstående, i Torstens brev daterat 2009-04-22, är ”Den man du är
förlovad med nu är inte den man Gud har tänkt för dig.” Victoria har alltså ett val; att avvisa Guds
plan och vilja för hennes liv, eller att istället acceptera och prioritera Guds vilja för hennes liv. Det
verkliga sakförhållandet bevisar att AL (eller Säpo) medvetet talar osanning; alternativt att
AL/Säpo saknar intellektuell kapacitet att sant bedöma texter.
AL/Säpo grundlöst avviker från sanning när hon/Säpo hävdar ”Torsten Nenzén har också frekvent
ringt till en sekreterare i hovstaben och framfört samma budskap.” Sanningen däremot är att
Torsten aldrig någonsin har framfört någon som helst intresseyttring för Victoria till någon person i
hovstaben. AL/Säpo’s påstående avseende detta budskap är ren lögn. Torsten har vid två tillfällen
ringt till Helena Garofalo samt har telefonledes sökt denne sekreterare vid ytterligare ett tillfälle, i
enda syfte att erhålla information om ett paket/brev hade nått fram till Victoria. Angående Säpo’s
avsiktiliga eller omdömeslösa faktafel har Torsten via e-post 2008-12-04 tillrättavisad Säpo.
Bifogar till PaN det till Säpo tillrättavisande brevet som pdf-fil: TN-brev-Sakerhetspolisen081204.pdf
AL/Säpo grundlöst avviker från sanning när hon/Säpo hävdar ”Man hade från Säpo talat med
Torsten Nenzén i ärendet och då upplevt att han tyckte det var obehagligt att tala om detta ämne.”
Säpo har aldrig någonsin talat med Torsten i ärendet; det vill säga Säpo har varken kommenterat
eller frågat något till Torsten om Torstens intresse för personen Victoria. AL/Säpo 100% fabulerar
att Torsten skulle ha uttryck obehag att tala i ”ämnet”. Säpo har överhuvudtaget aldrig talat med
Torsten i ”detta ämne”; det vill säga att Säpo varken har kommenterat eller frågat något till
Torsten om Torstens intresse för personen Victoria.
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AL medvetet vilseleder med missvisande uppgifter i syfte att ge sken om förtrolighet mellan AL och
Torsten när hon hävdar ”Torsten Nenzén och undertecknad [AL] har haft kontakt i början
frekventare och sedan glesare under många år. Torsten Nenzén brukar höra av sig till
undertecknad då han behöver hjälp av olika slag och även bokat besök.” Sanningen är att Torsten
inte har kontaktat AL i andra syften än att beställa Apoteksrecept för insomningspreparatet
Stilnoct, samt vart tredje år vid de tillfällen Försäkringskassan har begärt intyg för beviljande av
förnyelse av sjukbidrag. De tillfällen Torsten har kontaktat AL för beställning av Stilnoct-recept har
Torsten lämnat meddelande till AL via receptionen och Torsten har då inte talat direkt med AL för
det ändamålet. De tillfällen vart tredje år när Torsten har ombetts av Försäkringskassan att
inkomma med nytt läkarutlåtande har det enda samtalstillfället mellan AL och Torsten varat i tid
mellan 45 minuter och en timme. På intet sätt besitter AL professionell eller personlig kunskap om
Torsten, och vid varje utlåtande som AL har skrivit till Försäkringskassan har Torsten till
Försäkringskassan bestridit de absurda diagnoser och faktafel som framkommit i AL’s yttranden.
AL medvetet vilseleder i syfte att ge sken om förtrolighet mellan AL och Torsten när hon hävdar
”Torsten Nenzén och undertecknad har således en relation sedan tidigare och känner varandra.”
Nej, AL saknar relation med och kännedom om Torsten i verklig bemärkelse. AL har genom sina
bisarra yttranden till Försäkringskassan demonstrerat att hon saknar både medicinsk
professionalitet och omdöme.
AL påvisar att hon saknar både logik och omdöme i hennes påstående ”Att jag i kallelsen inte skrev
om orsaken till besöket var därför att jag uppfattade att Torsten Nenzén skulle förstå orsaken till
han kallades. Han ringde själv senare också till mottagningen för att ta reda på varför han kallats
till besök och fick då klar och tydlig information om orsaken.” Det existerar inget som helst skäl
eller rimlighet i att Torsten torde ha förstått orsaken till Landstingets kallelse eftersom Torsten
aldrig hade sökt kontakt med psykiatrin. Tvärtom saknade kallelsen någon som helst antydan till
orsak, och i själva verket var kallelsen mystisk. På grund av att kallelsen saknade varken uttalad,
logisk eller antaglig orsak blev Torsten tvingad att ringa upp Landstinget för att söka reda på orsak.
Sannolikt ljuger AL angående rimligheten till att Torsten borde ha förstått orsak till kallelsen i syfte
att dölja hennes troligtvis egentliga skäl till att dölja orsak, nämligen att AL bör ha förstått eller
anat att Torsten saknade förtroende för både AL och Säpo, och att AL/Säpo därför bedömde att
nyttja taktiken att söka lura Torsten till psykiatriska mottagningen. AL’s avsikt var eventuellt att
söka dölja syftet med kallelsen även under det planerade samtalet. I det avseendet bevisligen
missbedömde AL/Säpo Torsten. Att Torsten erhöll kännedom om orsak till kallelsen via en annan
läkare kan eventuellt ha varit ett oplanerat misstag.
AL avslöjar om Säpo i sitt yttrande till PaN att Säpo misstänker att Torsten utgör ett hot mot
personen Victoria. Det ytterligare indikerar att Säpo saknar omdöme.
Minst två saker kan säkerställas genom AL’s kallelse och yttrande till PaN:
1) Astrid Lindstrand medvetet ljuger i hennes skrivelse till PaN. Om Astrid Lindstrand inte
medvetet ljög i skrivelsen till PaN, då saknar hon verklighetsuppfattning och bör därigenom
omgående anmälas till Socialstyrelsen och fråntas sin läkarlegitimation. För att tillämpa
liknande bisarra nivå av omdömesförmåga på Astrid Lindstrand som Astrid Lindstrand
tillämpar på Torsten, bör en slutsats bli att Astrid Lindstrand är psykotiskt fjärmad från
verklighet och bör omhändertas som patient inom Stockholm Läns Landstings psykiatriska
slutenvård.
2) Säpo är uppenbarligen en slarvig och omdömeslös organisation. Mycket sannolikt är delar
av Säpo även maliciös.
Hälsningar,
Torsten Nenzén
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----- Original Message ----From: torsten@nenzen.net
To: registrator@pan.sll.se
Sent: Monday, July 20, 2009 1:38 PM
Subject: Dnr. V09070265854
Patientnämnden.
Hej!
Bifogar en uppdaterad pdf-fil med Landstingets kallelse inkluderande en e-post
dialog med Landstingets jurist, samt Landstingets senaste intyg i ärendet.
Ärendet avser en förmodat lagvidrig förväxling av statliga uppdrag;
Landstingens medicinska uppdrag utifrån medicinska indikationer, respektive
Säpo's uppdrag i underrättelse- och säkerhetstjänst. Det kan misstänkas att
Säpo avser att prospektivt informationsinsamla via Landstingets journaler i
icke-medicinska ändamål - där Landstingets läkare ser ut att agera proxy för
Säpo.
Underlaget till ärendet består i att Landstinget postade till mig en kallelse till
psykiatrisk vård, där den kallande läkaren tillstod, vid min förfrågan
telefonledes, att orsaken till kallelsen är att Landstinget ville samtala med mig
om en ”brevväxling med Kronprinsessan Victoria” samt att Säpo hade beställt
denna kallelse till samtal med psykiatriker. När jag senare skriver till
Landstinget med villkoret att beställaren Säpo bör betala besöksavgiften 300
SEK för det planerade samtalet med Landstingets psykiatriker, responderar
Landstinget skriftligen att Landstinget bjuder på kostnaden för besöksavgiften.
Lanstingets intyg att bjuda på Landstingets obligatoriska patientavgift ser jag
som en stärkande indikation om Landstingets dubbla roller; det vill säga att
Säpo beställer kallelsen till psykiatrisk vård i avsaknad av medicinsk indikation
och att Landstingets läkare agerar ombud för Säpo.
Mitt syfte att pröva förfarandet juridiskt är att markera en gräns mot Säpo's
fortsatta trakasserier och omdömeslöshet,
att sätta stopp för Norra
Stockholms psykiatris inkompetens och omdömeslöshet, samt att värna
Sveriges rättssäkerhet och demokrati.
Jag vill att Patientnämnden fullständigt utreder och redogör i detta
incident angående, vad jag gissar är, en lagvidrig förväxling av statliga
uppdrag.

Med vänliga hälsningar,
Torsten Nenzén
070-7777754
torsten@nenzen.net
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----- Original Message ----From: Hanna Nyström
To: torsten@nenzen.net
Sent: Thursday, July 02, 2009 6:11 PM
Subject: Ang. Fw: KALLELSE

Hej Torsten,
Med referens till våra telefonsamtal i början av veckan får jag återigen meddela att
vård och behandling som huvudregel är frivillig. Det finns dock undantag från
detta såsom när det är fråga om tvångsvård. Förutsatt att det inte är fråga om
tvångsvård, vilket inget tyder på i ditt fall, är det således frivilligt för dig att
komma till det besök som du kallats till. Som framgår av kallelsen bör du dock
lämna återbud senast fyra timmar innan besöket för det fall du inte avser att
komma.
Vad gäller dina övriga frågor är jag som landstingsjurist på landstingsstyrelsens
förvaltning inte rätt person att svara på dessa. För det fall att du inte är nöjd med
vård, behandling eller med bemötandet av vården i övrigt t.ex. avseende hur eller
varför kallelser utfärdas får jag hänvisa dig till Patientnämnden.
Kontaktuppgifter till Patientnämnden är som följer.
Telefon
08-690 67 00 (8.30-16.00)
Postadress
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Gatuadress
Hornsgatan 15, Stockholm
Fax
08-690 67 18

Mer information om Patientnämnden kan du finna på
http://www.patientnamndenstockholm.se/index.htm.
Med vänlig hälsning
Hanna Nyström
____________________
Hanna Nyström
Landstingsjurist
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Box 22550, 104 22 Stockholm
Besöksadress Hantverkargatan 26
Tel. direkt 08 - 737 30 66
Mobil 070 - 737 49 04
Fax. 08 - 737 44 32
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----- Original Message ----From: #SLSO Registrator
To: torsten@nenzen.net
Sent: Friday, July 03, 2009 12:36 PM
Subject: Vb: KALLELSE

Vi har mottagit ditt mail till vår Myndighetsbrevlåda vi vidarebefodrar detta till
Norra Sthlm psykiatri
Med vänlig hälsning
Irene Öberg
registrator SLSO
08-555 740 67
----- Vidarebefordrat av Birgitta Ahlm/SLSO/SLL
Från:
Till:

2009-07-03 12:34 -----

#Landstinget/LSF/SLL
#SLSO Registrator/SLSO/SLL@SLL

Datum:

2009-06-26 08:35

Ärende:

Vb: KALLELSE

Sänt av:

Nina Kallin

Med vänlig hälsning
Svarsfunktionen för landstinget@sll.se
Stockholms läns landsting
----- Vidarebefordrat av Nina Kallin/LSF/SLL

----- Original Message ----From: torsten@nenzen.net
To: hanna.nystrom@sll.se
Sent: Monday, June 29, 2009 2:58 PM
Subject: Fw: KALLELSE
Landstingsjurist Hanna Nyström.
Hej igen!
Tack för ert telefonsamtal 14:22.
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Vad jag förstår utifrån er är att psykiatrins kallelse avser ett frivilligt besök, så länge det inte är
tvångsvård - och att det inte är fråga om tvångsvård i detta fall.
Det övriga i mina frågeställningar önskar jag fortfarande juridisk klarhet över; att prospektivt
inhämta uppgifter via journal från landstinget via läkare som agerar proxy för Säpo. Har Säpo rätt
att begära kallelse? Har Lanstinget rätt att utan medicinsk indikation begära kallelse för Säpo's
intressen?
Med vänliga hälsningar,
Torsten Nenzén
c/o Magnusvägen 6A
17731 Järfälla
08-7113377
070-7777754
torsten@nenzen.net

----- Original Message ----From: torsten@nenzen.net
To: hanna.nystrom@sll.se
Sent: Monday, June 29, 2009 11:39 AM
Subject: Fw: KALLELSE
Landstingsjurist Hanna Nyström.
Hej!
Tack för telefonsamtal vid 11:30.
Bifogar kopian av kallelsen samt min respons till Stockholms Läns Landsting enligt löfte.
Mina två frågeställningar är alltså:
1) är kallelsen tvingande, och agerar lanstinget lagligt eller brottsligt, att i avsaknad av medicinsk
indikation skicka kallelse på annan statlig myndighets begäran ?
2) har Säpo laglig rätt att inhämta för dem intressanta uppgifter via landtsingets läkare som
proxy ?
Med vänliga hälsningar,
Torsten Nenzén
c/o Magnusvägen 6A
17731 Järfälla
08-7113377
070-7777754
torsten@nenzen.net
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2009-06-23 mottar jag brevledes en kallelse till psykiatrin inom Stockholms
Läns Landsting.
2009-06-23 klockan 13:20 ringer jag till Stockholms Läns Landstings psykiatri
för att ta reda på orsak till kallelsen. Receptionen saknar förklaring men
uppger att en läkare skall återkomma telefonledes.
2009-06-24 klockan 11:25 ringer en läkare till min mobiltelefon och frågar mig
vad min fundering gäller. Jag redogör till läkaren att en kallelse har skickats
och att jag vill veta varför. Läkaren uppger att hon ska försöka att återkomma
nästa dag med besked.
2009-06-25 klockan 09:47 ringer en läkare till min mobiltelefon och förklarar
att SÄPO har hört av sig om brevväxling angående Kronprinsessan Victoria och
att SÄPO vill att jag samtalar med psykiatriker Astrid Lindstrand angående
detta.
2009-06-25 klockan 09:55 ringer jag till SÄPO’s telefonväxel. En ”Ulrika”
svarar. Jag redogör en kort beskrivning av bakgrunden till mitt ärende och
frågar om det finns något där som vill förklara vad SÄPO egentligen vill med
kallelsen till psykiatrin. Ulrika återkommer i samtalet med mig klockan 09:58,
och säger följande:
·

”Ingen vill tala med dig. Du kommer inte att få någon kontakt med oss. Vi
kommer inte att förklara varför du ska till psykiatrin.”

Jag frågar då Ulrika om det är vanligt förekommande att SÄPO agerar så här.
Då svarar Ulrika att hon aldrig har upplevt något liknande.

-----------------

----- Original Message ----From: torsten@nenzen.net
To: landstinget@sll.se
Sent: Friday, June 26, 2009 12:52 AM
Subject: KALLELSE
2009-06-26

Till:

Stockholms Läns Landsting
(landstinget@sll.se)
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Från:

Torsten Nenzén
Magnusvägen 6A
17731 Järfälla
08-7113377
070-7777754
torsten@nenzen.net

Jag har erhållit en kallelse till Norra Stockholms psykiatri tisdag 21 juli
2009 kl 14:00.
Jag har inte beställt tid hos psykiatriker. Däremot
Säkerhetspolisen beställt denna kallelse till psykiatriker.

har

Besöket kostar 300 kronor.
Syftet med kallelsen är att samtala om en ”brevväxling med
Kronprinsessan Victoria”.
Jag kan besöka psykiatrikern vid den angivna tidpunkten, med två
villkor:
1)

att beställaren av samtalet (Säpo) betalar besökskostnaden
motsvarande 300 kronor.
2) att jag inte besvarar frågor om Kungliga Hovstaterna
Kopia av Landstingets kallelse bifogas detta e-post.
Med vänliga hälsningar,
Torsten Nenzén
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