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Emilia led av sjukdomen endometrios, vävnad från livmodern
som sätter sig på exempelvis tarmarna. Hon behandlades vid
Sahlgrenska sjukhusets kvinnoklinik och under försommaren
2010 blev hon allt sämre med magsmärtor och svåra
avföringsbesvär som i sin tur gjorde att hon inte alls kunde äta.
Hon gick ner kraftigt i vikt och hade enligt den anmälan som
hennes mamma nu gjort mot sjukhuset ett BMI på 14 till 15
under förra våren. I samband med det fick Emilia också
diagnosen diabetes och remitterades till medicinkliniken. 

– I april 2011 ordinerades Emilia antidepressiva i förhoppningen
att det skulle öka aptiten och att hon skulle gå upp i vikt, skriver
mamman i sin anmälan.
Hon ifrågasätter starkt varför SU inte reagerade på dotterns
extrema undervikt.
 
Emilia bad om en remiss till specialistvård för
endometriospatienter i Uppsala, men nekades detta av
Sahlgrenska. Till slut var hon så illa däran att hon åkte till sin
mamma i hemstaden Malmö, då hon inte klarade sig själv
längre.
– Då jag såg henne fick jag en chock. Hon var så smal och såg
så sjuk ut, skriver mamman.
 
I Malmö fick hon så svåra buksmärtor att hon opererades akut
för misstänkt tarmvred och fyra dagar efter operationen avled
hon av hjärtstillestånd.
– Jag är väldigt tagen i dag, det har blivit mycket, säger Emilias
mamma och avböjer att prata mer än så.
 
Förutom den anmälan som mamman gjort har SU:s
medicinklinik anmält sig själva enligt lex Maria.
– Vi har startat en internutredning som beräknas vara klar under
januari. Den kommer vi att skicka till Socialstyrelsen, som
bedömer den. Det är beklagligt det som hänt, säger Mats
Tullberg, chefsläkare på SU.
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Sahlgrenska nekade Göteborgs-tjejen Emilia vård. Tarmsjukdom gjorde att hon inte kunde äta.
Avled efter lång tids sjukdom.
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Khodor Abu Feyzi Semmo ·  ·
Göteborg, Sweden
det är bara o beklaga för den svenska sjukvården ..
Svar ·  · Gilla · Följ inlägget · Igår kl. 10:09

Prenumerera

3

Ulrika Clementz · Göteborg, Sweden
Det här är så fruktansvärt sorgligt, jag saknar
henne hela tiden. Men nu ska väl vi med
Endometrios bli hörda? Eller måste ännu fler dö?
Svar ·  · Gilla · Följ inlägget · fredag kl. 22:142

Thomas Wellsten

Jag är så besviken på hur Emilia behandlades, så
att det ledde till att jag förlorade min dotter!
Svar · Gilla · Följ inlägget · fredag kl. 20:37

Carina Lassestig

Stämmer detta är det fruktansvärt....
Svar · Gilla · Följ inlägget · fredag kl. 22:05

Carina Lassestig

Logg.

Cirous Mohsenvand har kommenterat
metro.se

Sjukvårdens många delar fungerar inte
bra. Lägg inte skulden på läkarna.
Många personer konsumerar sjukvård I
onödan eftersom dessa anser att de har
redan betalat skatt och har rätt till att
utnyttja sjukvården hur mycket som
helst. Detta leder till att det blir för lite
resurser kvar till de som verkligen
behöver sjukvård. Läkarna och
sjukvårdspersonal blir tvungna att
slösa tiden på de många personer som
söker I onödan och kräver utredningar I
oändlighet. En del personer har det
som tidsfördriv att söka hos
sjukvården. En del andra är oroliga
under hela sina liv för att få någon
allvarlig sjukdom. Många andra som
har obotliga besvär söker ändå åter och
åter hos sjukvården och kräver
utredningar. Resurserna slösas bort på
dessa personer. Detta är resultatet av
ett system som ta...Visa mer

Svar · Gilla · fredag kl. 22:19

Carina Lassestig

LÄS DETTA VAD LÄKAREN SKRIVER,
HEMSKT OM DET ÄR SANT, DOM BÖR JU
VETA....
Svar · Gilla · fredag kl. 22:19

Lina Christiansson · Limhamn, Skåne Län, Sweden
Fruktansvärd läsning.
Svar · Gilla · Följ inlägget · fredag kl. 22:10

Cirous Mohsenvand · Göteborg, Sweden
Sjukvårdens många delar fungerar inte bra. Lägg
inte skulden på läkarna. Många personer
konsumerar sjukvård I onödan eftersom dessa
anser att de har redan betalat skatt och har rätt till
att utnyttja sjukvården hur mycket som helst.
Detta leder till att det blir för lite resurser kvar till
de som verkligen behöver sjukvård. Läkarna och
sjukvårdspersonal blir tvungna att slösa tiden på
de många personer som söker I onödan och kräver
utredningar I oändlighet. En del personer har det
som tidsfördriv att söka hos sjukvården. En del
andra är oroliga under hela sina liv för att få någon
allvarlig sjukdom. Många andra som har obotliga
besvär söker ändå åter och åter hos sjukvården
och kräver utredningar. Resurserna slösas bort på
dessa personer. Detta är resultatet av ett system
som tar betalt I förväg för sjukvård, I form av
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Emilia dog efter att ha nekats
vård – nu anmäls Sahlgrenska
Sahlgrenska nekade Göteborgs-tjejen Emilia vård. Tarmsjukdom
gjorde att hon inte kunde äta. Avled efter lång tids sjukdom.
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som tar betalt I förväg för sjukvård, I form av
skatt, oa...Visa mer

Svar ·  · Gilla · Följ inlägget · fredag kl. 20:052

Nadia Marie Nair Johansson · 23 år
Svenska sjukvården måste skärpa sig... Ta fler
patienter på allvar för i helvete!!
Svar ·  · Gilla · Följ inlägget · Igår kl. 13:391

Mia Petersson

Emilia hade levt idag om hon hade
opererats tidigare. Det är otroligt
hemskt att hon dog. Att hon inte fick
rätt vård. Saknar henne och kommer
alltid att minnas henne. Hon har en
plats i mitt hjärta för alltid. Ingen ska
behöva drabbas av detta, det är för
jäkligt!! Det måste bli en ändring och vi
endometriospatienter måste bli tagna
på allvar!! Det får inte hända igen. Det
får inte hända alls. Men det har det
gjort.
Svar ·  · Gilla · Igår kl. 13:521

Nadia Marie Nair Johansson · 23 år
Mia Petersson Det är så
fruktansvärt....så sjukt sorgligt. vet inte
vad jag ska säga. samtidigt blir man så
arg!! det hade ju inte behövt hända om
dom hade gjort något åt detta i tid...
Svar ·  · Gilla · Igår kl. 14:191
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Göteborgshjulet rullar vidare
Efter två år och 340 000 besökare rullar det vidare. Nu blir det årets
stora attraktionsnyhet på Liseberg.
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”Bostadsbristen i Göteborg är monumental”. Bara 1 700 nya bostäder
klara 2012 – målet var 2 500.
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Mellandagsrean i Göteborg var en regnig
historia. 

Så blir
kollektivtrafiken
Fler stombussar, nya bussfiler och fler turer.



1/15/12 20:03 Emilia dog efter att ha nekats vård – nu anmäls Sahlgrenska – Metro

Page 5 of 5http://www.metro.se/goteborg/emilia-dog-efter-att-ha-nekats-vard-nu-anmals-sahlgrenska/EVHlam%21R1iCnhhfEtlA/

Moskén startar dejtingsajt
Nu kan muslimska singlar hitta den rätta via moskén. 38 personer har
registrerat sig.
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Trafiken blir värre nästa
år, göteborgare


