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Hei.
Jeg ønsker å klage på Ina Løvlihaugen ved Moholt Legesenter.
Når jeg skulle hente medisin på lørdag, viste det seg at resept var trukket tilbake. Jeg hadde ikke fått med
meg en beskjed om tilbaketrekking. Jeg hadde heller ingen anelse om at medisin ville bli trukket tilbake.
Medisinen er Seroquel depot, og jeg forstår det slik at i den foreskrevne bruken, er jeg psykisk og fysisk
avhengig av denne medisinen.
Etter å ha sendt meldinger etter dette, ble det foreskrevet en resept med en pakke.
Denne ble hentet tirsdag. Senere samme dag sendte jeg forespørsel om ny resept.
Nå 2209 torsdag kveld ser jeg fortsatt ingen resept på helsenorge.no.
I tillegg til dette, har Ina nylig nektet å lage en attest som dokumenterer at jeg har tatt Seroquel som avtalt
i 10 år, siden 2010.
Jeg har tatt medisin som avtalt, når man ser bort fra trivialiteter som å veldig sporadisk glemme en dose,
ta en tablett for mye, ta det utpå dagen i stedet for på morgenen osv.
Jeg synes samarbeidet mellom meg og Ina har vært OK, men det har vært merkelig nå etter at advokat
Kent Fredriksen ba meg få en attest fra henne. Jeg ba om en attest som beskriver vår relasjon og at
samarbeidet er OK, denne har jeg ikke fått. Dette i forbindelse med foreldreansvar i barnefordelingssak.
Jeg mener dette rundt Seroquel er egnet til å skape usikkerhet for min del og andre brukere av
helsevesenet, og svekker videre min tillit til helsevesenet.
Se også vedlagt.
Mvh,
Morten Wilhelm Petersen
Født: 10.05.1980
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