
LægeSamtale

0.1 Læge samtale:

(vigtigt at lægen ikke ser dette dokument, Kan du (søs) skrive den ud i to, s̊a vi har den til
samtalen) Han skal danne sit eget indtryk af mig!!!!!!!!!!!!!

Jeg TAGER den lægesamtale, men der bliver ikke snakket om Medecin før mindst ??

Jeg har en aftale med Olga, at hvis hun ønsker at skrive i journalen at jeg er ”Hurtig” skal
hun snakke med mig om det først... Jeg g̊ar ned p̊a værelset og slapper af hvis hun mener
jeg køre hurtigt, herefter kan hun prøve igen eftyer en time! Samtidigt p̊a ”Min Psykolog”
Olga altid sige dette videre til min Læge, hvis hun stadig mener at jeg er hurtig, efter en time.

Dette ønsker jeg at skal gælde for resten af personalet.

Alle kan alts̊a sende mig ned p̊a værelset hvis de finder det nødvendigt.

Vi er ALTID Enige om ikke at være enige!

0.2 Forberedelse:

(i) Jeg prøver at være s̊a roligt som muligt.

(ii) Fortæl s̊a meget som muligt om krop og sjæl som jeg ORKER. Men start med at sige
at min søvn er perfekt.

0.3 Trine:

(i) Diskuter Litium og hvad der er bevæggrund ????????????

(ii) ?? Husk: F̊a kompetent Værge hvis nødvendigt

0.4 Akut:

(i) Flyt min kl: 8:00 medecin (150 mg. Leponex) en halv time tidligere til 7:30. F̊a
eventuelt nattepersonalet til at hælde den op, s̊a n̊ar sygeplejsken møder kan jeg f̊a den
hurtigere. (kan uddybes af undertegnet)

(ii) Ved ikke om jeg har 3 brev movicol som PN Hvis min mave p̊a et tidspunkt skulle
blive ustabil igen. Maven har virket uden medecin overhovedet i nu 1½ uge!!!!

(iii) Mangler stadig special Tandtr̊ad fra tandlægerne no.68. Nu er der g̊aet næsten 4
måneder uden. SIDST måtte de åbne op helt ind til skruerne og gøre rent !!!! har
prøvet at sige det forevigt. (søs du kan ogs̊a lige hente det ... Oral-b superflush til
implantater. Kan kun findes hos Tandlægerne no. 68 p̊a Amagerbrogade ... kun hvis
du har tid)
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(iv) Mere Udgang med/uden følge

(v) Besøg ”IGEN” af mere en person ad gangen

0.5 Direkte Til Lægen:

(i) Ok at tage den med min psykolog -¿ det er ok læge snakker med psykolog!!! men
primært st̊ar for medicin!!

(ii) Kan ikke se noget formål LÆNGERE ved at tage de 150 mg. Leponex om morgenen,
kan vi stille og roligt prøve at flytte dem til om aftenen (kl: 22:00) eg. 25 mg pr. uge
??????

(iii) Langsigtet Plan: kom ned p̊a 500 mg. Leponex og muligtvis Litium (ikke kendt
mængde) ... herefter 25 mg ned i Leponex pro.ano.

//Hvis vi ikke n̊ar det hele m̊a vi tage en læge samtale mere !!!!!!!!!!!!!!
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