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Anmodning om lægeattest til Rehabiliteringsteam

Sendes til læge Patientoplysninger

Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer

Lægerne Elmquist & Weirsøe

Murergade 5 1. sal

3000 Helsingør

0305660329

Stig  Dragholm

Hellebo Park 1,4,-4

3000 Helsingør

Anmodning

Du anmodes om at foretage en helbredsvurdering af ovennævnte til brug for behandling af dennes sag om ressour-
ceforløb, fleksjob eller førtidspension i kommunens RehabiliteringsteamX

Du anmodes om at foretage en helbredsvurdering af ovennævnte til brug for behandling af dennes sag om jobafkla-
ringsforløb i kommunens rehabiliteringsteam

Du anmodes om at foretage en helbredsvurdering af ovennævnte til brug for kommunens vurdering af om patienten
skal tilbydes revalidering (sager om revalidering behandles ikke i Rehabiliteringsteamet)

Patienten er samtidig bedt om at rette henvendelse til dig for at aftale tidspunkt for konsultation

Kort redegørelse for begrundelse for anmodning
Der gives en kort opsummerende redegørelse samt begrundelse for anmodningen

Sagen omhandler en 51-årig enlig mand, der siden 2011 har modtaget kontanthjælp
som aktivitetsparat borger. Forud herfor, modtog Stig Dragholm kontanthjælp i
Lyngby-Taarbæk kommune.
Borger har ikke været i ordinært arbejde siden august 2009. 
(SE BILAG FOR RESTEN AF TEKST)

Oplysningerne indhentes efter retssikkerhedslovens § 11cmed samtykkeX

Redegørelse for borgerens forhold

Der gives en redegørelse for borgerens sociale, helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige situation. Redegørelsen

indeholder en beskrivelse af kommunens og borgerens egen vurdering af borgerens ressourcer i forhold til at kunne va-

retage et arbejde eller en uddannelse. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om:

1. Borgerens fremtidige mål vedr. beskæftigelse eller uddannelse

2. Borgerens beskæftigelsesmæssige situation, herunder arbejdserfaringer, kompetencer og udfordringer

3. Borgerens sociale situation, herunder borgerens familiemæssige situation og netværk, boligforhold, økonomi mv.

SD har gennem de seneste ca. 9 år skrevet på et "genopstandelsesdokument" som
findes på stigdragholm.wordpress.com og som efterhånden fylder 16.000 sider.
SD betragter sig selv som fuld arbejdsdygtig og at hans skrivearbejde er at
betragte som et ordinært arbejde.
(SE BILAG FOR RESTEN AF TEKST)

SD er oprindelig uddannet bankassistent og har gennem en lang årrække arbejde
inden for dette område og lignende områder - bank, forsikring, pensioner m.v.
Efter et ophold i Kenya fra maj-august 2009 hvor SD arbejdede som uformel leder
af Living Testimony Organization (NGO) i Kenya,  har SD ikke været i ordinært
arbejde.
SD blev anklaget for at arbejde, hvilket han ikke måtte som frivillig, og han
blev derfor udvist.

Borger bor alene og har kun social omgang med sin mor, sin søster og dennes
børn. Han fortæller selv, at han ikke længere har kontakt til gamle venner og
tidligere kolleger. 
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Navn Personnummer

Redegørelse for borgerens forhold (fortsat fra side 1)
4. Borgerens helbredssituation, herunder oplyses særligt om borgerens eget perspektiv på helbred og arbejde

Der er ingen tvivl om, at SD ikke betragter sig selv som syg og
behandlingskrævende, men at det er hele det omliggende system, der er syge og
ikke forstår hvad det hele drejer sig om. Det er ikke kun et spørgsmål om
forståelse, men SD er af den helt klare opfattelse, at det er fordi andre
mennesker ikke gør deres arbejde ordentligt og læser hans
"genopstandelsesdokument" - gjorde vi det, ville vi tro ham.
(SE BILAG FOR RESTEN AF TEKST)

5. Andre særlige forhold

SD blev tvangsindlagt på Psykiatrisk Center Nordsjælland i november 2008.
Indlæggelsen blev foranlediget af SD søster. SD er af den opfattelse, at jeg
står i ledtog med hans søster og tror mig ikke når jeg fortæller, at jeg aldrig
har talt med hende hverken skriftligt eller mundtligt.

(SE BILAG FOR RESTEN AF TEKST)

Kontaktperson
Sagsbehandler - navn Sundhedskoordinator (hvis muligt) - navn

Kontaktperson

Træffetid Telefon - direkte nummer Telefon - direkte nummerTræffetid

Kommunens EAN-nummer Ordre-/rekvisitionsnummer (Person)reference

Lisbeth Vilborg

4928 2121

5798008209901 Lisbeth Vilborg 

Stig  Dragholm 0305660329
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Sagen omhandler en 51-årig enlig mand, der siden 2011 har modtaget
kontanthjælp som aktivitetsparat borger. Forud herfor, modtog Stig
Dragholm kontanthjælp i Lyngby-Taarbæk kommune.
Borger har ikke været i ordinært arbejde siden august 2009. 

Af speciallægeundersøgelse fra 2012 fremgår følgende konklusion:
SD er en nu 46-årig ugift mand, der efter det foreliggende har været
rask og socialt velfungerende indtil 2004, hvor han første gang
oplevede, hvad han selv kalder visioner, der må tolkes som
hallucinationer på synet. Senere tilkom hallucinatoriske oplevelser
på andre sansemodaliteter, herunder blandt andet på hørelsen.
Han har nu et ret omfattende system af vrangforestillinger, og man
får klart opfattelsen af, at han opfatter sig selv som en genkommen
Messias, en del af den hellige treenighed, som skal redde verden ud
af dens nuværende ulykke, og derfor kan han ikke vælge at holde lav
profil med sine tanker og forestillinger, men må kommunikere dem ug.
Der er efter min opfattelse ingen tvivl om diagnosen: Paranoid
skizofreni"

Liste over alle diagnoser, samt forbrug af medicin.
- Betydning og virkning af medicin.
- Behandlingsmuligheder af hver enkelt diagnose, samt betydningen af
symptomer på hver diagnose.
- Vurdering af det overordnede helbred, og beskrivelse af skånehensyn
i henhold til beskæftigelse. 
- Forslag til yderligere behandling, samt afklaring af både det
fysiske og psykiske helbred. 
- Hvad er behandlingsforløbet? og hvad er tidsperspektivet for pgl´s
sygdom? vil den betragtes som værende kronisk?

1. Borgerens fremtidige mål vedr. beskæftigelse eller uddannelse

SD har gennem de seneste ca. 9 år skrevet på et
"genopstandelsesdokument" som findes på stigdragholm.wordpress.com og
som efterhånden fylder 16.000 sider.
SD betragter sig selv som fuld arbejdsdygtig og at hans skrivearbejde
er at betragte som et ordinært arbejde.
SD har alene et ønske om fortsat at hellige sig sit
genopstandelsesarbejde.

4. Borgerens helbredssituation, herunder oplyses særligt om borgerens eget
perspektiv på helbred og arbejde

Der er ingen tvivl om, at SD ikke betragter sig selv som syg og
behandlingskrævende, men at det er hele det omliggende system, der er
syge og ikke forstår hvad det hele drejer sig om. Det er ikke kun et
spørgsmål om forståelse, men SD er af den helt klare opfattelse, at
det er fordi andre mennesker ikke gør deres arbejde ordentligt og
læser hans "genopstandelsesdokument" - gjorde vi det, ville vi tro
ham.
SD indleder sin seneste mail til jobkonsulenten med følgende ord: Til
Helvedes system. Jeg er Gud i live som en almindelig mand, og reddede
verden fra undergang, som i dog ikke kunne forstå for I gjorde alt
for at slå mig ihjel."

5. Andre særlige forhold

SD blev tvangsindlagt på Psykiatrisk Center Nordsjælland i november
2008. Indlæggelsen blev foranlediget af SD søster. SD er af den
opfattelse, at jeg står i ledtog med hans søster og tror mig ikke når
jeg fortæller, at jeg aldrig har talt med hende hverken skriftligt
eller mundtligt.

SD har i et 58 siders dokument til Psykiatrisk Center Nordsjælland
argumenteret mod indlæggelsen, diagnosen Psykose akut skizofreniform
og behandlingsforløbet.



SD har ligeledes klaget til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over
speciallæge Alex Kørner og anmodet om at få diagnosen i
speciallægeerklæringen bliver fjernet, da han mener det helt forkert.
Klagen blev ikke behandlet, da klagefristen var overskredet.


