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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 Psykiatrisk Klinik Fredensborg ved
speciallæge Klaus Damgaard Jakobsen

Adresse Jernbanegade 16, 1, dør 8, 3480
Fredensborg

Hvornår fandt behandlingen sted 2. maj 2017 - 2. maj 2017

Hvilke fejl er der begået:
Psykiater Klaus Damgaard Jakobsen har gjort sig skyldig i ”manglende omhu”
og ”grov forsømmelighed” i forbindelse med udfærdigelsen af sin FORKERTE
diagnose over mig ved vort møde den 2.5.2017 til brug for Helsingør
Kommunes FORKERTE rehabiliteringssag mod mig, som rekvirent, jf. min mail
af 14.5.2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed og hele psykiatrien samt det
politiske system, som vedlægges i kladde og som kan læses her, efter mailen er
sendt (i forlængelse af, at dette skema er sendt elektronisk):
https://www.scribd.com/doc/266813044/To-the-system-of-Hell-CANCEL-your-
WRONG-verdict-diagnosis-of-me

Psykiateren optrådte som både anklager og dommer, nægtede at lytte til mit
forsvar, jeg var dømt på forhånd, min ytringsfrihed og menneskerettigheder var
fjernet, jeg var umyndiggjort!

Lyt til min optagelse af vores 45 minuter lange møde her:
https://archive.org/details/PsychiatristKlausDJ

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

2. maj 2017

Hvorfor fik du mistanke om, at der var sket en fejlbehandling:
Ganske enkelt ved at lægen NÆGTEDE at læse min mail af 1.5.2017 ("mit
forsvarsskrift"), for at forstå sandheden om psykiatrien som ét stort bedrag, og
at jeg er en helt normal mand, som modtager ægte spirituelle oplevelser,
skriver sandheden herom på min hjemmeside, og således IKKE modtager
"hallucinationer".

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 En eller flere sundhedspersoner

Finansiering

Hvem har betalt for behandlingen Det offentlige

Vedhæftede dokumenter

Vedhæftede dokumenter
Til Styrelsen for Patientsikkerhed
mfl 140517.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.

Klagen er indgivet og digitalt 030566-0329



underskrevet af:


