
 
 

Mail til Astrid krag 
Sendt . 27. maj 2013 10:15 
 
 
Vanrøgt og mord på Hillerød Hospital 
Hej Astrid. 
Undskyld min kraftige overskrift, men når du har læst min kones og min 
historie så tror jeg at du kommer til at give mig ret. 
På din hjemmeside skriver du: 
Som Minister for Sundhed og Forebyggelse er det Astrids mål at sikre fri og lige 
adgang til sundhedsvæsenet, hvor alle kan få samme gode behandling uanset 
pengepungens størrelse. Derudover vil Astrid arbejde for at gavne danskernes 
generelle sundhed. 
Jeg vil gerne fortælle dig hvordan virkeligheden ser ud 
Min kone og jeg oplevede at det var en kamp at få min kones læge til at LYTTE og 
UNDERSØGE hende. 
Jeg er af den overbevisning at hvis hendes læge ikke: 
1. Havde gættet forkert 8 gange og skrevet nytteløse recepter ud. (Den rigtige 
diagnose var lungekræft) 
2. Havde kunnet aflæse røntgenbilleder. (Hun stillede diagnosen "kold 
lungebetændelse") 
3. Havde sendt os til en lungeklinik på et sygehus som havde ferielukket. (Fik 
brev fra Helsingør sygehus om at vi havde fået frit sygehusvalg fordi at de ikke 
kunne opfylde behandlingsgarantien, hvilket i praksis betyder at man selv 
måtte ringe til 5 forskellige sygehuse som meldte 3-5 mdr. ventetid. Bispebjerg 
forbarmede sig over os fordi en kontordame meldte Hanne ind som 
diagnosticeret kræftpatient Så havde der været en chance for at min kones 
lungekræft ikke var dømt uhelbredelig fra start af. 
Hvis Hillerød onkologisk afd. havde haft flere resourcer samt havde været 
ombygget til at klare presset fra nedlagt Helsingør hospital så havde: 
 
1.Kræftpatienter ikke været ladt i stikken efter kl. 14.00 på hverdage samt i 
weekender. (Ved cancer problemer tvunget til at stille sig i kø på skadestue med 
8-12 timers ventetid imellem 15-30 syge patienter i gennemtræk på et ikke 
færdigombygget hospital) 
 
2. Lægerne haft tid til at LYTTE og UNDERSØGE deres patienter så de ikke 
behandler en galoperende lever cancer med afføringsmiddel og stærkere 



 
 

smertestillende piller. Vi var i kontakt med læger pga. mavesmerter 8/4-12/4-
15/4. (der fik vi meddelt at der i hvert fald ikke var problemer med cancer) 18/4-
19/4-24/4-25/4 men får foretaget den første egentlige undersøgelse 26/4) 
 
3. Ikke havde ventet i 4 dage med at operere en livsvigtig akut patient (Hanne 
havde ikke kunnet indtage føde i 14 dage så vi mødte fastende op forgæves 3 x 
til en operation som blev udskudt gang på gang indtil at jeg fortalte 
sygeplejerske at vi lige så godt kunne droppe den fordi Hannes chancer for at 
blive sat i gang med Kemo var lig nul, så blev hun opereret 11/2 time senere) 
Efter så lang tid var den operation bare nytteløs og resulterede bare i at Hanne 
fik betændelse i bugspytkirtlen. OG Hanne havde så ikke oplevet at sidde med 
drop i wingflov i 3 timer (normalt max 1 time) som er beregnet til at skulle 
skiftes hver 3 dag, blev skiftet hver 4 gang fordi nålen blev stoppet af størknet 
blod. Da hun blev "opgivet" var det næsten umuligt at finde et egnet sted at 
stikke) SÅ HAVDE HILLERØD HOSPITAL IKKE FORKORTET MIN KONES LIV 
YDERLIGERE. 
HVIS Hillerød hospital så havde udskrevet Hanne med visitering til et hospice 
(Hannes levertal har i 3 uger været tårnhøje, hvilket betyder at det kan gå galt 
når som helst) i stedet for til et aflastningssted med begrundelse at Hanne ikke 
var SYG NOK til hospice så kunne Hanne have fået en smukkere afslutning. 
 
At Hørsholm kommune så: 
1. Kun gav min kone kr.366,- om ugen i sygedagpenge. 
2. Blev underrettet om fra dag 1 af at Hanne var uhelbredelig syg, men "glemte" 
at fortælle at Hanne skulle søge førtidspension ( den info kom fra anden side) 
3.Fik en lægefaglig til at læse papirerne hvor vi ansøgte om førtidspension 
(ifølge onkologisk) læse læge papirerne "som fanden læser biblen" 
4. Forsøgte at udsætte min plejeorlov ved at fortælle mig at min 
terminalerklæring kun gjaldt til medicin 
ER IKKE NOGET SOM GØR TILVÆRELSEN SOM PÅRØRENDE LETTERE. 
og gør mig ked af det. 
MEN AT VISITATOR SÅ IDAG FORTÆLLER MIG AT JEG SKAL OPGIVE MIN 
PLEJEORLOV OG LADE MIG SYGEMELDE FORDI AT HENDES CHEF HAVDE 
FORTALT HENDE AT HER I KOMMUNEN GJORDE VI IKKE FORSKEL PÅ FOLK SÅ 
JEG KUNNE IKKE HAVE PLEJEORLOV SAMTIDIG MED AT HANNE VAR PÅ 
AFLASTNING GØR MIG GODT NOK RASENDE. 



 
 

Men som min personaleleder fortalte mig så var han sikker på at det kunne 
DSBs HR. afdeling sikkert finde ud af sammen med kommunen så derfor har 
jeg sat kommunen Cc. 
Mvh. Kim Kjellerup 
 
Hermed kvitteres for modtagelse af din henvendelse til Astrid Krag. 
Med venlig hilsen 
Marilou Pehrson 
Sekretær for ministeren 
Direkte tlf. 7226 9401 
Mail: mpe@sum.dk 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ● Holbergsgade 6 ● 
1057 København K ● Tlf. ● Fax 7226 9001 ● www.sum.dk 
 

(Bem. Jeg hørte ikke mere til Astrid krag) 


