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92-03-17
Not/anmärkning gällande
ställda diagnosen elöverkänslighet, av Miljö- och
Yrkesmedicin, 1992. Läs att
de på nedersta raden i detta
journalblad skriver "Thorleif
är enl. Örebroklassningen
inne i fas tre." En förklaring
krävs – diagnosen "i fas tre",
innebär att jag blivit klassificerad i den svåraste graden/
kategorin av elöverkänslighet. Detta då yrkesmedicin
slagit samman Stadshälsans
kategori tre och fyra, eftersom de svårligen gick att särskilja dem.
Noteras bör att jag för dem
på Yrkesmedicin, 1992, inte
upplyste om borreliainfektionen (borrelios, 1985), då jag
på den tiden inte insåg sambandet med elöverkänsligheten.
1985 blev jag genom neurologen varse om att mitt dåvarande värktillstånd (jag gick
då på kryckor, pga svår värk i
höger ljumske som strålande
nedåt i höger ben) och som
diagnostiserades nervinflammation troligen orsakats av
borreliainfektionen!
1995 blev jag (mot min vilja)
förtidspensionerad,
p.g.a.
värktillståndet orsakat av elöverkänsligheten! Men det är
först i "backspegeln" som jag
inser att min elöverkänslighet
med största sannolikhet orsakats utav en kombination av
borreliainfektionen, de hormonstörande
flamskyddsmedlen (i elektroniken), Hg
samt fältemissioner, i den elektronikmijö som jag jobbat.
Läs även boken av smärtläkaren Jan Lidbeck, som inte accepterar att patienterna "Inte
blir trodda" samt bemöts med
en "Nedvärderande attityd!"

Text

Lisbeth Svensson, miljösköt/HC 92-03-18
Intervju enl Tanja Edvardsson gjord i pats bostad
1992-03-16.
Inrem till elprojektet dels av Stein Helgar, Statshäls.
Kronan och dels av Sven-Olof Gyllsten, VC Kil.
Sedan 5 år arbetat som ingenjör, programmerare, vid
Swedish Radio Supply AB, Örsholmen i Karlstad.
Är f n sjukskriven sedan början av febr 92. Tidigare
arbetat som programmerare i Göteborg sedan 70-talet.
Ickerökare. Hans symtom är hetta i ansiktet och sveda
som man ej kan se. Har "tandvärk" hö sida. Huvudvärk,
domningar i kroppen, värk i hö ljumske och ner i benet
(sjukskrivningsorsak), kraftlös, koncentrationssvårigheter. Reagerar på cigarrettrök, parfymer, blir då
illamående och får yrsel. Detta är också utrett på
Mölndals lasarett. Klarar inte av att se på TV, känner
även av grannens TV genom väggarna, eller andra elapparater i hemmet. Har ej känning av väderomslag elle
fullmåne.
1988 sanerades tänderna, har kompositfyllningar + en
porslinskrona. Den 13 febr stod han och diskade
bredvid diskmaskinen, fick då akuta smärtor i bröstet
tappade trycket. Kontaktade VC som tog ekg, som var u
och efter detta har smärtorna i bröstet ej gått bort,
det känns som-ett järnband.
Symtom som han idag kopplar ihop med elöverkänslighet
började redan i början av 80-talet och det var då han
blev utredd för sin yrsel. Idag är det främst bröstsmärtor, ont i hö ljumske med domningar nedåt benet
och metallsmak i munnen de symtom som först uppträder
Frun inflikar att det har blivit värre för varje år
under febr och mars månad. Under hösten 91 efter att
ha fått den nya LCD multi-Q-skärmen så var han helt
besvärsfri och kunde t o m vara ute och jogga men i
jan fick arbetskamraterna nya och flera bildskärmar,
då fick han på nytt besvär och blev sämre än tidigare
Nu blir han inte symtomfri någon gång under dygnet.
Familjen har tagit beslutet att försöka sälja sin
villa i Kil och köpa ett hus i Västra Ämtervik, som
visserligen inte är elsanerat men har ved- och oljeuppvärmning samtidigt som det finns uthus på gården,
där man kan förvara frysskåp och andra elapparater,
som han reagerar väldigt starkt på.
Thorleif är enl Örebroklassningen inne i fas tre.

