Meny

Intervju med uppfinnaren Bengt-Olof Drugge, som också är schizoaffektiv.
Han är också ingenjör, datasnille och Gällivarebo.

Hem (Nyheter) :
Hem
Posta Nyheter
Artikelarkiv
Sök
Ämnen

Gratulerar till din uppfinning kan du beskriva den kortfattat?

Medlemmar :
Medlemslista
Ditt Konto
Privata Meddelanden

Min uppfinning är en fläkt som har hög verkningsgrad och i och med detta även en låg ljudnivå. Vingen bygger
på archimedesspiral, vilket leder till att ingen lufturbulens i fläkten uppstår och att verkningsgraden blir >95%.
Till fläkten medföljer ett fläkthus (se bild). Den bygger på att koniska segment sätts ihop till en plåtsnäcka. Jag
har utvecklat speciella program till AutoCAD. Som räknar ut och dimensionerar fläkt och fläkthus.

Allmänna :
Chatt
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Forum
Feedback
Frågesport
Galleri
Recensioner
Rekommendera Oss
Länkar
Statistik :
Statistik
Topp 10
Omröstningar

Fler bilder finns i Galleriet
Hur går det med uppfinningen nu?
Jag har byggt en fläkt uppe i besöksgruvan i Kiruna. Det är den enda skarpa prototypen som går i drift.
Problemet som jag ser det är att få fram riskkapital till att vidareförädla produkten.

Övrigt :
Längre artiklar
FAQ

Hur lång tid tog det att utveckla den? Var det jobbigt?
Själva fläkten - att kläcka grundideen, men dom matematiska antagandena om radialhastighet kontra
pereferihastighet tog 8 väldigt tunga, jobbiga och maniska månader. Jag hade fläkten i huvudet när jag
somnade sent på natten och hade den i huvudet när jag vaknade nästa dag (i åtta månaders tid). Men sen har
jag jobbat med uppfinningen i 11 år.

Ur Galleriet

Jag har hört att du deltagit i en uppfinnartävling med den?
Jag var med i Skapas uppfinnartävling fick 1:a pris i Gällivare och Norrbotten kvalificerade mig till riksfinal,
men lyckades inte så bra i riksfinalen.
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Har du gjort fler uppfinningar och hur kom det sig att du började med det?

Gå till galleriet

Chatten
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Chatten

0
[ SPChat ]

Vem är här nu?

Jag har bland annat skrivit ett program för att beräkna utbredningar av tredimensionella konstruktioner t.ex
plåtsnäckan på bilderna. Det är ett generellt program för att beräkna alla typer av utbredningar. Och det
används bl.a av SGT och Volvo. Jag är en väldigt kreativ människa så mitt i natten kan jag få en ide och sätta
mig framför datorn. Jag har ett behov av att skapa.
Har du några nya uppfinningar på gång?
Jag har väl vissa ideer men det gäller att koncentrera sig på en produkt börjar man med flera lyckas man
aldrig att genomföra nåt.
Hur är uppfinnarklimatet i Gällivare?
Jag tror inte uppfinnarklimatet i Gällivare skiljer sig från någon annanstans. Jag är med i Svenska
Uppfinnarföreningen och vi har en verkstad på orten. Men jag tror inte att man lyckas om man inte har ett

Det finns för närvarande, 19
gäst(er) och 2 medlem(mar)
som är online.
Du är en anonym besökare. Du
kan registrera dig gratis genom
att fylla i detta formulär

företag bakom sig.
Hur påverkar schizoaffektiviteten din kreativitet? Blev du mer kreativ?
Jag har alltid varit väldigt kreativ men man kan väl säga att min kreativitet blir lite sämre i och med att jag tar
neuroleptika (Cisordinol). Men jag upplever inte att jag har problem.
Hur skulle du själv beskriva schizoaffektiv kortfattat?
Schizoaffektiv är en blandning mellan schizofreni och manodepressivitet. Det vill säga jag måste dels ta
medicin mot både schizofreni och manodepressivitet. Det är ett slags blandtillstånd.

Sök

När började den och hur upplevde du det?
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Swedish

Det började när jag var 23 år (34 år idag) och jag fick till en början diagnosen schizofrenpsykos. Det var
väldigt jobbigt, men samtidigt en ganska nyttig erfarenhet.
Hur länge dröjde det innan du tyckte att du hade den under kontroll?
Jag har väl inte det riktigt under kontroll. Än idag det händer att jag ligger inlagd mest på vintern faktist. Och
det även fast jag medicinerar med Litium och Cisordinol.
Vilken behandling fick du i början och vad tycker du om den nu?
Jag behandlades för ett psykosgenombrott med neuroleptika (Haldol). Läkarna gjorde väl vad de kunde. Jag
var väl ganska borta i början och jag fick diagnosen schizofrenpsykos.
Vilka symptom tycker du är värst?
Det var alla röster och den starka ångest jag kände.
Vad får dig att försämras? Har du några egna knep för att då må bättre?

5 Senaste länkarna

Om jag blir utsatt för stress. Sova.

: Psynaptics hemsida
: Bredbandsleverantörer
: Psykoakustiska enheten,
Lund
: Nemos hemsida
: Svensk kunskapsöversikt

Har du fått återfall någon gång?

Alla länkar

Populäraste länkarna

· 1: Scanner Cicret
· 2: Per-Eriks hemsida
· 3: Leos hemsida
· 4: Psykiatriker Ulf Brettstam
· 5: Psyko!
· 6: Schizophrenia.com
· 7: Hubin
· 8: Fountain House
· 9: Myschizophrenia.com
· 10: Aripiprazol (Abilify)

Ja, många gånger brukar komma en gång per år. Fast jag ändå sköter medicinerna.
Jag vet att många får lässvårigheter vid schizofreni. Har du drabbats av det med schizoaffektiv?
Jag kan få svårigheter genom att jag blir uppvarvad och talar osammanhängande. Då får jag alla
vardagsgrejor att bli svåra t.ex handla och tvätta.
Vilka läkemedel har du prövat och vad tycker du om dem?
Jag har prövat Haldol, Cisordinol och Litium. Litium har jag börjat med för c:a 1 år sen och jag upplevde en
förbättring ur stressynpunkt. Cisordinol har jag tagit i sprutform under 6 års tid. Jag upplever att Cisordinol
hjälper.
Vilka biverkningar har du drabbats av? Vad är värst?
Myrkrypningar. Myrkrypningar.
Har du prövat att motionera dagligen eller ofta?
Jag har blivit väldigt lat och motionerar väldigt lite men jag motionerade väldigt mycket innan jag blev sjuk så
jag känner mig ändå i ganska bra form rent konditionsmässigt.
Har du fått sk patientutbildning (t.ex kursen Ett självständigt liv)?
Nej
Har du fått någon psykologisk behandling?

Senaste besöken från:
1: http://www.google.se..
2: http://www.google.co..
3: http://hem.passagen...
4: http://www.susning.n..
5: http://www.susning.n..
6: http://se.altavista...
7: http://www.google.co..
8: http://se.altavista...
9: http://www.eslov.se/..
10: http://www.eniro.se/..

Länka till Viska

Nej
Har någon annan än vården hjälpt eller stöttat dig?
Ja, jag har en kontaktman.
Hur upplever du stödet från anhöriga?
Mina anhöriga hjälper efter bästa förmåga, t.ex nån gång (när jag mår dåligt) hjälper mamma mig med
matinköp.
Arbetar du eller skulle du kunna göra det ?
Jag är förtidspensionär och jag anser att jag inte kan arbeta eftersom jag är extremt stresskänslig.
Tycker du att det är långtråkigt att inte arbeta?
Men visst saknar jag arbetslivet, det var en viktig socialgrej.
Hur tycker du att allmänheten reagerar mot dig? Känner du dig diskriminerad eller illa bemött?
Innan jag fick ett medialt genomslag med min fläkt tyckte jag att jag blev diskriminerad. Men efter det

genombrottet blev det lättare och man blev mer accepterad.
Vilken är den mest felaktiga uppfattningen om schizoaffektiv bland allmänheten?
Jag vet inte, kanske att man är korkad eller lite efterbliven och att man är farlig.

Medlemmar med mest poäng Vad har du för hobbies och intressen?
Admin1-Poäng(800)
D-Poäng(278)
Johan-Poäng(271)
ensam-vargen-Poäng(197)
Abzu-Poäng(189)
vimsan-Poäng(88)
Psycho!-Poäng(73)
boe-Poäng(43)

Jag håller på och utvecklar mina teorier på min dator och det är väl också mitt intresse och att gå på fik och
dricka kaffe.
När började du med PC och Internet och tycker du det är bra?
Jag började 1996 och jag tycker det här med internet är lysande.
Vilken typ av PC har du?
Jag har en P4 2.66 MHz
.
Har du några speciella planer eller mål framöver?

anna-Poäng(35)

Min plan är väl att försöka få igång en tillverkning av fläkten. Kanske inte jobba aktivt med den, men att stå i
bakgrunden lite så där.

aik33-Poäng(5)

Hur tycker du att din ekonomi har påverkats?

Poeten Pamela Wagner

·Hospital Stay
·Interview with Pamela
·March 15th Update
·Thanks Everyone
·Update on Pam
·Voices
·Pictures of me
·On Friendship and Forgiveness
·Home Pictures
·Y2K Meltdown

Min ekonomi har påverkats så att jag idag inte kan påverka min månadsinkomst.
Om du skulle vara socialminister vad skulle du ändra på i dagens vård?
Kanske försöka erbjuda mera öppenvårdsplatser inom psykiatrin.
Tycker du att något är fel eller saknas i den?
Kan inte peka ut nåt direkt fel för mig funkar det bra.
Om du bara skulle ge ett råd till en som nyligen fått schizoaffektiv vad skulle det vara?
Inse att du är sjuk och att inte kämpa emot när det gäller mediciner.
Hjärtligt tack för dina svar och lycka till med dina uppfinningar!

läs mer...
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