
Patienten arbejder som elektriker. Der er ingen kendte propper i familien.

Hvert efterår flytter hun til Frankrig. Bryder sig dog ikke om franskmænd, men om det
behagelige klima.

Besked til lægen, der opererer via fax.

For to uger siden var der seks procents overbelægning på sygehuset sammenlignet med de
ønskværdige 90-95 procent.

Fem-årig pige med ørebetændelse to gange årligt i umindelige tider.

Aktuel medicin: Ved ikke hvad det er.

Patienten fik det råd at gå hjem og hænge sig.

Patienten blev bedømt som usammenhængende.

Patienten ryger en cigaret om ugen. Han blev opfordret til at stoppe med at ryge.

Hun er bekymret for sine fødder, kan ikke synge p.gr.a. halsen,

Hun bruger stok og holder sig på vejene.

I 1974 fik patienten en gummiged over sig. Siden har han haft denne ringen for ørerne.

En urolig mand, der holder hovedet i venstre hånd.

Stumpen blødte igennem og derfor skal den skiftes.

Enke siden 1980 hvor patienten døde af et hjertetilfælde.

Han kan ikke få hagen ned mod hovedet.

Hun behøver to levende personers støtte.

Hun anbefales at komme igen hvis det igen bliver besværligt og ringe en måned før.

Han går som tidligere en del på sine ben.

Hun kom gående med kun det ene ben på strømpebukserne syet på, mens det andet hang og
dinglede frit.

Har tre børn, tre piger og en dreng.

Har i nat haft ondt i højre øre, der nu er forsvundet.

Han har det bedre bare han holder hovedet bag nakken.

Når det endelig lykkes at få patienten ud på balkonen og få frisk luft så truer hun med at hoppe
ud over. Personalet opfatter hende som håbløs.

Hendes far og mor døde som 12-årig. De har ingen kontakt med hende.

Hun bor alene med to søstre.

Hun kommer ind nu fordi hun har fået ondt i gipsen.

Det må tilføjes, at der ikke er nogen væsentlig temperaturforskel mellem benene.

Patienten er allergisk overfor kontrastmiddel, jordbær, gulerødder ligesom flere af børnene.
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