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Bakgrund:
Lasses medfödda hjärtsjukdom är ett Ventrikelseptumdefekt (VSD), även känt som
kammarseptumdefekt, vilket innebär att det föreligger ett hål mellan hjärtats kamrar. VSD är det
vanligaste medfödda hjärtfelet och förekommer hos ca 0,3 % av levande födda barn eller ca 3040 % av de som har ett hjärtfel har ett VSD. Många med VSD spontansluts under barndomen
och förekomsten i vuxen befolkning är mycket lägre än bland barn. Spontanslutning sker även
hos vuxna men det är sällsynt. En liten VSD ger vanligtvis inte någon påverkan på EKG,
blodtryck eller prestationsförmåga.
BEHANDLING
Slutning av VSD görs oftast kirurgiskt, men sker i enstaka fall kateterburet.
PROGNOS
Komplikationsrisker vid kvarstående VSD är att man utvecklar Eisenmengers syndrom. Vilket
ger ett betydligt kortare liv och betydande risker för:

Hjärtstillestånd (Vilket skedde för LE 10 oktober 2017 och den 10 november 2018)
Hjärtinfarkt
Hjärtsvikt (LE har alarmerande hög hjärtsvikt)
Blodpropp
Njurproblem
Yrsel (Vid upprepade tillfällen)
Hjärtklappning (Hänt flertalet ggr)
Huvudvärk
Dimsyn
Svimning (Skett ett antal ggr tidigare, ökar nu i omfattning)
Andnöd (LE har råkat ut för detta vid flertalet tillfällen)
Svullnad i lederna (Upptäcktes jan 2018 av en av LE assistenter som är undersköterska)
Förhöjt lungkärlstryck (LE har ett mycket högt tryck i lungorna, vilket tyder på att sjukdomen är långt
gången)

Om patienten utvecklat Eisenmengers syndrom är detta tillstånd icke operabelt och
förenat med hög morbiditet på såväl kort som lång sikt.
De flesta patienter dog innan de fyllt 30 år.
Det som händer LE om man ska se det i ett helhetsperspektiv är att han är mycket sjuk som liten,
verkar som han har det illa i sin hemmiljö, då man från läkarhåll noterar att han är smutsig när
han kommer in till sjukhuset, samt att hans tänder är kraftigt påverkade av kariesangrepp i
tandrötterna redan då han är 6 år gammal. Han har även ovanligt mycket infektioner som barn.
När han vid ca 15 års (år 97) ålder blir piggare och starkare så föreslår man från läkare att man

korrigerar hans medfödda hjärtfel, för det är den åtgärd som är livsnödvändig för LE då ingen
läkare vill att någon patient ska utveckla Eisenmengers syndrom och här har de en känd VSD
som man följt utvecklingen på sedan han är barn.
Föräldrarna motsätter sig dock denna korrigering/operativa åtgärd helt vid upprepade tillfällen
under nästan en 10-årsperiod som läkarna försöker övertyga dem att göra denna livsnödvändiga
åtgärd/korrigering. Läkarna står frågande och verkar inte kunna greppa att det finns ett
funktionshinder i bilden så föräldrarna inte kan se vad som sker med Lasse om 10 år. Flertalet
läkare som undertecknad haft kontakt med senaste tiden ang. LE hjärtsjukdom kan inte på något
sätt förstå hur föräldrarna kunde få bestämma detta innan Lasse var myndig, och sen än värre när
han själv blivit myndig och ska bestämma över sig själv. (Sociala myndigheter borde givetvis ha
ingripit. Där och då på de sista mötena då hjärtfelet fortfarande var korrigerbart och LE är vuxen
och ska bestämma detta själv omyndighetsförklaras Lasse enligt vad jag kan se på
journalanteckningar och även fått förklarat för mig från tidigare god man Anette Sveder.)
Undertecknad har sökt och pratat med alla läkarkontakter han har om detta (de är några och är
utspridda över landet), samt med Sahlgrenska universitetssjukhuset där de är specialinriktade på
medfödda hjärtsjukdomar och har specifik kunskap om Eisenmengers syndrom, bland annat för
att försäkra sig om vi kan göra något för LE i nuläget mm. Ingen har hört talas om någon patient
där man frivilligt låter patienten få Eisenmengers syndrom då man upptäckt ett VSD i tid och det
går att korrigera. I alla de fall där patienten har utvecklat Eisenmengers syndrom, så har patienten
fått detta för att ett hjärtfel helt enkelt inte upptäcktes i tid och när det upptäcktes var det försent
att göra något åt. Ett annat scenario var att patienten var född i ett annat land där det inte fanns
samma sjukvårdsresurser som i Norden. I LE fall var hjärtfelet känt sedan länge, och det var
något helt annat som såg till så han hamnade i denna situation han är idag. (Det som händer i LE
fall ska helt enkelt inte vara möjligt men kommunens skyddsnät har brustit på alla punkter vilket
gör att LE aldrig får chansen till att bli hjärtfrisk utan ”påtvingas” istället utveckla en dödlig
sjukdom, och han har idag inte lång tid kvar, om man ska tro läkarnas prognoser.)
Levnadsberättelse utifrån dokumentation
1982-1988
821114 Lasse föds
Mycket sjukhusbesök för LE denna period. Han har återkommande infektioner, verkar ha det illa
i hemmiljön. Läkarna skriver i journalanteckningar att LE är smutsig när han kommer in till
sjukhuset, då är han ca 3 år. Vid 6 års ålder har LE så kraftiga kariesangrepp i rotsystemet i
tänderna, vilket läkarna är förundras över och skriver i journalerna. Tandvården sköts inte alls
vilket är mycket viktigt med tanke på hans hjärtsjukdom. (Detta bör ha föranlett en orosanmälan
till socialtjänsten.)
Journalanteckningar: ”Andra barnet. Mor hemarbetande. Fadern på skyddad verkstad. Haft
besvär med upprepade infektioner och fått antibiotika vid ett flertal tillfällen.”
LE har som beskrivits ovan en medfödd hjärtsjukdom. Vilket betyder att det finns ett hål i
skiljeväggen mellan kamrarna. Felet gör att syresatt och inte syresatt blod blandas och får gå en
extra gång genom lungorna. Hjärtat får arbeta mer. Vid en stor VSD kan förmaken, höger
kammare och lungpulsådern bli förstorade samtidigt som trycket stiger i lungpulsådern. Detta är
skadlig för både hjärta och lungor och kan på sikt utvecklas till ett livshotande tillstånd Eisenmengers syndrom. VSD är den vanligaste hjärtmissbildningen. Om hålet är litet kan det
växa bort av sig självt, oftast de första levnadsåren. Ett litet hål påverkar inte hjärtfunktionen. Är

hålet stort måste det slutas med hjälp av operation. LE bedöms dock för svag för operativ åtgärd
denna period, men man följer utvecklingen noggrant och avvaktar. (Att man upptäcker hans
hjärtfel så här tidigt är en mycket stor fördel när det gäller dessa sjukdomar.)
830530 Journalanteckningar ”Modern måttligt psykiskt utvecklingsstörd. Äldre syster något sent
utvecklad men vi för närvarande ej om detta kan vara miljöberoende.”
841119 Journalanteckningar ”Modern måttligt mentalt retarderad och stimulansen i hemmet har
ej varit den bästa”
850128 Journalanteckningar ”Under vårdtiden här försöker man få samtal och information även
till Lars-Gunnars pappa, denne har dock aldrig någon möjlighet att ställa upp här.” (Pappan har
inte förmågan att se sin sons problematik, eftersom han själv har ett intellektuellt funktionshinder
och undviker det mesta i kontaktväg med skola, fritids, sjukvård, LLS mm. Detta upprepas sedan
under alla år.)
871126 LE mamma Solvår lånar pengar av sjukhuset, från journalanteckningar: ”Helt utan
pengar. Modern behöver matpengar. Får låna 75 kr.”
930225 Journalanteckningar ”Pappan kan inte riktigt komma ihåg hur mycket Lanoxin han tar
men de fortsätter med det. Några blåa attacker har man inte sett.” (Pappan har aldrig haft
förmågan att kunna ta till sig sin sons problematik och då vet han inte ens vilken dos den medicin
LE använder varje dag har.)
951117 Journalanteckningar ”Pratar med Lars-Gunnars skolfröken, som tydligen är ett mycket
gott stöd till familjen, hon har Lars-Gunnar hemma ibland och hon har uppfattat att familjen inte
riktigt har förstått hans situation när det gäller framtiden och att det hela skulle vara tillräckligt
stabilt med medicinen han får.” (Här får hans senare god man Anette Sveder telefonledes info
om att det behövs andra insatser än medicin för att LE ska ha en god framtid. Hon verkar om
man läser journalanteckningarna också vara medveten om att inte föräldrarna förstår LE situation
och vad som behöver göras i framtiden.)
971111 Lasses mamma lånar fortfarande pengar vid sjukhusbesöken. Står bland annat i
journalanteckningar: ”Mamman får idag låna 100 kr ur kuratorkassan och vi överenskommer om
att jag kontaktar soc. förvaltningen ang. bistånd till matpengar.”
971112 Journalanteckningar: ”Kontakt med enhetschef KÅ Holdar på soc. förvaltn Arvika ang.
matpengar.”
971118 Journalanteckningar ”Ringer Hab. kurator Monica Bergman och ber henne kontakta
familjen.”
971210 Journalanteckningar: Läkarna pratar med mamman om vikten av operation av hans hjärta
så han ska kunna leva ett vanligt liv och inte utveckla en värre sjukdom av sitt medfödda hjärtfel.
Mamman är då med på detta.
971215 Journalanteckningar: ”Telefonsamtal med Lars mamma och föräldrarna är nu INTE
intresserade av att göra något ytterligare utredningsmässigt vilket jag meddelar Bengt Eriksson
och så får vi ta detta efter hand.”

Föräldrarna tackar sedan NEJ till korrigering/operation av LE hjärta kategoriskt mellan åren 972005 då LE är operabel och har möjligheten att bli hjärtfrisk. Familjen avböjer mycket bestämt
men läkarna försöker verkligen övertyga dem vid många tillfällen om att göra en denna
korrigering för man vill från läkarnas sida på alla sätt undvika att han utvecklar Eisenmengers
syndrom, vilket är ett livshotande och mycket svårt sjukdomstillstånd. Föräldrarna har båda
intellektuella funktionshinder och kan inte se vad som händer i framtiden med LE, de ser bara
här och nu, och på utsidan ser han frisk ut.
990208-010131 LE går denna period på fritidstillsynen Arvika kommun, en lagstadgad insats
enligt LSS, och där konstateras att LE har det mindre bra i hemmiljön - för man köper med
godkännande av närmaste chef in strumpor, kalsonger, duschgrejer, rakgrejer och tandborstar.
Personalen samlade även ihop kläder hemifrån för att ge LE. Alla elever på fritidstillsynen skulle
dessutom borsta tänderna då och då för att ingen skulle bli utpekad. Man diskuterar detta vid
många APT och man misstänker redan då att mycket av pengarna försvann genom spelande. LE
betalar dessutom inte sin mat för sin fritidsplats. Det händer även att personalen lånar ut pengar
till LE då han annars inte kan vara med på vissa aktiviteter man anordnar. (Trots dessa uppenbara
och alarmerande brister i hemmiljön sker ingen orosanmälan. Några år senare upprepas samma
procedur med dusch, tandborstning och kläder mm när LE yngre broder har samma
fritidstillsyn.)
000316 Journalanteckningar ”Mamman som är med, tycker att allt är väldigt bra. Familjen avböjer
ytterligare utredning mycket bestämt. Jag erbjuder naturligtvis på nytt möjligheten av en
katetesering, men det känns inte särskilt motiverat, man är inte intresserad.” (Man börjar från
läkarnas sida ge upp tanken på en operativ åtgärd då föräldrarna inte är intresserade. Vid detta
tillfälle är LE snart 18 år vilket innebär att detta då enbart är LE eget beslut, inte övriga familjens,
så denna journalanteckning och följande påvisar ett systemfel inom vården där man inte tar
hänsyn till LE som individ.)
000921 Till Överförmyndaren Valter Lidberg kommer ett brev från Soc. förvaltningen där det
framgår att när LE fyller 18 år så behöver han stöd av en god man. (LE får ingen god man förrän
030123 vilket är mycket oroväckande i hans situation och när vi har facit om hans situation idag
innebär det att LE även förlorar tre år där han får möjlighet att få hjälp med att tillgodose sina
rättigheter och sörja för sin person. Mycket allvarligt och förödande.)
001114 Fyller LE 18 år men föräldrarna får även efter detta bestämma över LE. Även över
operationen som kan hjälpa LE att bli hjärtfrisk, och detta innebär att Lasse omyndigförklaras.
(Ännu allvarligare är att han omyndigförklaras även efter det att han får en ställföreträdare, då
Arvika kommun gör ett avtal som innefattar att gode mannen har hand om ett sparande för LE.
Att sörja för person och bevaka hans rätt, som framgår av tingsrättens förordnande har inte skett
för då skulle inte LE kunna vara i den situation han är idag. Mycket allvarligt tjänstefel som leder
till att LE idag är dödligt sjuk och kan dö precis när som helst.)
010504 Journalanteckningar ”Ånyo ställningstagande till op. Föräldrarna har flera gånger avböjt
detta. Kommer nu för förnyad kontroll p g a detta. Mår bra.”
020221 I läkarjournalen kan man läsa: ”Kommer idag för att fortsätta framförallt samtalet om att
genomföra en utvidgad utredning och omvärdering för att undvika utveckla en Eisenmangerutveckling. Idag är båda föräldrarna med och kontaktpersonen som varit med sen mycket tidigt.
Hon är också lärare för Lars-Gunnar.” (Avser Anette Sveder, som senare blir god man från 2003
fram till och med 2017. Hon förstår att det läkarna vill är viktigt då hon säger att hade det varit
hennes barn så hade man givetvis gjort denna operativa åtgärd. Man ifrågasätter dock inte att det

är föräldrarna som bestämmer detta åt LE trots att LE ska fylla 20 år, och är den som ska få
lagstadgat stöd att kunna ta detta, och liknande beslut själv. När LE senare får god man, år 03, är
det självklart att LE hjärtfel är det som ska vara prioritering nr.1 i ställföreträdarskapet, och
Anette som blir hans gode man har redan innan hon tillträder fått en del viktig info kring
hjärtfelet. Att som god man följa med honom till hjärtläkaren är en självklarhet och det absolut
viktigaste i LE liv. Detta sker aldrig, utan det är fortsatt hans mamma som är med honom vid
läkarbesöken framledes och bestämmer över LE de år hans hjärta fortfarande är operabelt, vilket
innebär en enorm katastrof för LE. Det visar sig senare då det framkommer att överförmyndaren
sagt till god man att god man INTE ska engagera sig i Lasses hjärtsjukdom. Utan det sköter
föräldrarna. Gode mannen litar på överförmyndaren. Totalt vansinne. Två funktionssnedsatta
föräldrar får alltså styra allt ang. Lasses liv, hälsa och ekonomi. Omyndigförklaringen från Arvika
kommun är fullkomlig.)
030123 Kronofogdeskuld till Arvika kommun 9560 kr – avser fritidsplats. 790 kr dras varje
månad för utmätning. (Arvika kommun som är skyldiga att se till att LE inte hamnar i en sådan
situation är de samma som skickar honom till kronofogdemyndigheten. Detta är ett tydligt tecken
på det djupaste sveket från samhället en människa kan råka ut för. LE står helt skyddslös och de
som ska skydda honom skickar honom till kronofogdemyndigheten.)
030123 Tingsrätten förordnar Anette Sveder till god man att såsom god man bevaka LarsGunnar Erikssons rätt, förvalta hans egendom och sörja för hans person. (Flera år har gått sedan
LE blev 18 år, så hans person, rättigheter och egendom har varit helt oskyddade. Han ska inte på
något sätt kunna få en kronofogdeskuld genom sina föräldrar, men det är just vad som sker.)
03 Anette Sveder, och mamma Solvår på besök hos överförmyndaren i Arvika kommun Valter
Lidberg och Anders Söderström. Enligt protokoll: ”Solvår var mycket ledsen och rädd för vad
som skulle ske med det ekonomiska då Lasses sjukersättning, är de enda pengarna hon har att
hushålla med” ”ett sparkonto till Lars – Gunnar där vi avsätter 2000 kr i månaden och som jag
står som förordnande god man står för.” ” 790 kr dras varje månad till kronofogden som
utmätning, detta får Solvår som förmyndare handha. Alla tyckte detta var ett bra förslag och så
har det fungerat under året.” (LE är ej närvarande vid detta möte när man tar ett livsavgörande
beslut ang. hans ekonomi. Avtalet man upprättar strider mot föräldrabalkens regler. Det är även
trolöshet mot huvudman samt grovt tjänstefel. Avtalet fortlöper från 2003-mars 2017 tills en ny
god man tillträder. Ca -868 000 kr saknas därmed i dessa årsräkningar men dessa godkänns ändå,
varje år, vilket är mycket alarmerande.)
Saken med detta är att mamma Solvår och pappa Kjell-Åke försörjer sig med hjälp av barnens
intäkter. Det upprepas ett flertal gånger att hon inga egna pengar har. Således har man på ett
felaktigt sätt löst Solvårs ekonomi genom att låta pojkarnas pengar gå till hennes kostnader. Hon
skulle naturligtvis ha beretts hjälp att få en egen sjukersättning eller söka socialbidrag för sin egen
ekonomi, om så inte skett vilket gör saken än värre. Detta görs inte, men Lasses god man, trots
att det ligger utanför hennes uppdrag gör ett halvår senare på eget initiativ så att hon hjälper
mamman att ansöka om sjukersättning vilket mamman beviljas.)
Det är hur uppenbart som helst att mamman själv behöver god man, en ansökan om
ställföreträdarskap görs inte förrän 2018 – 15 år senare!?
031211 Kronofogdemyndigheten i Karlstad utställer en skuld på 2226 kr. Avser inköp av
läkemedel från apoteket. (LE har fått god man 030123 men får ändå ytterligare skuld hos
kronofogden. Alla tecken är övertydliga på att det avtalet man upprättar från ÖFN inte fungerar

för LE utan han drar på sig nya skulder genom föräldrarnas försorg. Ändå fortsätter detta
regelvidriga avtal tom 2017.)
04 Från Journalanteckningar: Försöker man fortfarande från läkarsidan få till ett nytt
ställningstagande då man inte vill att Lasse utvecklar Eisenmengers syndrom.
040129 Från god man Anette Sveder inkommer uppgifter i ett brev till överförmyndaren där hon
skriver att modern inte kan hantera ekonomin överhuvudtaget och att Lasse nu ådragits nya
skulder hos kronofogden genom moderns försorg. (Redan här ska man givetvis bryta det olagliga
avtal som upprättas och som klart och tydligt inte fungerar. Detta sker ej utan detta får fortsätta i
13 år till vilket leder till stor ekonomiskt skada för LE.)
05 Från journalanteckningar: Ytterligare försök från läkarhåll att göra en korrigering men
föräldrarna motsäger sig detta helt, ”föräldrarna säger att patienten mår bra.” (Min anmärkning,
föräldrarna ser bara här och nu. De har ingen som helst förmåga att avgöra vad som är bäst för
LE.)
050111 I gode mannens redogörelse framgår att modern aktivt försökt ”slippa god man för att få
tillgång till Lasses besparingar”. Det framkommer även att modern försökt ta ut pengar från
Lasses konto via överförmyndaren Anders Söderström. (Anmärkningsvärt att inte avtalet bryts
och åtgärder vidtas i familjen då det uppenbarligen finns alarmerande brister i hur ekonomin
sköts. Fortfarande, år 2018, försöker föräldrarna aktivt påverka sonen, och LE bror, ME att
slippa förvaltare så de kan komma åt hans pengar.)
06 Från Journalanteckningar: LE är fortfarande operabel och har ingen klinisk hjärtsvikt, modern
med endast mot slutet av undersökningen. (Detta är ev. en av de sista gången LE hjärtfel går att
korrigera, därefter tillväxer höger kammare och obalansen i trycket mellan hjärtats kammare
omöjliggör operation längre fram i tiden.)
071004 Journalanteckningar ”Ställningstagande till kirurgi och ev. slutning av ductus. Denna fråga
har väckts flera ggr tidigare, föräldrarna motsätter sig detta helt. De hänvisar till att pat mår bra
och så har gjort under flera år. Pat har i nuläget en helt balanserad cirkulation varför vi inte driver
frågan ytterligare i nuläget.” (Återigen är det föräldrarna, trots att LE är myndig sen år 2000, som
beslutar om LE hälsotillstånd, vilket föräldrarna varken har några som helst basala kunskaper
omkring och heller inga juridiska rättigheter att göra. LE står därmed helt skyddslös.)
08 Orosanmälan till ÖFN då Lasse aldrig har egna pengar med sig på aktiviteter utan lånar av
personal på fritids, dv och ledsagare för att kunna göra aktiviteter. Alltid problem med pengar i
familjen. Brodern lånar också pengar av olika personal. Det hörsammas att det också ska finnas
ett avtal där LE god man enbart har ansvar för ett sparande på 2000 kr, inget annat. Detta låter
underligt. Anmälan rings in från ledsagare L-O Gävert (Denna anmälan finns inte med i Lasses
akt på ÖFN.)
090928 Läkarbesök Hjärtmottagningen Karlstad. Ledsagare L-O Gävert är med LE till
hjärtmottagningen för första gången. Man frågar från läkarnas sida, som ledsagaren tolkar det lite
upprört, varför man inte korrigerat LE VSD kirurgiskt. Den info som ledsagaren då har fått
sedan tidigare är att föräldrarna inte vågade göra detta när LE var barn (1-5 år), och detta
förmedlas läkarna. (Hur LE hjärtfel egentligen har handlagts upptäcks inte förrän 2017 då
nytillträdde god man tillsammans med LE, beställer all dokumentation som finns om honom
eftersom det har skett en massa missförhållanden i LE ekonomi mm. Den upptäckten som görs

ang. LE hjärtsjukdom då är fruktansvärd och det gör mycket ont att veta att det kunde ha gått att
hjälpa LE att bli hjärtfrisk även när han var långt över 20 år.)
131017 I LSS utredningen framkommer felaktigt men oerhört alarmerande att: ”Anette påtalar i
samband med mötet det stora hjärtproblemet LE haft sedan han var liten. Till en början fanns
det inga möjligheter att operera men det är med dagens forskning möjligt. Föräldrarna anser att
en sådan operation är för riskfylld för Lasse och väljer därför att avstå en sådan operation.”
(Man får alltså information om att LE hjärtfel går att åtgärda men både gode mannen och LSShandläggaren accepterar det faktum att de inte vet överhuvudtaget alls hur det ligger till med hans
hjärtfel, eller ens vad det innebär! Framförallt anmärkningsvärt är att båda tycker det är okej om
föräldrarna tar detta beslut fast LE är 31 år!? Detta är enbart Lasses eget beslut, ingen annans och
det minsta man kan begära är att både LSS-handläggaren samt gode mannen borde ha reagerat
eftersom LSS är väl medvetna om att gode mannens förordnade är bevaka ekonomi, rättigheter
och sörja för person. Det är helt vansinnigt att dessa båda vid mötet, eller efteråt inte tar reda på
fakta ang. LE hjärtfel samt att de INTE reagerar på att Lasse berövas/berövats fullständigt på
sina grundläggande rättigheter.)
150114 I årsräkningen framgår att huvudmannen erhållit bostadstillägg. Denna tas emellertid inte
upp som inkomst.
160722 Tecknar Lasse kontrakt med Livsam personlig assistans att anordna hans personliga
assistans. Anmärkningsvärt är att Lasse själv har INTE undertecknat kontraktet däremot hans
tidigare gode man samt hans båda föräldrar som står nämnda som legala företrädare. (Livsam är
ett bra bolag som hjälper Lasse på ett mkt bra sätt hans sista tid i livet, men här brister man precis
som kommunen har gjort i alla år då Lasse själv inte är delaktig, samt att hans föräldrar anses vara
legala företrädare för Lasse trots att han vid tidpunkten är 34 år gammal! Liknande händelser sker
hela Lasses liv innan 1 mars 2017 då ny god man tillträder. Lasse måste själv alltid ge sitt
medgivande till ingångna avtal enligt lag så att detta har fått pågått under alla år är skamligt.)
160907 LE fader skriver en fullmakt åt moder Solvår på ett apotekskonto åt LE. Detta gör att LE
skuldsätts eftersom man inte betalar hans mediciner utan hämtar ut mediciner utan att betala.
(Trots att LE har god man så kan detta ske, att LE ingår avtal, vilket inte ska vara möjligt.)
170101 I samband med årsredovisningen från LE god man för året 2016 bifogas historik ang.
god man mellan år 2003-2016. ”Överförmyndaren ringde och var förbryllad över att Lars-Gunnar
alltid var nollställd på sitt bankkonto och dessutom hade en skuld hos kronofogden.”
”Mitt villkor att bli god man var att vi skulle träffa föräldrarna och öppet diskutera det hela. 14/2
Träffades överförmyndaren (som jag glömt namnet på), Anders Söderström, jag och mamma
Solvår, Pappa Kjell-Åke hade gett Solvår sitt fulla förtroende att vara den som fick avgöra hur det
skulle bli. Det var ett känslosamt möte, många tårar från Solvår som sa att Lasses sjukersättning
var hennes enda ekonomiska inkomst. Det blev ett tungt möte och till slut var mitt förslag, att
Solvår och Kjell-Åke skulle få fortsätta ha hand om ersättningen se till att Lasses behov
tillfredsställs, att jag fick insyn i detta och att jag skulle ha hand om ett sparbelopp som skulle ske
månadsvis. Detta tyckte Solvår var bra, hon sa att hon tyckte om mig och visste att jag ville
Lasses bästa. Det bestämdes att sparsumman skulle bli 2000 kr i månaden och att endast jag som
god man skulle ha tillgång och besluta om detta konto. Alla var nöjda och Solvår kramade mig
och sa att hon ville att Lasse skulle få ett sparkapital men att det var svårt att planera
ekonomin. Allt detta finns säkert dokumenterat men jag vill skriva detta för att ni ska kunna
förstå min årsredogörelse. Anders Söderström känner väl till detta och kan intyga om ni vill ha

komplettering.” (Finns inget dokumenterat om detta avtal hos ÖFN förutom gode mannens
egna redogörelser.)
170301 Lars-Olof Gävert tillträder som LE ställföreträdare. Vid en snabb översyn
uppmärksammas att inget i den ekonomiska situationen för LE är som det ska vara enligt de lagar
och regler som finns, och modern använder bl. a. LE bankkort och tar ut hans sjukersättning så
fort den kommer in på kontot och spenderar dessa pengar fritt utom kontroll. LE och L-O går
genast till banken och gör om LE bankkonton till ett kapitalkonto med överförmyndarespärr,
vilket inte fanns innan. Mamman kommer samtidigt in på banken och försöker tömma de sista
kronorna på LE privatkonto men detta kort är spärrat 5 minuter innan. (Nytillträdde gode
mannen, undertecknad, förstår nu att detta är en mycket allvarlig situation för LE, då modern
begår brottsliga handlingar för att ta ut båda sina vuxna söners pengar och spenderar dessa hur
som helst.)

171010 Pga. att man inte korrigerat Lasses hjärtfel medans det var möjligt har han sedan en tid
tillbaka utvecklat Eisenmengers syndrom, ett dödligt tillstånd som påverkar både hjärta och
lungor allvarligt. Detta medför att han får hjärtstillestånd. Han överlever mirakulöst tack vare
snabba insatser av assistenter och ambulanspersonal. Transporteras sedan vidare till Karlstad med
ambulanshelikopter där han ligger i respirator något dygn. Läkare och sjuksköterskor på plats
begär att vi ska ordna assistans dygnet runt för Lasse, då de inte klarar av att vårda honom utan
assistenter. Lasse som nu har ett livshotande hjärtfel men klarar att återhämta sig och bli
tillräckligt bra för att transporteras till Arvika sjukhus. Han behöver mer mediciner än tidigare
men är vid gott mod och ser fram emot att bli utskriven från sjukhuset efter mellanlandning på
Arvika sjukhus avd. 79.

Tillbaka i Arvika får dock LE och de runt honom uppleva skillnaden på profession. I Karlstad
hade allt fungerat mycket bra och både Lasse och hans assistenter hade det mycket bra, trivdes
och blev professionellt bemötta. I Arvika vet man ingenting, info ges inte på ett tillfredställande
sätt. Det vi runt LE reagerar kraftigast på händer dock i slutet på vårdperioden. LE har piggnat
till tillräckligt för att bli utskriven från sjukhuset och det blir prat på detta. Då får hans föräldrar
den briljanta iden att Lasse inte får komma hem utan han får då flytta till ett äldreboende enligt
hans föräldrar. Hans mor Solvår kontaktar LSS och informerar dem om detta, och någon
personal på LSS. kontoret skickar med Solvår ett handskrivet brev där det står att Lasse inte får
komma hem. Solvår tar med detta brev till sjukhuset och där läser en sjuksköterska som är
förtroendevald i Arvika kommun brevet, hon sitter dessutom i kommunstyrelsen, hon stormar
sedan in till Lasse och berättar att han inte får komma hem imorgon som planerat. Hon gör
dessutom klart för alla inblandade att Lasse ska bo på gruppboende. LE som inget hellre vill än
att komma ut ifrån sjukhusmiljön han befinner sig i är förkrossad och ringer undertecknad och
gråter hejdlöst. Ett fruktansvärt samtal. Lyckas trösta honom och säga att det bestämmer du själv
med hjälp av god man, ingen annan bestämmer detta och du har betalat för ditt boende så ingen
kan säga att du inte får komma hem. (Ingen kontakt tas med god man innan man informerar LE
om detta. Både LSS och sjukhuspersonal begår här ett solklart tjänstefel i sitt agerande. LSS
enhetschef nekar sedan när undertecknad ifrågasätter att de upprättat denna lapp, men det finns
flertal vittnen som styrker detta.)
171113 Tjänsteanteckning OFN 174/85 Sammanställning orosanmälan från god man där det
framgår bland annat: ”I samband med att god man kontaktade överförmyndarnämnden för att
framföra kritik hur detta kunnat hända, lämnas även in en orosanmälan för Lasses broder.
Undertecknad har yrkat på interimistiskt förordnande av förvaltaskap för brodern då
omständigheterna i familjen är ytterst alarmerande. Föräldrarna tycks finansiera sitt eget boende,
spelmissbruk m.m. genom sina inneboende myndiga söners inkomster. Huruvida föräldrarna
faktiskt förstår vad de gjort och konsekvenserna av sitt eget agerande är oklart. Undertecknad
ämnar inleda utredning om behov av förvaltarskap även för modern i familjen.”
171120 Tjänsteskrivelse OFN 2017/60-190 Skadestånd L-G E. Överförmyndaren beslutar att
polisanmäla de händelser och omständigheter som har orsakat ekonomisk skada för L-G E.
171201 LE flyttar till egen lägenhet tillsammans med sin bror. Även hans bror Mikael Eriksson
(ME) är illa utsatt av föräldrarna, främst ekonomiskt och vi diskuterar fram en lämplig lösning att
de båda får flytta till en egen lägenhet tillsammans. Den 1 dec får de sen flytta in i sin lägenhet på
Torggatan 14A. Under tiden innan flytten får LE mer hjälp hemma hos föräldrarna från
assistenter, men det går inte på något sätt att jobba i hemmiljön då de tjejer som jobbar med
Lasse inte ens får komma in i föräldrarnas lägenhet för hans far. Det är helt ohållbart i hemmiljön
så assistenterna får ta med honom ut därifrån. Upptäcks flera missförhållanden under tiden
hemma hos föräldrarna. Föräldrar försöker dock fortfarande påverka bröderna, trots att de
flyttat, framförallt ME försöker de få pengar ifrån och deras mamma kommer till lägenheten och
tigger pengar, till mat som säger hon men ME förstår att det är pappan som skickat henne och
pappan ska spela för pengarna. Mamma Solvår är rädd för pappan säger ME. Fadern hotar också
LE assistent Marie Lee vid ett samtal hon har med föräldrarna. (Framkommer vid senare samtal
med ME att även han är mycket rädd för sin far. Och att han blivit psykiskt misshandlad sedan
han var mycket ung.)
171215 Upptäcks apotekskuld som börjat år 2010 och står utställd på LE, den är på ca 2700 där
pappan Kjell-Åke skrivit en fullmakt åt Solvår (mamma) 2010 där man sedan hämtar ut medicin
utan att betala. Man skriver även en fullmakt 160907. LE betalar fortfarande på skulden.

Brodern ME blev också skuldsatt på apoteket på ett liknande sätt, denna skuld är dock löst
genom ME förvaltare. (LE ska inte kunna skuldsättas på detta sätt då han har god man. Ändå
lyckas de göra detta.)
171222 LE får avslag på sin LSS ansökan om utökad tid. Han ansöker med hjälp av ombud om
utökad tid eftersom han inte kunnat deltaga på sin dagliga verksamhet efter sitt hjärtstopp och
försämrade hälsa – då detta är en fysiskt krävande verksamhet. Då han varken kan eller heller får
återvända till sin gamla daglig verksamhet så ordnar man från kommunens sida pga. detta en ny
plats i en ny grupp. Där får han börja den 5 februari. Tiden dessförinnan får han inte möjligheten
att vara på dv för man kan inte ta emot honom. På den nya dv-platsen erbjuder man 4h, 4
dagar/v mot tidigare verksamhet där han haft 6h x 5 dagar. Detta korrigeras senare till 2h då LE
hälsa bedöms av en LSS-sjuksköterska och pga. sitt sjukdomstillstånd att kunna medverka ca 2h
på daglig verksamhet. (Trots att han inte fått komma till sin DV och man heller inte haft någon
plats att erbjuda får han ett avslag på sin ansökan om utökad tid. I beslutet står det att han visst
har kunnat vara på sin dagliga verksamhet och därför avslås ansökan?! Ingen kring LE förstår
överhuvudtaget detta beslut förutom LSS-handläggarna för Lasse fick ju inte komma på sin
dagliga verksamhet.)
171229 LE HAB ersättningen har Arvika kommun lyckats betala in på en annan persons konto
efter Maj 2017. Arvika kommun har ännu idag inte kunnat prestera något underlag eller någon
förklaring för detta byte av konton och de visste inte vem kontoinnehavaren var utan det fick
man ta reda på själv. (Det visar än en gång på bristande rutiner hos Arvika kommun vilket LE
råkat ut för så många ggr.)
180101 LE är på sjukhuset akut tre ggr i januari månad. Ligger inne för hjärtat 1 v.
180110 LE fick också under slutet av året ytterligare ett problem med ett ljumsk/pungbråck som
i normala fall ska opereras. I Lasses fall med hans nuvarande hjärtfel kan narkosen vid ett sådant
ingrepp vara rent livshotande och man låter det därför vara som det är.
180120 LE ligger inlagd på sjukhuset i Arvika. Dag 2 kommer hans mamma dit och det
första hon frågar är att om Lasse dör så måste hon få pengarna samt att pappan säger att om
Lasse dör tänker inte pappan gå på hans begravning. (Detta säger egentligen allt om föräldrarnas
förmåga att sätta sig in i sin sons situation.)
180123 Orosanmälan till LSS av tidigare god man Anette Sveder som bland annat påtalar
behovet av personal hos LE nattetid pga. hans dödliga hjärtsjukdom. Enligt LSS handläggares
bedömning ”Inkommen orosanmälan utgör inga nya uppgifter. Inkommen anmälan föranleder
därmed att inga ytterligare åtgärder vidtas utöver bedömning i nyligen genomförd utredning.”
(Orosanmälan bedöms väldigt snabbt och föranleder inga åtgärder. I LE fall känns detta som ett
oroväckande mönster, antingen görs inga orosanmälningar då det ska göras av de som är skyldiga
att göra dem eller också föranleder de inga åtgärder och när vi ser resultatet är detta ett
fruktansvärt svek mot LE som pågått sedan han föddes. Detta har helt enkelt inneburit att hans
liv är förstört och hans pengar är förskingrade.)
180127 LE skrivs ut från sjukhuset.
180129 Ytterligare läkarbesök med LE pungbråck som inte går att åtgärda kirurgiskt pga. LE
allvarliga hjärtsjukdom.

180205 LE åker sjuktransport till sjukhuset Arvika då han fått feber som i hans allvarliga
sjukdomstillstånd kan vara livshotande.
180514 Efter omfattande utredning av Arvika kommun där man erhållit underlag, från
oberoende personal som styrker hans behov av tillsyn dygnet runt beviljar man ändå inte detta på
ett riktigt sätt. Han får 0 minuter tillsyn. Kommunens hållning gällande bedömning av Lars
tillsynsbehov vilket man anser vara obefintligt samtidigt som man anser att det ingår i andra
bedömda behov. Dessutom har kommunen prutat på tid som går åt till andra aktiviteter. Enligt
den ansökan som lämnats till kommunen behöver Lars tillsyn i ca 25 timmar per vecka. Denna
tillsyn och minst ytterligare ca 17 timmar per vecka har kommunen valt att inte anse som
assistansberättigat, således har kommunen ansett 42 timmar inte vara assistansberättigat av den
tid Lars ansökt om personlig assistans. (42 timmar per vecka är en väldigt lång tid att klara sig
själv på om man som Lars har utvecklingsstörning och ett mycket omfattande hjärtfel. Båda dessa
funktionshinder sett till sig ger skäl att anse att tillsynsbehov föreligger. Och i grunden så är det
Arvika kommun själva på grund av bristande samhällsinsatser sedan länge som är skyldiga till den
situationen Lasse befinner sig i. Hade han fått det lagstadgade stöd han behövt tidigare hade han
varit hjärtfrisk idag och hans hälsotillstånd hade varit ett helt annat.)
Beslutet överklagas och Lasse får rätt i Förvaltningsrätten 2019-08-23 Mål nr 3417-18. Detta överklagande
har bitr. kommundirektör synpunkter på under ÖFN sammanträde den 2018-08-30 och påstår god man bland
annat är osaklig och för engagerad.)
28/6 2018
Ringer Arvika kommuns Daglig Verksamhet personal till assistent Marie och frågar om de ska ge
mediciner till Lasse som de har hittat i hans väska när de har rotat i hans väska. Mycket märkligt
agerande då DV inte är delegerade att ge medicin!!!
29/6 2018
Fredagen den 29 juni så gavs Lasse mediciner på daglig verksamhet som togs ur hans väska
någon gång mellan 10.30-12.30. De är inte delegerade till detta på dv. ENBART assistenter SKA
GE medicin till Lasse. Innebar att medicinen gavs fel tid och de på DV vet ju inte ens vilken
medicin som fanns i hans låda. (Ingen delegering finns på DV för medicin men ändå ger man
mediciner??!!!)
16/7 2018
NWT uppmärksammar fallet Lasse. I samband med detta säger en personal som var med när
båda bröderna föddes (LE och ME) att hen inte kan i sitt liv förstå att föräldrarna kunde få
behålla vårdnaden över barnen. Detta var alltså 1982 och 1989.
25/9 2018
Helene Wäxfeldt, enhetschef, daglig verksamhet ringer. Informerar om att Arvika kommuns
utredning nu är klar ang. att man skulle felaktigt ha gett LE mediciner på DV den 29 juni utan
delegering. (se tidigare anteckning). Man har i deras utredningen kommit fram till att man inte har
gett några mediciner till Lasse på daglig verksamhet. (När jag ifrågasätter hur det då är möjligt att
medicinerna faktiskt kunde försvinna ur hans dosett under tiden han var på DV, samt att man
faktiskt ringde dagen före ang. om man skulle ge medicinerna han hade i dosetten så märker jag
att Helene tycker att dessa omständigheter är jobbiga. Hon verkar också pressad och jag tycker
mig kunna känna in att hon fått order uppifrån att inte medge att DV har gjort något de inte
skulle göra. Eftersom inte Arvika kommun vill medge att det skett en massa misstag tidigare så
vill man till varje pris undvika att det skapas nya felaktigheter är en känsla jag får över detta
ärendet. Det finns heller inga som helst bevis för det hon säger skulle vara riktigt.)

1/10 2018
Två dokument från 1983 och 1984 som visar att man är orolig för Lasses hälsa och utveckling
samt att man konstaterar att modern lider av en måttlig utvecklingsstörning visar att man har koll
på familjen redan tidigt.
10/11 2018
Lasse avlider. Han få dö hemma i sin säng en tidig lördagsmorgon. Hans f.d. daglig verksamhet
personal Christer som skarp ifrågasatte saker som var felaktigt ang. Lasse och ville hjälpa honom
redan för 10 år sedan, som nu åter jobbar med Lasse, nu som assistent, bär tillsammans med
Lasses god man ut Lasse till bårbilen.
Vila i frid älskade Lasse! Vi var många som älskade dig! Jag är ledsen att jag inte klarade att hjälpa
dig mer än det jag gjorde.
14/11 2018
3 dagar efter sin död beviljas Lasse assistans dygnet runt enligt ansökan gjord september. Enda
gången under min tid som god man som man från
LSS inte har prutar på tid till aktiviteter och annat, eller att man i bedömningen skriver att Lasse
har 0 minuter tillsynsbehov. Det är också första gången Arvika kommuns LSS enhet beviljar
Lasses ansökan utan att dra av en massa tid så vi måste överklaga (flera tidigare beslut är
överklagade). Detta sker alltså efter Lasses bortgång! Behovet för Lasse såg likadant ut för ett år
sedan, men det är först när han är död som beslutet motsvarar behoven! Man kan inte låta bli att
undra på hur beslutet hade sett ut om Lasse fortfarande hade varit vid liv.
Att även detta händer efter Lasses död tycker jag påvisar hur fruktansvärt sjuk hela denna historia
är från början till slut! Och den verkar inte vara slut ännu.

Lars-Olof Gävert tidigare god man för Lasse Eriksson

