
Hot och trakasserier inom Strömsunds kommun för att tysta 
personer som anmäler övergrepp inom vården

Anhörig till en stroke-drabbad äldre dam boende på Levinsgården i Gäddede har utsatts för 
hot och trakasserier ifrån vårdgivare och kommunledning för att förhindra att anmälan om 
övergrepp och vanvård skulle göras. Hoten har varit av formen "Om du anmäler kommer det 
att gå ut över din mor" eller "Om du anmäler kommer du att råka illa ut". Det har inte bara 
varit tomma hot utan de har satts i verket vilket har fått svåra konsekvenser för både den 
stroke-drabbade kvinnan och den anhörige sonen.

Levinsgården har fabricerat lögner och falska anklagelser som de har spridit ut i syfte att 
skada och tysta den anhörige, samt omöjliggöra att anmälan görs. Bland andra angrepp 
infördes en artikel i Östersunds Posten vilket fick mycket svåra konsekvenser för den 
anhörige.

Östersunds Postens redaktion var väl medveten om den vanvård och de övergrepp som 
förekommit under lång tid inom Frostviken och i Strömsunds kommun. De hade även fakta i 
det specifika fallet rörande övergreppen på den äldre stroke-drabbade damen långt innan 
artikeln publicerades. De var väl medvetna om att innehållet i artikeln var falskt. De var också 
väl medvetna om syftet med artikeln och dess konsekvenser för den berörda anhörige och 
även den drabbade kvinnan. Trots detta publicerade Östersunds Posten artikeln.

Ett stort antal personer reagerade på lögnerna i artikeln och att ÖP hade publicerat detta. 
Många av dessa ringde, besökte eller skrev till ÖP med vittnesmål, fakta och andra bevis på 
övergreppen från Levinsgården. Några av dessa email är bifogade.

ÖP vägrade trots det att dementera artikeln eller att försöka reparera den skada den åsamkat 
damen och den anhörige.

Artikeln följer, liksom några av de email som personer skickade till ÖP.

Ytterligare fakta skickades sedan till ÖP i form av dokument, bildbevis och vittnesmål, samt 
några videoklipp under förutsättning att detta hanterades konfidentiellt eftersom det annars 
skulle kunna skada personer. Även efter detta vägrade ÖP att dementera artikeln. Den 
information som skulle hanteras konfidentiellt hamnade hos Strömsunds kommun och 
Levinsgården, vilket ledde till bestraffningar och repressalier för den äldre damen och den 
anhörige sonen. Bestraffningar av damen i form av inlåsning i mörkt rum, vägrad hjälp till 
toalett så att hon tvingades göra på sig, nerdrogning, etc. Sonen utsattes för besöksförbud, 
utlåsning, hot från ambulanspersonal och vårdgivare, bland andra saker.
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From: Andrew Liebmann [mailto:liebmanna@yahoo.com]  
Sent: Friday, September 06, 2013 3:45 PM 
To: olof.ekerlid@op.se; magnusolsve@gmail.com; hans.lindeberg@op.se; bengteric.gerhardsson@op.se; 
maria.immefors@op.se 
Cc: callej@live.com 
Subject:  

Dear Staff at Östersunds Posten, 

I am writing in regards to article published by Bengteric Gerhardsson in Östersunds 
Posten on July 12, 2013 entitled Personalen känner sig hotade av anhörig. 

It is well known by all in the local community that Calle (Carl-Erik) Johansson is the 
target of the report referenced in this article, whose mother Ida currently resides at the 
Levinsgårgen nursing home. I write this mail knowing that the claims against Calle are 
false, and because I feel it is my responsibility to make my voice heard when I see a 
misuse of media influence. I also feel that in publishing such an article, the newspaper 
has the responsibility to investigate and understand the validity of what is published 
and the significance of its impact. Making the claim that this article is simply informing 
the community about a report filed by Arbetsmiljöverket is dangerous and damaging to 
a person in need of assistance from media that stands up for the rights of the public. I 
have now witnessed firsthand the damage caused by this article published by ÖP. 

Having known Calle Johansson for 14 years now, I can say without question that he is 
one of the kindest and caring individuals I have ever met. He has always been a most 
giving and selfless person, offering everything he has to help even strangers in need. 
The claims against Calle are without a doubt false and should be investigated by ÖP, 
Arbetsmiljöverket and Socialstyrelsen. It feels a bit ridiculous to be writing a character 
witness about Calle. I know the thousands of friends we have in common all see him in 
the same light as I do, and so must everybody that has had the pleasure of meeting 
Calle and experiencing his generosity, which is no exception in Gäddede. Those claiming 
he is a threat to their personal safety are being dishonest because of opposing interests 
or they have gravely misunderstood his intentions. 

 I have now travelled up to Gäddede to observe the situation there, and my experience 
shows that this situation may need to be brought to the attention of a wider public 
audience to ensure the matter is resolved. Behind the many disturbing elements I 
witnessed at the Levinsgårgen center, there is a helpless woman in need of immediate 
and urgent care. Calle has dedicated himself to selflessly support and care for his 
mother in this time of serious need, and Levinsgården seems to be intentionally 
blocking his efforts whenever they can. I am still investigating the legality of what is 
taking place at the center, but much of what I witnessed there was rather shocking in a 
facility that should offer care givers. The article published by ÖP, the rules the staff are 
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imposing on Calle regarding visiting and helping Ida, and the lack of care or treatment 
provided to Ida are all diminishing her chances of surviving this tragic situation. 

Currently being a master student in the field of media and politics in Stockholm, I have 
taken a special interest in the actions of Östersunds Posten. Knowing the report filled by 
Levinsgården is based on false accusations, I am rather surprised that the newspaper 
has taken the decision to not follow up on the story, even when presented with clear 
evidence of the abuse taking place at Levinsgården. My expectation is that the paper 
takes responsibility for what they printed, and acts as an independent body free from 
influence of the local administration.  

I will continue to follow up on this matter, so I kindly ask that you to respond with 
feedback on what action is taking place as follow-up to the initial article from July 12. 
My wish is that a further investigation in the case takes place, and I have started to 
contact other media outlets within my network to ensure that the necessary steps are 
taken to resolve this issue and get Ida the care she should have received long ago.  

Thank you for your urgent attention to this matter. 
A concerned tax payer, 

Andrew Liebmann 
+46722197039 
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From: Anneli Andersson [mailto:annelianderssson@gmail.com]  
Sent: Thursday, December 26, 2013 9:09 PM 
To: arbetsmiljoverket@av.se; hans.lindeberg@op.se; bengteric.gerhardsson@op.se; 
maria.immerfors@op.se 
Cc: Calle Johansson, Usa; Cecilia Ericzon; Linda Wierman; Yoshiko Abe; Dave Madison; Johan Lundblad 
Subject: Kommentarer till artikeln i ÖP den 12 Juli 2013 

Hej, 

Jag har nyligen läst artikeln som handlar om ett äldreboende i Strömsunds kommun, och har en 
del åsikter om innehållet. 

Jag, Anneli Andersson, är en god vän till Calle Johansson sedan 13 år tillbaka och har besökt 
hans mamma 4 ggr sedan hon flyttade till Levinsgården i Gäddede. Jag förstår direkt att det 
är Calle ni syftar på, eftersom jag var där när Anders Andersson kom dit för att diskutera fallet. 

För det första vill jag informera er om att Calle är den snällaste och mest omtänksamma person 
jag någonsin har träffat, och Ida är och bör vara otroligt tacksam för att ha en sådan son. 

Första gången jag besökte Calles mamma var 2 veckor efter att hon flyttat till Levinsgården. 
Detta berodde på att jag fått ett flertal sms av Calle på natten eftersom han satt hos sin 
halvförlamade mamma och hade bett om hjälp från personalen ett flertal gånger då hans mamma 
hade ont i magen, men ingen kom. 
Han var väldigt orolig för sin mamma. 

Då jag kom dit, fick han ej längre vara hos sin mamma på nätterna för personalen ansåg att han 
störde sin mammas sömn, sanningen är tvärtom. hon sov givetvis bättre med sin son vid sin sida, 
eftersom hon inte kunde kalla på hjälp själv. 

När jag såg Calle med sin mamma blev jag alldeles rörd, han var så omtänksam och hjälpte till 
med såväl träning och massage av muskler, tog med henne på promenad i rullstolen  och så sjöng 
vi massor för att träna upp talet. 
När jag var med Calle och hans mamma skrattade vi så mycket att jag hade träningsvärk i 
kinderna. 

Vad som däremot var jobbigt, var att mamman hade ont i magen pga gaser som bl.a orsakats av 
inaktivitet och att hon fick laktulos. Hon försökte ta sig ur sängen ett flertal gånger för att hon 
behövde gå på toaletten, personalen kom inte trots att vi tryckte på klockan, så till slut var 
mamman tvungen att kissa/bajsa i blöjan. 

Jag tycker att det är otroligt förnedrande att låta en person, som känner och visar att hon behöver 
komma till toaletten, ändå tvingas göra sina behov i blöjan. 

Tänk er, att ni har fått en stroke och blivit halvsidesförlamade och tappat talet. Ni kan alltså 
varken ta er ur sängen själva eller tala om vad ni behöver, men ni KAN känna när ni behöver 
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besöka toaletten och ni KAN visa att ni behöver besöka toaletten genom att flytta ena benet mot 
sängkanten och dra i byxlinningen. Er son sitter sidan om och ringer på klockan, men ingen 
kommer så ni måste ändå göra era behov i blöjan. 
 
Då kan man tycka att sonen kunde hjälpt henne till toaletten, men se, det fick han inte, för det 
skulle personalen göra. 
 
Sedan envisades personalen med att mata mamman, trots att hon kunde äta själv.  
 
När vi skulle gå på kvällen blev mamman väldigt ledsen för att vi lämnade henne, vilket var 
jättejobbigt, men vi fick ju inte vara kvar. 
 
En vecka efter mitt besök fick Calle ej längre ta med sin mamma på promenader, trots att hon 
blev mycket gladare och piggare då ( det såg jag ju när jag var där). 
 
Det är mycket mer som har hänt som skulle göra vilken anhörig som helst både arg och 
förtvivlad, vilket Calle också är, men han är ändå alltid lugn och vänlig mot alla. 
 
Jag anser att Levinsgården gjorde fel från början genom att ta emot en så vårdkrävande person 
utan att kräva att hon fick den rehabilitering hon behöver först.  
De visar gång på gång att de inte klarar av/vill ta hand om Fru Johansson på ett adekvat sätt. 
 
Jag vill än en gång betona att Calle Johansson är den snällaste och mest hjälpsamma person jag 
någonsin träffat, och om någon skulle känna sig hotad på Levinsgården så är det han 
 
Med vänliga men upprörda hälsningar 
 
Anneli Andersson 
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From: Cat Ripley [mailto:clynnr5@gmail.com]  
Sent: Tuesday, August 13, 2013 7:39 AM 
To: David Ljung Madison 
Cc: Calle Johansson; Elliott Donnelley; Lorenz Ilg; Yoshiko Abe; Cecilia Ericzon; 
robert.klingvall@gmail.com; 'Fiona Stifter; Linda Wierman; Anneli Andersson; Alice Fong; Ohan (Johan 
Lundblad); Gunnar Hermansson; Josh Lieberman; Alison Scholtz; Carolyn Cawrse; Cynthia Bellai; Catrine 
Ljunggren; Joanna Keable; Kjell Erik S?der; Karin Hjartstam; Agnes Gorczyca; Helena Wikner 
Subject: Re: Going to ?stersund to talk to ?P tomorrow 

Sent to the 4contacts  mentioned below.  I also wrote a lengthy plea to Maria Larson a few days 
ago.  

To Whom it may concern, 
I am writing to you because an injustice is being done. An article was posted which was untrue. 
 I write in concern of Ida Johansson, residing at Levinsgarden facility in Gaddede , and her son 
Calle Johansson.  I have known Calle and his family for many years.  Calle Johansson has helped 
so many people in his life, too many to count.  He is a positive, healthy individual with a heart of 
gold.  I have trusted him to care for my children, and have always held him in the highest 
regard.  He is the most truthful person I know, and I know he would never hurt or belittle 
anyone.  Quite the opposite!  He always wants the best for everyone, and will do all he can to 
help those in need. 

The situation at Levinsgarden was brought to my attention on numerous occasions and from 
many witnesses.  Calle has been trying to advocate for his mother’s health, and has been met 
with resistance from staff and family members.  Accounts of mistreatment toward Ida and Calle 
by the staff at Levinsgarden have poured in from many who have visited there.  Reports include 
but are not limited to;  neglect, abuse and threats in the form of leaving Ida in a dark room, no 
timely toileting, over medicating her, allowing her teeth to rot out, no proper treatment for 
stroke, the changing of rules about visiting hours constantly, denying Ida to go outdoors, nor to 
eat meals with her son. 

I am an RN, with a BSN, and a clinical educator with a large public hospital under our Medicare 
system in America.  I have a great deal of experience working with the elderly and their 
families.  I know full well what constitutes proper treatment of a vulnerable adult.  Allowing 
teeth to rot out of one’s mouth is not proper treatment.  Holding public meetings at which family 
members are ridiculed is not proper treatment.  Breaking the visitation rules set forth by Social 
services, and spreading lies in an attempt to cover up one’s own maltreatment is not right.  

I sincerely hope that your newspaper can uncover the truth in this case, and that Ida, who 
clearly shows that she still has vitality, can be placed in a better living situation with proper 
treatment and have the respect she deserves.   

Many thanks for your attention to this matter. 
Catherine L. Ripley, RN, BSN, CHPN 
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On Mon, Aug 12, 2013 at 6:17 PM, David Ljung Madison <dave@getdave.com> wrote: 
Just sent this to the OP: 

Apologies for the English, my Swedish is not very good yet. 

On July 12th your newspaper wrote an article entitled "Personalen 
känner sig hotade av anhörig" talking about the situation at 
Levinsgården. 

While the article doesn't mention the "threatening relative" that 
was the "cause" for the problems, it is quite clear to many of us 
connected with the situation that it is talking about Calle Johansson 
who is trying to care for his mother Ida. 

I have visited Ida at Levinsgården twice this year and can tell you 
that the accusations made by the staff are completely groundless. 
The staff has been completely negligent in their care and they see 
that Calle is not willing to leave his mother, so they are protecting 
themselves by making these ridiculous claims against Calle. 

I have known Calle for about a decade, and he is one of the most 
positive, non-threatening people I have ever met.  He has a wonderful 
philosophy of saying "yes" to just about everything in life, because 
he is not a confrontational person.  If you walk in to the Levinsgården 
home with Calle you will see him smile and wave and say hello at the 
very people that he is trying to protect his mother from.  The idea 
that any security guards are needed to protect anyone from Calle is 
without any justification whatsoever. 

It might be worth nothing that Levinsgården is the same care home 
that Socialstyrelsen wrote a critique of back in March stating that 
they were breaking the law by trying to have visiting hours against 
the will of Ida and Calle.  The staff at Levinsgården have completely 
ignored this legal decision by Socialstyrelsen and continue to 
restrict Calle's visiting hours.  This is only one of many ways 
that the home is violating poor Ida's rights and neglecting her 
needs.  The real story that your paper should be writing is about 
what this poor woman has been through and her son's loyal attempts 
to try and save her. 

Thank you very much for your time. 

David Ljung Madison 
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Dave 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Dave Ljung Madison          http://GetDave.com/                415.341.5555 
-------------- Capitalism is the exploitation of man by man --------------- 
                       Communism is the reverse. 
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-----Original Message----- 
From: David Ljung Madison [mailto:dave@getdave.com]  
Sent: Tuesday, August 13, 2013 3:17 AM 
To: Calle Johansson 
Cc: 'Elliott Donnelley'; 'Lorenz Ilg'; 'Yoshiko Abe'; 'Cecilia Ericzon'; robert.klingvall@gmail.com; ''Fiona 
Stifter'; 'Linda Wierman'; 'Anneli Andersson'; 'Cat Ripley'; 'Alice Fong'; 'Ohan (Johan Lundblad)'; 'Gunnar 
Hermansson'; 'Josh Lieberman'; 'Alison Scholtz'; 'Carolyn Cawrse'; 'Cynthia Bellai'; 'Catrine Ljunggren'; 
'Joanna Keable'; 'Kjell Erik S?der'; 'Karin Hjartstam'; 'Agnes Gorczyca'; 'Helena Wikner' 
Subject: Re: Going to ?stersund to talk to ?P tomorrow 

Just sent this to the OP: 

Apologies for the English, my Swedish is not very good yet. 

On July 12th your newspaper wrote an article entitled "Personalen kÃ¤nner sig hotade av anhÃ¶rig" 
talking about the situation at LevinsgÃ¥rden. 

While the article doesn't mention the "threatening relative" that was the "cause" for the problems, it is 
quite clear to many of us connected with the situation that it is talking about Calle Johansson who is 
trying to care for his mother Ida. 

I have visited Ida at LevinsgÃ¥rden twice this year and can tell you that the accusations made by the 
staff are completely groundless. 
The staff has been completely negligent in their care and they see that Calle is not willing to leave his 
mother, so they are protecting themselves by making these ridiculous claims against Calle. 

I have known Calle for about a decade, and he is one of the most positive, non-threatening people I have 
ever met.  He has a wonderful philosophy of saying "yes" to just about everything in life, because he is 
not a confrontational person.  If you walk in to the LevinsgÃ¥rden home with Calle you will see him 
smile and wave and say hello at the very people that he is trying to protect his mother from.  The idea 
that any security guards are needed to protect anyone from Calle is without any justification 
whatsoever. 

It might be worth nothing that LevinsgÃ¥rden is the same care home that Socialstyrelsen wrote a 
critique of back in March stating that they were breaking the law by trying to have visiting hours against 
the will of Ida and Calle.  The staff at LevinsgÃ¥rden have completely ignored this legal decision by 
Socialstyrelsen and continue to restrict Calle's visiting hours.  This is only one of many ways that the 
home is violating poor Ida's rights and neglecting her needs.  The real story that your paper should be 
writing is about what this poor woman has been through and her son's loyal attempts to try and save 
her. 

Thank you very much for your time. 

David Ljung Madison 
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Dave 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Dave Ljung Madison          http://GetDave.com/                415.341.5555 
-------------- Capitalism is the exploitation of man by man --------------- 
                       Communism is the reverse. 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Elliott Donnelley <elliottd@gmail.com> 
Date: Mon, Aug 12, 2013 at 11:47 PM 
Subject: With regards to Ida Johansson and your article of July 12th entitled "Personalen känner 
sig hotade av anhörig" 
To: hans.lindeberg@op.se, bengteric.gerhardsson@op.se, maria.immefors@op.se 
 
 
To Whom it may concern, 
 
My name is Elliott Donnelley. I run an investment fund in the United States with principal 
offices in Chicago and am on the boards of several global foundations and charities. Through my 
professional and volunteer work I've have had the privilege of working with several global 
political leaders and some of the top business and philanthropic families in the world.  
 
I am in receipt  of the article written by your paper on July 12th entitled "Personalen känner sig 
hotade av anhörig" talking about the situation at Levinsgården and as it is an apparent reference to Calle 
Johansson I find it quite curious and strange.  
 
I have known Calle Johansson for over 15 years and have the highest regard for him. He is  one 
of the most caring and compassionate people I know as well as the most principled, trustworthy 
and reliable. I have never seen him act in anger or in any way act to threaten or do harm to 
another human being.  
 
I have also had the opportunity of visiting Calle and his mother Ida in Gaddede in August and 
October of last year as well as to visit them both in Stromsund last month. For the past year, I 
have also followed her situation closely. 
 
From my own personal experience and all that I've heard, read and seen over the past year I am 
only left to conclude that there is something very wrong going on with the treatment of Ida and 
within the small town of Gaddede and the local Kommun. I strongly encourage you to look into 
the situation and to spend the  necessary time and effort to get a full and fair picture of what is 
happening.  
 
Thank you for your time. 
 
Best, 
 
Elliott 
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From: Kjell Erik Söder [mailto:kjell@reacting.se]  
Sent: Thursday, August 08, 2013 12:23 PM 
To: maria.immefors@op.se 
Cc: Calle Johansson 
Subject: Strömsund/Levinsgården 
 
Hej Maria ! 
 
I ÖP fred 12/7 står att läsa om Arbetsmijöverkets anmodan till Strömsunds kommun. Vakt och hotfulla 
situationer ? ? ? !!! 
 
Bifogar så ett litet exempel på vad Calles pappa, Gösta skrivit och i samklang med personal vid 
Levinsgården vill avkräva Calle en skriftlig utvärdering av här bifogat papper !!! ??? 
Sannerligen ett papper som ger anledning att fundera på...hur det står till med den kognitiva delen hos 
författare...men även de påhejjande i personalen. 
Det bifogade papperet har jag fått av Calle . . . . . 
Hoppas att det snart blir tid att “ta sig an” detta ärende som av många nu insatta personer anser vara 
oerhört anmärkningsvärt i många delar. 
Jag har inte informerat dig särskilt mycket men en del har väl kommit fram – hoppas jag. 
 
Vänligen 
 
Kjell-Erik Söder 
070-699 73 87 
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UTVÄRDERING.

Nu har det gått ett halvår. Det är vanligt, att man gör en utvärdering, när man
gjort något. Vad var bra och Vad var dåligt? Och så drar man slutsatser av
detta.

1. När Ida var slutbehandlad från strokeenheten i Östersund, sa de att Ida
var för svag för att för närvarande kunna tillgodogöra sig den behandling
de gav på Remontagen. Detta godtog du inte. Det skulle vara
REHABILITERINGPÅREMONTAGEN.Altså gällde det att smutsa ned
Levinsgården= Idas hem så mycket att platsen var olämplig för Ida. Till
din hjälp tog du ett antal tjejer såsom Anneli Andersson, Cecilia Ericson
och Yoshiko. Så kom en massa anmälningar till Socialstyrelsen.
Om du nu utvärderar detta. Vad kommer du fram till ?

2. Du har bett körledaren Sven-Erik Olsson att oanmäld komma och
spionera och ev. lämna rapport. Han tyckte att det lät så konstigt, att
han ringde och frågade vad det var fråga om. Diakonerna Inger Tåqvist
och Gunilla Grindefors Backlund dök upp oanmälda två gånger. De var
inte lika fundersamma som Sven-Erik.
Utvärdering. Resultat?

3. Utnämnande av God man för Ida. Jagvar villig att ställa upp, eftersom jag
under de tre sista åren gjort jobbet. Kent, Margareta, överförmyndaren
och kommunen stödde detta. Du satte in en stjärnadvokat för att hindra
detta. Har du utvärderat?

4. Kjell Söder och Reacting AB = ett gym. Kjell är en aktiv och engagerad
gymägare. När jag var i 20-årsåldern tillhörde jag Karlstads
elitgymnaster. Vi hade uppvisningar i bl.a.Stockholm, Göteborg, Karlstad
och Jönköping samt en sommar i Londons parker. Nu är Ida 90 +. Ser du
Mamma som en Tarzan som svänger sig i lianerna?

Utvärdering. Resultat?

Gäddede 2013-03-14

Gösta Johansson
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From: Nils Dalarsson [mailto:Nils.Dalarsson@telia.com]  
Sent: Tuesday, August 20, 2013 10:11 PM 
To: maria.immefors@op.se; bengteric.gerhardsson@op.se; hans.lindeberg@op.se 
Cc: 'Calle Johansson' 
Subject: Artikel om Levinsgården i Gäddede den 12/7/2013 
 
Hej Östersund Posten, 
 
Jag har fått kännedom om en artikel i Er tidning från den 12/7/2013 med titeln “Personalen känner sig 
hotade av anhörig” (scannad kopia bifogas). Som anhörig i detta fall avses min tidigare medarbetare från 
Ericssonkoncernen och France Telecom-koncernen Carl-Erik Johansson från Gäddede, numera bosatt i 
USA. Jag har samarbetat med Carl-Erik i egenskap av chef och arbetsgivare samt uppdragsgivare för en 
del konsultuppdrag under drygt 20 år mellan 1991 och 2011. Som de flesta andra medarbetare jag haft 
genom åren har Carl-Erik självklart uppvisat såväl starka som svaga sidor i sina olika roller på och utanför 
arbetet. Om det här vore referenser till ett nytt arbete för Carl-Erik, skulle dessa framgå tydligt då jag ej 
har någon som helst vänskaps- eller släktskapsrelation till Carl-Erik som skulle göra mig jävig i fråga att 
bedöma hans olika styrkor och svagheter.  
 
Emellertid finner jag det högst egendomligt att Carl-Erik skulle anklagas för att vara ”hotfull” mot någon 
överhuvudtaget. Carl-Erik är, enligt min uppfattning som grundar sig på över 20 års samarbete, en av de 
fredligaste människorna jag känner. Han har aldrig varit inblandad i några som helst konfliktsituationer på 
de olika arbetsplatserna och ute i samhället i samband med arbetsrelaterade fritidsaktiviteter och 
tjänsteresor. Han har uppvisat utomordentlig förmåga att på ett smidigt sätt lösa alla situationer med 
någon som helst potential att utvecklas till personkonflikter. Jag känner ingen annan av mina tidigare 
medarbetare på de företag där Carl-Erik varit verksam som någonsin skulle ha beskrivit Carl-Erik som det 
minsta ”hotfull”.     
 
Jag har fått beskrivet situationen med Carl-Eriks mor av flera av varandra oberoende personer och inte 
enbart av Carl-Erik. Jag har dessutom, p.g.a. långvarig egen kronisk sjukdom, omfattande kännedom om 
och erfarenhet av hur vården kan fungera i vissa fall. Detta gäller i synnerhet äldre människor som vården 
inte anser är ekonomiskt motiverat att behandla p.g.a. hög ålder. Jag förstår också att Carl-Erik 
är  mycket fäst vid sin mor att han upplever betydande stress i samband med den vård som hon har rätt 
till enligt lagen, men som hon inte får av Levinsgården i Gäddede.  
 
Under sådan stress kan även fredliga personer ibland reagera och ifrågasätta det som händer i skarpa 
ordalag. Dock står jag fast vid min bedömning att sådant ifrågasättande, om det framfördes av Carl-Erik, 
skulle absolut vara sakligt och fredligt. Att vårdpersonalen vanligtvis vill bara höra beröm och anser att all 
kritikt av deras (o)verksamhet är av ondo är välbekant. Dock finns det ingenting i lagen som skyddar 
vårdpersonalen mot befogad kritik. Tvärtom finns det en lag som kräver att vårdpersonalen själva skall 
påtala brister i sin egen verksamhet.         
 
Jag anser därför att det i detta fall finns goda grunder att i den sanna undersökningsjournalistikens anda 
gå till botten med felbehandlingen av Carl-Eriks mor, som enligt beskrivning liknar det riksbekanta fallet 
med en åldring som blev inlåst i en skrubb flera timmar om dagen och som ledde till att de ansvariga fick 
lämna sina jobb. Jag hoppas att ni inom Östersund Posten har möjlighet och intresse att reda ut detta för 
invånarnas bästa i Er del av landet. Jag kommer också att kontakta vissa rikstäckande medier här i 
Stockholm och uppmärksamma dem på de bissara anklagelserna mot en engagerad son som inte vill låta 
vården ta livet av hans gamla mor. Om vi medborgare och medierna som våra ombud inte säger ifrån, 
vart är vi då på väg i vård-Sverige?    
 
Hoppas ni tar Er tid att läsa och begrunda detta samt eventuellt kontakta Carl-Erik och höra hans version 
av det hela. Jag står till Ert förfogande ifall ni vill kontakta mig i detta ärende, även om jag aldrig varit i 
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Gäddede och har bara andrahandsinformation om fallet. Använd gärna returmailadressen för sådan 
kontakt.   
 
Tacksam på förhand  
 
och   
 
Med vänliga hälsningar 
 
Dr. Nils Dalarsson 
Rädisvägen 22 
165 73 Hässelby 
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From: Robert Klingvall [mailto:robert.klingvall@gmail.com]  
Sent: Friday, August 16, 2013 1:02 PM 
To: redaktion@op.se 
Subject: Vården i Gäddede 
 
Hej! 
 

Jag vet att ni har träffat min vän Calle Johansson som är en av världens snällaste själar. Det var 
med stor förvåning som jag läste att han utgör ett arbetsmiljöproblem i er tidning då jag vet att en 
snällare människa får man leta länge efter. 

Förra helgen var jag uppe och hälsade på Ida Johansson på Levinsgården i Gäddede och det är 
väldigt skumt det som pågår där för det finns en väldigt fin fasad från Levinsgårdens sida men 
efter att ha besökt det på plats så har jag sett att det endast är en fasad. Se bifogat mail från 
Barbro Blom för att se hur bra det låter. 

Min bakgrund är att jag jobbar i Norrtälje kommun som trafikingenjör så jag är väl insatt i 
kommunal och förvaltningslagar och de svar som Barbro ger är med råge tillfredsställande ur 
dessa lagars mening men tyvärr är vården i verkligheten inte lika bra. 

Tillexempel ljög personalen för mig när vi kom kl 13 och det var dags för högmässa så påstod 
personalen att de precis lagt henne efter morgonaktivitet men så var inte fallet, det vet vi. 

Om ni kollar Ida Johanssons vårdplan med morgonaktiviteter och gör stickprov kommer ni se att 
den dokumenterade vårdplanen inte efterlevs. Calle har dokumentation på ett flertal stickprov 
och i inget av hans morgon besök så har Ida varit uppe ur sängen på de aktiviteter som 
personalen påstår. 

En av anledningarna till att Calle drar sig för att ge er material är att han träffat en annan anhörig 
med liknande erfarenhet som honom men i det fallet tog ni helt och hållet kommunens sida, 
vilket är förståeligt, då Barbro Blom ger utmärkta svar och det krävs besök på plats för att se att 
svaren inte överrensstämmer med den verkliga vården. 
 
MVH Robert Klingvall 
 

 
Robert Klingvall <robert.klingvall@gmail.com>  

 

10 aug (6 dagar sedan) 
   

 till barbro.blom, anders.anderss., Calle  
 

 

Hej! 

Jag är en dansare och vän till Calle Johansson. 
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Jag har ett par frågor som jag önskar svar på. 

1. Vilken typ av rehabilitering får Ida Johansson? 
2. Vad anser ni vara god strokevård? 

Var god att bifoga diarienummer och ungefärlig tidpunkt då jag kan förväntas få svar från er. 

MVH Robert Klingvall 

 
Barbro Blom  

 

14 aug (2 dagar sedan) 
   

 till mig, Anders  
 

 

Hej Robert. 

Här kommer svar till Dig. Eftersom Du önskar Diarienummer så kommer jag att ordna så att det här 
mailet blir diariefört i Strömsund nu den 19/8 då jag har ärende till kommunhuset i Strömsund. Därefter 
skickar jag ett mail med aktuellt diarienummer. 

1.       När det gäller frågor kring vårdtagare så råder sekretess, jag hänvisar därför till Idas make/god man 
Gösta Johansson i frågan. 

2.       En stor frågeställning som det finns många delar i. Vi har dels de Nationella riktlinjerna för 
Strokevård som socialstyrelsen utarbetat som gäller för hela landet, de uppdateras regelbundet. Vi har 
även en politisk organisation i Sverige, riksdag, landsting och kommuner som genom att fördela budget 
påverkar resurser i verksamheten. Det finns många olika sjukdomar vars vård och behandling är 
resurskrävande och det ska ställas mot att alla har rätt till vård på lika villkor. Beträffande strokevård i 
Jämtland och Strömsunds kommun finns förbättringsområden men varje patient blir utifrån behov 
bedömd av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. Patienten vårdplaneras ( SIP, Samordnad 
Individuell Plan upprättas) till kommun och primärvård för fortsatt rehabilitering om inte patienten går 
till rehabiliteringsavdelning. I Strömsunds kommun och Närvård Frostviken finns arbetsterapeut och 
sjukgymnast i varje kommundel. Vi försöker följa de riktlinjer som finns men det behöver alltid bedrivas 
fortbildning inom varje personalgrupp för att personalen ska bli så kompetent som möjligt. Vi kommer 
under hösten att ge personalen fortbildning på olika områden för att bli bättre. 

Med vänlig hälsning 

Barbro Blom 

Närvårdschef 

Närvård Frostviken 

0672- 41 67 01 
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From: Yoshiko Abe [mailto:yoshikoabe.us@gmail.com]  
Sent: Tuesday, August 13, 2013 7:45 AM 
To: maria.immefors@op.se; bengteric.gerhardsson@op.se; hans.lindeberg@op.se 
Cc: Calle Johansson 
Subject: Article on July 12th 2013 Levinsgarden Gaddede 
 
Dear Ostersund Posten :  

Hello, my name is Yoshiko Abe. I am writing you from Seattle, USA.  
I am hereby writing someone in charge of the article on July 12th, starting that Calle Johansson 
is a threat to the Levinsgarden in Gaddede.   
  
This article is completely false, I must say. Because I know what the reality is since I’ve visited 
Levinsgarden to see Ida Johansson total 6 times since July 2012. Please investigate what it is 
really happening in this elderly home in this small village that we can hardly know unless you 
actually visit there, see and experience the reality inside this home. 
  
As I have visited Sweden 6 times total from USA in the past one year to see how my friend Ida 
Johansson is doing, I have many questions to the country of Sweden about the way health care 
providers take care of Swedish citizens - stroke patients, elderly people and if it is good and/or 
if it is continuous.  Also how Swedish governments protect them who have been mistreated so 
that need a help.  
  
Ida Johansson needs to have a normal care as a stroke patient: to have continuous 
rehabilitation plan, get trains daily basis and live better.  That is all her need.  How come she 
couldn’t have? She has the right to have it. If you get a stroke tomorrow, you would wish to 
have things you need on your recovery process. You would also wish to have a support from 
your family and friends.  That’s what Calle Johansson has been doing for his mother.   
  
Once you meet Calle, you will first find that he is not a threat to anyone and 
anything.  Seriously, he protects pretty much anyone and anything, even a tiny ant, really.  He is 
a really caring person, thousands of people can guarantee it.  
Calle wants to give his mother a normal care she needs, that’s all he wants. But Levinsgarden 
does not provide Ida any necessary care, which both Ida and Calle have been struggling hard, 
very very hard.  
  
We reported to Socialstyrelsen what Levinsgarden does to patients and people around them. 
We also had a meeting with them in Feb 2013. March 2013, we received the very positive 
decision, total 19 pages.  I hope you do wonder why Levinsgarden had to receive total 19 pages 
of the government decision and how/what they must change by Swedish law and if they have 
changed or not.  
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I am appreciative if you’d allow me to write you one more thing. You should investigate how 
Levinsgarden has been treating Ida’s oral care (teeth), for instance.  Ida was neglected her 
dentist appointment nearly one year, even though the nurse at Levinsgarden knew Ida had to 
be treated.  Ida finally went to a dentist in Stromsund last month (July); the dentist said that 
Ida’s oral condition is the worst case she had ever seen.     
  
I’d like to ask you to investigate what the realities are, what the real story is, and the only true 
information can be on the newspaper.  
I am really appreciative of your time to read it through. Please do not hesitate to contact me in 
case you have questions. 
  
Respectfully yours,  
Yoshiko Abe, Seattle WA United States  
+1 425 503 9591           
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