
Onsdag 8/6. Behandling  
  
Torsdag 9/6 kl 8.00 8st betapred  
Och kl 11:00 spruta  
  
Inget illamående  
  
Fredag 10/6 kl 8:00 4 st betapred  
Var på rehab 
Tog en olanzapin  
Jag tog en tablett för det känns som om jag inte kan äta det trycker i matstrupen, jag blev jätte tröt 
av tabletten.  
Sov som en Sten hela natten. 
Lördag 11/6 kl 10:00 2st betapred  
Extremt trött svårt att äta  
  
  
Tog en olazapin på kvällen 
Söndag 12/6  
Det känns som det sitter en klump i halsen svårt att äta. 
Mycket trött svårt att äta  
  
Måndag 13/6  
Mår bättre Fortfarande svårt att äta och väldigt trött. 
  
Tisdag 14/6 lika som måndag, ridit 1,5 timme helt slut kunde knappt gå fick ont i benen. 
  
Onsdag 15/6 varit på rehab mycket tröt men jobbar på 15 min cykel, ben press 70kg * 10 3 gånger, 
Knäböj med kettelbell 3 x10, cross-train 10 min. 
Lagt om piccline  
  
  
Torsdag 16/6.  
  
  
Fredag 17/6 rehab mycket tröt men jobbar på 15 min cykel, ben press 70kg * 10 3 gånger, 
Knäböj med kettelbell 3 x10, cross-train 10 min. 
  
Lördag 18/6 
Söndag 19/6 ridning 1:15  
Måndag 20/6  
rehab 15 min cykel, ben press 70kg * 10 3 gånger, 
Knäböj med kettelbell 3 x10, cross-train 10 min. 
  
Promenad 30 min 
  
Tisdag 21/6 red 1,5 Tim  
  
Onsdag 22/6 behandling  
  
Känner mig lite skakig men inget illamående, lite mer domningar i benen, men det försvann igen. 
Tog 10 droppar Laxoberal och en tablett Metoclopramide innan jag gick och la mig. 



  
Torsdag 23/6  
8st betapred Och kl 11:00 spruta  
Ingen illamående men fjutt på magen på morgonen 
  
  
Fredag 24/6 4 st betapred  
  
  
Lördagen 25/6 2 st betapred  
  
Söndag 26/6 svårt att äta ont i handleder  
  
Måndag 26/6 ont i handlederna svårt att äta  
Tog 10 droppar Laxoberal 
Fick fjutt på magen. 
Känner mig helt utslagen legat hela dagen 
  
Tisdag 27/6 
Mycket trött svårt att äta men tvinga i mig pasta till lunch  
Och försökt småäta under dagen. Ont i handlederna tagit Alvedon  
  
Tid på måndag 5/9 kl 11:30 
Biverkningar 
  
Ont i bröstet mycket vätska 
  
Strålning 
  
  
4/1 2023 
Trött 
Restles legs syndrom 
Känsel bortfall i fötterna 
Muntorrhett 
Svårt att andas 
Ont i leder och i knävecket 
  
10/2 2023 
Trött svårt att sova 
Restles legs syndrom 
Känsel bortfall i fötterna 
Muntorrhett 
Svårt att andas 
Ont i leder och i knävecket 
Blöder näsblod varje dag 
Svårt att koncentrera mig glömmer fort bort vad jag ska göra. 
  
 


