Mail sendt til sundhedsminister Nick Hækkerup og Dansk folkeparti
Den 17 juni 2014
Den 17. jun. 2014, kim@detsygehus.dk skrev:
Kære Nick Hækkerup og Kristian Thulesen Dahl.
For omkring et år siden skrev jeg til daværende sundhedsminister Astrid Kragh.
Jeg sendte en del af min kones dagbog hvori man kunne læse om de ufattelige
mange fejl og lidelser som min kone måtte gennemgå, inden hun som døende
nærmest måtte flygte fra Hillerød sygehus. Dråben som fik bægeret til at flyde
over var at selv om min kone var døende med meget kort tidshorisont, så
valgte Hørsholm kommune at stoppe min plejeorlov samt at skrive til min
arbejdsgiver at jeg ikke var i stand til at passe mit job som lokomotivfører, så
kommunen sygemeldte mig i stedet (min kone døde 14 dage senere)
Astrid Kragh havde ikke lyst/tid til at involvere sig. (jeg hørte INTET fra hende)
Min kone døde 11 juni 2013. Dagen efter kontaktede jeg en advokat som
sendte en klage over vores læge, samt Hillerød sygehus afsted. Jeg har oprettet
en hjemmeside (www.detsygehus.dk) hvori man i underpunktet "Da Hanne blev
syg" som ligger under "Hannes forløb" kan se at Hannes læge var mere
fokuseret på at gætte og skrive recepter ud end at sende hende videre i
systemet til en reel undersøgelse. (Det var årsagen til at hendes lungecancer
blev uhelbredelig)

Den klage har vi intet hørt til, så muligheden for at andre patienter ender i
samme situation er sandsynlig.

Baggrunden for at jeg oprettede "det syge hus" (Hillerød hospital) var/er at
kaos efter lukningen af
Helsingør sygehus medførte/medfører at vi oplevede overbelægning,
underbemanding samt talrige fejl som bevirkede at min kone fik en behandling
som bedst kan beskrives som vanrøgt og mord. På
Hannes forløb/ det syge hus, kan man selv læse sig til hvorfor at der er så stor
dødelighed hos kræftpatienter .Man kan læse hvor ufattelige dårligt
uhelbredeligt syge kræftpatienter bliver behandlet. Hvis min kone ikke havde
haft mig som pårørende så var hendes død blevet mere uværdig end den
gjorde. (Jeg måtte selv hjælpe hende på toilettet igennem hele døgnet. Min far
på modsatte gang tissede flere gange i sengen fordi han ikke fik hjælp, så han
fik til sidst påsat en gummislange)

Under "politikere og ansvar" kan man læse min korrespondance til Astrid
Kragh, Hillerød sygehus samt Vibeke Storm Rasmussen hvori jeg gør
opmærksom på at Hillerøds sygehus er i et så omfattende kaos at det ikke
var/er forsvarligt at sende flere patienter dertil. Under underpunktet
"redegørelser" kan man læse at selv om hospitalet bevisligt fik afkortet min
kones liv betragteligt så "vasker de hænder" (at møde op fastende 3 gange for
at få besked om at der ikke var plads på operationsstuen, og blive sendt hjem
igen er altså ikke OK. MEN kirurgisk læge skriver i sin redegørelse at helligdage
var årsagen til udsættelsen)

Den klage har vi heller intet hørt til, så selv om jeg har fået flere henvendelser
fra pårørende som var /er patienter på Hillerød sygehus, som samstemmende
fortæller om en ineffektiv afdeling med inkompetente læger så sker det INTET.
Med Venlig Hilsen
Kim Kjellerup (enkemand efter Hanne Kjellerup)

Fra: kim@detsygehus.dk [mailto:kim@detsygehus.dk]
Sendt: 19. juni 2014 07:28
Til: Anne Blegvad Funk
Cc: poul.madsen@eb.dk; info@cancer.dk; libd@lorry.dk
Emne: rettelse til: Er patientklagenævnet en "syltekrukke"
Kære ALLE.
Sundhedsministeriet har i går d.18. jun. 2014 kontaktet mig og undskyldt at min
mail som jeg sendte til Astrid Kragh for et år siden desværre har ligget i deres
system uden at blive ekspederet.
Mvh. Kim Kjellerup

Kim Kjellerup <kikje3007@gmail.com>

20. jun.
2014
00.25

til dfanbf@ft.dk, poul.madsen@eb.dk, info@cancer.dk, libd, Tue
Kære Tue Schou Pedersen
Jeg havde forstået på din henvendelse til mig d.18.juni at du gerne ville undskylde
ministeriets manglende behandling af mail sendt til Astrid Kragh d.27.Maj (kan læses
på www.detsygehus.dk/politikere og ansvar/korrespondance) og at du gerne ville sende
det til mig skriftligt. Undskyldningen kan jeg altså ikke finde i din mail.
Jeg havde som overskrift på min mail til Nick Hækkerup skrevet "er Patientklagenævnet
kun en syltekrukke ?" Det har ministeriet ikke svaret på.
Ministeriet skriver endvidere at "ministeriet kan ikke gå ind i min konkrete sag" Hvis jeg
havde ønsket det så havde jeg nok henvist til:
www.detsygehus.dk/Hannes forløb/da Hanne blev syg, hvor man selv kan læse hvordan
systemet "belønner" læger for at skrive nyttesløse recepter, men ikke for at sende
patienter videre til læger som kan redde liv. DET GJORDE JEG IKKE
Og jeg havde nok også henvist til:
www.detsygehus.dk/Hannes forløb/det syge hus, hvori man kan læse at tidligere
regionsrådsfomand nedlæggelse af sengepladser på Helsingør sygehus INDEN at Hillerød
var startet på ombygningen resulterede i kaos og mange "utilsigtede hændelser" (blandt
andet at min kones liv sammen med andres blev væsentligt forkortet) Vibeke Storm
Rasmussens plan om at "kvalitets sikre" behandlingen ved at sørge for at onkologisk
afdeling konstant er overbelagt er altså ikke faldet heldigt ud. DET GJORDE JEG HELLER
IKKE.
Angående din bemærkning om "frit sygehus valg vil jeg nævne 2 ting:
1. På wwww.detsygehus.dk/Hannes forløb/da Hanne blev syg. 28.06.2012 at Hanne blev
henvist til Helsingør til forundersøgelse ca.5 uger senere.16.07.2012 får meddelt at Hanne
nu har frit sygehusvalg som resulterede i at alle de henvendelser som vi foretog over
HELE Danmark gav os besked på at vente 3-5 mdr.(kun fordi en sød dame hviskede os i
øret at hvis vores læge skrev en henvisning om mistanke om kræft kunne vi springe køen
over)
2. På samme side d 28.08.2012 kan man læse at man ville tage en prøve fra leveren fordi
kræften havde bredt sig (der står godt nok ikke at tanken var at Hillerød kunne bede om
resultatet, hvilket senere blev nægtet). Lægen fortalte os meget klart og tydeligt at vi hørte
til en anden region så fri mig for "frit sygehus" det fungerer ikke i praksis.
Så jeg prøver at stille spørgsmålet 1gang til. Vil ministeren gøre noget ved urimeligt lange
svar tider i klagenævnene som betyder at folk dør for tidligt i vores "sundhedssystem"
Mvh Kim Kjellerup
---------- Videresendte meddelelser ---------Fra: Tue Schou Pedersen <tsp@sum.dk>
Dato: 19. jun. 2014 kl. 13.28
Emne: Besvarelse til Kim Kjellerup vedr. praktiserende læge og Nordsjællands Hospital
Til: "kim@detsygehus.dk" <kim@detsygehus.dk>

