
 
 
 
 
Stig Dragholm  
Hellebo Park 1 4 4 
3000 Helsingør 
  
 
 
 
 
 
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har truffet følgende 
 

AFGØRELSE 

 
 
Det betyder, at der i forhold til den oprindelige behandling af sagen 
ikke er kommet væsentlige nye oplysninger/begået væsentlige sags-
behandlingsfejl, der kan begrunde en fornyet behandling af sagen. 
 
 
 
Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse. 
 
 
 
 

På vegne af disciplinærnævnet 
 

 
Lene Hjerrild 

  
 

 
 
 
 
Dato: 15-11-2019 
Sagsnr.: 2019-9252/KC 
Cpr.nr.: 030566-0329 
Navn: Stig Dragholm   
Sagsbeh.: TRSH 
 
Styrelsen for Patientklager 
Sekretariatet for  
Sundhedsvæsenets  
Disciplinærnævn 
Olof Palmes Allé 18 H 
8200 Aarhus N 
Tlf. +45 7233 0500 
Telefontid: 10:00-14:00 
 
 
stpk@stpk.dk 
www.stpk.dk 

 
Anmodningen om genoptagelse: 
 

 kan ikke imødekommes. 
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DISCIPLINÆRNÆVNETS TIDLIGERE AFGØRELSE 
 
Disciplinærnævnet fandt ved sin afgørelse af den 26. september 2019, at der ikke var grundlag 
for at kritisere speciallæge i psykiatri Klaus Damgaard Jakobsen for den behandling, som Stig 
Dragholm modtog i speciallægens klinik den 2. maj 2017. 
 
 

ANMODNINGEN OM GENOPTAGELSE 
 
Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i anmodningen om genoptagelse er: 
 

 at disciplinærnævnet ved afgørelsen af den 26. september 2019 ikke har inddraget, læst 
og forstået de indlæg og beviser, som Stig Dragholm er fremkommet med, 

 at Stig Dragholm mener, at psykiatrien er en usynlig massemorder, og at han har doku-
menteres psykiatriens bedrag og fremlagt beviser herfor, 

 at den sagkyndige, der har vurderet sagen, ikke er kompetent hertil, 
 at afgørelsen af den 26. september 2019 ikke er blevet truffet af det samlede disciplinær-

nævn 
 

BEGRUNDELSE FOR AFVISNING AF GENOPTAGELSE 
 

Om der er grundlag for at genoptage en sag afhænger af, om der i forhold til den oprindelige 
behandling af sagen er kommet væsentlige nye oplysninger, som må antages at kunne medføre 
en ændret bedømmelse af sagen. Det skal forstås således, at der skal være tale om nye oplysnin-
ger, som ikke allerede forelå i udtalelser, journalnotater eller andre af sagens akter, da der blev 
truffet afgørelse i sagen. Disse nye oplysninger skal tillige være så væsentlige, at de måske kan 
føre til et andet resultat.  
 
Væsentlige sagsbehandlingsfejl kan desuden medføre, at disciplinærnævnet er forpligtet til at 
genoptage sagen. 
 
Disciplinærnævnet vurderer, at anmodningen om genoptagelse ikke kan imødekommes. 
 
  



  

Disciplinærnævnet har lagt vægt på: 
 

 at de oplysninger, som Stig Dragholm er fremkommet med i sin ansøgning og sine mails 
er blevet læst og er indgået i grundlaget for afgørelsen af den 26. september 2019, 

 at det forhold, at Stig Dragholm er uenig i nævnets afgørelse af sagen, herunder nævnets 
vurdering af de oplysninger, der er indgået i grundlaget for afgørelsen, ikke i sig selv er 
nok til, at sagen genoptages, 

 at der i forbindelse med anmodningen om at genoptage sagen ikke er fremkommet nye og 
væsentlige oplysninger, der ikke allerede var til stede, da der blev truffet afgørelse i sagen 
den 26. september 2019, 

 at de sagkyndige konsulenter bliver udpeget af deres respektive faglige foreninger, 
 at der ikke er grundlag for at antage, at den sagkyndige konsulent, der har vurderet sagen, 

ikke besidder den fornødne faglige indsigt, til at kunne bedømme sagen korrekt, 
 at Stig Dragholms bemærkninger om, at sagen ikke er blevet behandlet korrekt, idet sagen 

udelukkende er afgjort af nævnets næstformand, og at sagen derfor bør genoptages til 
vurdering ved et samlet disciplinærnævn, ikke kan begrunde en genoptagelse af sagen, 
idet en formand og næstformænd ved Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan træffe af-
gørelser i sager, som efter den af nævnet fulgte praksis ikke skønnes at give anledning til 
tvivl. Det følger af § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forret-
ningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.  

 
Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at der ikke er fremkommet nye og for sagens afgørelse 
væsentlige oplysninger eller begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, der kan begrunde en fornyet 
behandling af sagen. 

__________ 
 
Kommentarer fra Stig Dragholm af 26. oktober 2019 er indgået i disciplinærnævnets vurdering af 
sagen. 
 
Denne afgørelse er endelig. 
 
Der kan ikke klages over afgørelsen til anden administrativ myndighed. Hvis der kommer nye 
oplysninger, som er af væsentlig betydning for sagen, kan den tages op på ny. 
 

Sagen er afgjort af disciplinærnævnets næstformand i henhold til forretningsordenen for Sund-
hedsvæsenets disciplinærnævn § 5, stk. 2. 

 
Denne afgørelse er sendt til: 
Stig Dragholm 
Speciallæge Klaus Damgaard Jakobsen 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst 
  



  

REGLER 
 

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen: 
 
Love og bekendtgørelser 
Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Di-
sciplinærnævn: 

 § 5, stk. 2 om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd  
 § 14, stk. 3 om muligheden for genoptagelse 

 


