Dansk Journalistforbund
Mrk.: Cavling
Gammel Strand 46
1202 København K

Fup, fidus og hvide kitler
Jakob Sorgenfri Kjær, Politiken
Borgernes første kontakt med det danske sundhedsvæsen går oftest igennem den praktiserende læge. Her
er et gensidigt tillidsbånd den afgørende del af sundhedskontrakten, men i sagen om det skandaleramte
Charlottenlund Lægehus, som Jakob Sorgenfri Kjær har oprullet igennem hele 2021, er båndet brudt i en
sådan grad, at de to ejere bag lægehuset ikke længere må drive lægeklinik for det offentlige. Det er ikke
hverdagskost for praktiserende læger. At blive frataget sit ydernummer og dermed sit levebrød er den
hårdest mulige sanktion for en klinikejer.
Jakob Sorgenfri Kjærs afslørende artikelserie om Charlottenlund Lægehus startede med afdækningen af
ulovlig databehandling, kritisable ansættelsesforhold samt uforsvarlig hygiejne og patientsikkerhed i
firmaet Medicals Nordic, som Charlottenlund Lægehus etablerede og med millionkontrakter i hånden fra
regionerne på få måneder gjorde til landsdækkende leverandør af coronalyntests. Da de alarmerende dårlige
oplærings- og hygiejneforhold for poderne blev afsløret i Politiken, blev Charlottenlund Lægehus fyret af
regionerne som lyntestleverandør samme eftermiddag.
Siden er fulgt en lang række afsløringer af, hvordan lægehuset tilsyneladende har overfaktureret Region
Hovedstaden for fiktive patientydelser og dobbeltfaktureret private kunder. Samtidig er en problematisk
patientsikkerhed blandt 11.000 patienter påvist, hvor blandt andet medicinstuderende har håndteret kritiske
opgaver uden tilsyn, og hvor patienter er opdelt i A- og B-hold. Serien giver et unikt indblik i, hvordan et stort
lægehus tilsyneladende systematisk har udnyttet ydelsessystemet til at opkræve ekstra betaling gennem
fiktive behandlinger, såsom knoglebrud, fjernelse af svulster og opsøgende hjemmebesøg. Ved at skabe
offentlighed om, hvordan patienterne selv kan tjekke ydelserne, er patienters henvendelser væltet ind til
Politiken, og Region H har modtaget mindst 50 patientklager og syv whistleblowerhenvendelser. Foruden at
præsentere en lang række patientcases har Jakob Sorgenfri Kjær opbygget et så godt tillidsforhold til kilder
omkring klinikken, at han løbende har kunnet fremlægge belastende interne dokumenter og
kommunikation.
Parallelt er afdækket, hvordan også andre lægehuse har taget sig ekstraordinært betalt i et system, der
overvejende hviler på tillid. Under coronakrisen har hundredvis af læger eksempelvis opkrævet betaling for
at fremsende ligegyldige beskeder til patienterne om negative coronatest-svar, som de allerede havde fået
fra sundhed.dk. Regionerne forsøger nu at få tilbagebetalt 20 millioner kroner alene på denne konto,
heriblandt 458.000 kroner fra Charlottenlund Lægehus.
Afsløringerne i sagen om Charlottenlund Lægehus har siden januar 2021 ført til, at mindst fire myndigheder
har igangsat granskninger for potentielle ulovligheder og overtrædelser. Datatilsynet har politianmeldt
firmaet og indstillet til en bøde på 600.000 kroner. Styrelsen for Patientsikkerhed har i to omgange givet
alvorlig kritik og påbud til lægehuset. Politikens afdækning har ført til, at Region Hovedstaden igangsatte en

kulegravning, der 30. september resulterede i, at de to klinikejere af det såkaldte Landssamarbejdsudvalg for
Almen Praksis nu bliver frataget deres ret til at drive lægepraksis med virkning fra 1. februar 2022. På
kommende møder skal Landssamarbejdsudvalget tage stilling til omfanget af tilbagebetaling til Region
Hovedstaden.
Endelig efterforskes lægehuset af Nordsjællands Politi ud fra en mistanke om bedrageri. I september blev de
to klinikejere samt en menig medarbejder sigtet for at have foretaget registreringer af fiktive ydelser i flere
patienters og ansattes navne samt dobbeltfakturering, hvor lægehuset for de samme ydelser har modtaget
betaling fra både private kunder og regionen. Som konsekvens af sagen varsler både regionerne og De
Praktiserende Lægers Organisation desuden, at ydelsessystemet skal revideres, og at der skal etableres øget
gennemsigtighed i afregningen over for både patienter og regionerne.
Myndigheder og borgere er i forløbet om Charlottenlund Lægehus blevet mindet om, at de ikke må lade
sig forblænde af hvide kitler. Klinikejerne havde således bedt også deres ufaglærte ansatte om at bære kitler,
da de »er med til at give jer alle en vis autoritet«. Jakob Sorgenfri Kjær understreger med sin afslørende
artikelserie, at tilliden til praktiserende læger aldrig må være blind, og for det arbejde fortjener han at blive
nomineret til Cavlingprisen.
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