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PSYKIATRIN • PATIENT TOG SITT LIV

KULTUR
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Socialstyrelsen kritiserar
brister i journalhantering
Två psykiatriker och
en legitimerad psykoterapeut kritiseras av
Socialstyrelsen för deras
agerande i samband med
att Eilert Tordssons tog
sitt liv 2010.

Det fanns stora brister i
journalhanteringen hos
den behandlande psykiatrikern som först tog
emot Eilert Tordsson när
han sökte hjälp hos vuxenpsykiatrin i Växjö. Det
konstaterar Socialstyrelsen i sitt sista beslut i den
långa handläggningen
efter de anhörigas anmälan.

Smålandsposten har
i en rad artiklar berättat om Eilert Tordssons
fall och familjens engagemang. Det har bland
annat lett till att hans
mamma och fru under
våren ska delta i en
utbildning av all personal
i vuxenpsykiatrin.
Socialstyrelsen konstaterar

i sin utredning att det inte
fanns någon sjukdomshistoria med eller tid för
något uppföljningsbesök
efter den första akuta kontakten. Han blev ordinerad läkemedel men av vilken orsak finns inte hel-

ler angivet i hans journal.
Några dagar senare ordinerades nya läkemedel av
samma psykiatriker men
utan att träffa Eilert.
Den psykoterapeut Eilert

Tordsson gick till privat
för sin stress och ångest
har inte fört in några uppgifter om vilken behandling hennes patient fick,
vilka åtgärder som planerades eller vidtogs.
När hans tillstånd var
som värst och han hotade
att ta sitt liv kallades polisen in för att ta in honom
för vård. Den handräckningen återkallade jour-

havande läkare sedan
Eilert Tordsson per telefon
lovat att i stället följa med
sina föräldrar frivilligt. Ett
beslut Socialstyrelsen kallar anmärkningsvärt då
psykiatrikern aldrig träffat patienten och därmed
lämnade över ansvaret på
föräldrarna.
Socialstyrelsen riktar kritik

mot de tre och förväntar
sig att de dragit lärdom av
det inträffade och att de
i framtiden arbetar med
noggrannhet och omsorg
om patienten, men tillräckligt starka skäl för att
kräva en prövotid eller att

deras legitimationer ska
dras in hittar inte Socialstyrelsen.
– Det är något vi krävt och

det är klart att vi inte är
nöjda med Socialstyrelsens beslut i det. Men det
känns ändå som om verksamheten kommit att
lyssna på oss och vad vi
kritiserat. Det är ändå viktigare, att det kan bli en
förbättring efter det här,
säger Eilert Tordssons mor
Ann-Marie Karlsson.
JENS NIELSEN
jens.nielsen@smp.se
0470-77 04 69

VÄXJÖ • SNART DAGS

Melodifestivalen sveper in

SVT:s pansarkryssare
Melodifestivalen styr nu
kosan mot Växjö och det
är inget som kommer att
undgå kronobergarna.
– Under nästa vecka börjar vi att skylta upp ännu
mer, säger Peter Knutsson, vd för Växjö & CO.

evenemang som väntar
Växjöborna.
– Vi har samarbete med
både Citysamverkan och
Grand Samarkand och
det är där det kommer att
märkas som mest, säger
Peter Knutsson.

Under slutet av nästa vecka

Ett par vimplar och affischer fladdrar redan i vinden längs Storgatan i Växjö
centrum. Men reklamkampanjen för Melodifestivalen har bara börjat.
Flygbladsutdelning och
livemusik på Speakers
corner är bara några av de

ska Växjö stad börja flankeras av värdinnor vars
uppgifter är att välkomna
artister, journalister och
folk från musikindustrin
till kommunen vid tågstationer såväl som på flygplatsen.
– Värdinnorna
ska

STORT
Melodifestivalens ankomst har redan börjat märkas här
och var i Växjö.
FOTO: HENRIC BINGSTRÖM

också vara synliga på
Grand Samarkand där
SVT arrangerar sin täv-

ling Minimello som är en
melodifestival för barn,
berättar Peter Knutsson.

Den som är sugen på att
själv ta ton men är något
för gammal för Minimello behöver inte frukta. Det
kommer att finnas möjlighet för dem med.
– Teliabutiken ska ha ett
sångbås där man ska kunna sjunga sig till en biljett
till Melodifestivalen på
Vida arena.
– Att Melodifestivalen
kommer till Växjö är stort
och det ska också märkas,
säger Peter Knutsson.
HENRIK SVENSSON
henrik.svensson@smp.se
0470-77 05 00

BAKELSE • SAMARBETE

Lyx och flärd
i ny bakelse
Champagnemousse,
choklad och jordgubbar.
Så tolkar tre konditorer
Melodifestivalen i en ny
bakelse.
– Lyx och flärd, säger
Ingela Broqvist.

När det stod klart att Växjö
fick en av deltävlingarna slog Ingela Broqvist,
Broqvists konditori, Ola
Svensson, Hennings konditori samt syskonen Martina Claesson och Staffan Petersson, Askelyckans konditori, sina kloka
huvuden ihop.

Uppdrag: Att skapa en
ny bakelse. De tre konditorerna enades snabbt om
vad bakelsen skulle innehålla, provbaket stod Staffan Petersson för.
I mitten på nästa vecka
kan man köpa bakelsen
som består av två lager
med sockerkaka smaksatt
med choklad.
– Sedan har vi en jordgubbsfromage och en
champagnemousse under
guldglasyren, berättar
Martina Claesson.
Konditorerna räknar
med att sälja bakelsen så

Miljonbidrag
till landstinget
32,5 miljoner kronor.
Så mycket får Landstinget Kronoberg i bidrag
av Kulturrådet för att
stärka och utveckla
kulturintresset i länet.

Landstinget Kronoberg är
ett av de 16 landsting och
regioner som i år får vara
med och dela på Kulturrådets bidrag på 1,2 miljarder kronor. Till Kronoberg
faller alltså 32, 5 miljoner
kronor. Utbetalningarna
till landstingen kommer
att ske kvartalsvis.
Syftet är att fördjupa
engagemanget för kultur
runt om i landet. Pengarna fördelas mellan teater, dans, musik, museer,
bibliotek, arkiv, hemslöjd,
konst- och kulturfrämjande och filmkulturell verksamhet.
Landstinget Kronoborg
vill bland mycket annat
stärka danskonstens position i länet samt utveckla
samarbetet med Cirkus
i Glasriket.
För att ta del av Kulturrådets bidrag måste landstingen först utforma en
så kallad kulturplan. Barn
och ungas rätt till kultur
har en framskjuten plats
i många av kulturplanerna.
HENRIK SVENSSON
henrik.svensson@smp.se

POLISNOTISER

Fängelse för
narkotikabrott
■ En 29-årig Växjöbo har
dömts till fem månaders
fängelse för narkotikasmuggling och narkotikabrott. I somras smugglade
mannen in 560 gram cannabis från Danmark till
Sverige.
29-åringen betalade
25 000 kronor för narkotikan. Pengarna var en del
av ett arv som han fått.
Mannen kastades under
hemresan av tåget i Älmhult och polisen beslagtog
narkotikan.

Man åtalas
för mordbrand

SKAPELSE
Konditorerna Ingela Broqvist, till vänster, Martina Claesson och Ola Svensson har skapat en
melodifestivalbakelse med en touch av champagne, choklad och jordgubbar. FOTO: LINA ALRIKSSON

länge Melodifestivalen
turnerar i landet.

– Det är roligt att jobba ihop med kollegorna,

säger Ola Svensson.
HILDA FRANKKI

■ Mannen som misstänks ha anlagt en brand
i ett hus i Uråsa har åtalats för mordbrand. Branden inträffade under natten till den 11 januari och
skadorna uppskattas till
omkring 200 000 kronor.
Den misstänkte mannen
är häktad och tingsrätten
har beslutat om en psykiatrisk undersökning.

