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Hvem opretter sagen?

Jeg opretter sagen som: Patient

Dine kontaktoplysninger

CPR-nr. 030566-0329

Fornavn Stig

Efternavn Dragholm

E-mail stig.dragholm@gmail.com

Telefonnr. 52906818

Fuldmagt

Patienten ønsker at give fuldmagt til
en anden

Nej

Klage

Behandlingssted 1

https://forms.patientombuddet.dk/form/kladder


Sted Speciallæge i Psykiatri Alex Kørner

Adresse Hvidovrevej 100, 2650 Hvidovre

Hvornår fandt behandlingen sted 15. juni 2012 - 15. juni 2012

Hvilke fejl er der begået:
Helsingør Kommune beordrede mig i 2012, som kontanthjælpsmodtager, at
tage en samtale med speciallægen, som "ikke kunne forstå", at min spirituelle
kommunikation med "Kilden" ("Gud") i mig - så tydelig, som når to mennesker
taler sammen - er ÆGTE, og på ordre ovenfra fra "Helvedes System" (!) afgav
han menneskehedens dødsdom ("diagnose") over mig som skizofren. Læs
speciallægeerklæringen her: https://www.scribd.com/doc/97739504/Specialist-
declaration-of-psychiatrist-Alex-Kørner-on-Stig-Dragholm-June-2012 og mit
svar til ham/alle: https://www.scribd.com/doc/97171477/Memo-for-
psychiatrist-Alex-Kørner-Psychiatric-Centre-North-Zealand-June-2012.

Og læs min mail af i dag til Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykiatrisk Center
Nordsjælland og Helsingør Kommune, som er vedhæftet dette klageskema, og
som er offentligt tilgængeligt her: https://www.scribd.com/doc/266813044/To-
the-system-of-Hell-CANCEL-your-WRONG-verdict-diagnosis-of-me

Hvornår fik du mistanke om, at der
var sket en fejlbehandling

15. juni 2012

Hvorfor fik du mistanke om, at der var sket en fejlbehandling:
Jeg er IKKE og har ALDRIG været "skizofren", jeg fungerer helt normalt blot
med den forskel, at jeg taler med "Gud inde i mig", som jeg IKKE taler med
andre om, som derfor ikke oplever mig som "unormal", men som jeg skriver om
på min hjemmeside, det er vel ingen sygdom, vel?

Dialog

Ønsker du en dialog om din klage Nej tak, jeg ønsker ikke en dialog om
min klage.

Modtager af kritik

Klagen skal føre til kritik af Et behandlingssted - sygehus, en



klinik eller lignende

Finansiering

Hvem har betalt for behandlingen Det offentlige

Vedhæftede dokumenter

Vedhæftede dokumenter
Til Styrelsen for Patientsikkerhed,
Psykiatrisk Center Nordsjælland og
Helsingør Kommune 020816.pdf

Samtykke

Jeg er indforstået med, at Styrelsen for Patientsikkerhed har ret til at indhente
de oplysninger fra sundhedspersoner, behandlingssteder, offentlige
myndigheder med videre, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. lov om
klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. 

Mit samtykke betyder derfor, at sundhedspersoner, behandlingssteder,
myndigheder med videre kan fremfinde oplysningerne til sagen ved opslag i
journalsystemer, fx eget journalsystem og e-journal, og også kan foretage
opslag i medicinoplysninger på Fælles Medicinkort og Det Danske
Vaccinationsregister, hvis det er relevant for klagesagens behandling. 

Jeg er indforstået med, at Styrelsen for Patientsikkerhed videregiver relevante
oplysninger om klagen og afgørelsen til involverede parter, myndigheder og
behandlingssteder, jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet.

Samtykke indgivet for CPR-nr.: 030566-0329


