
Kære venner, kolegaer og patienter.  
 
I næste uge viser TV2 en udsendelse, hvor de vil forsøge at sværte mig til. 
  
Jeg har været i dialog med TV2 og givet dem en række oplysninger, som de har bedt om. Hver 
gang jeg har givet dem en forklaring, har de fundet på noget nyt, som jeg også har forklaret. De 
har kontaktet mig med et rullende kamera mens jeg var på vej på arbejde og ikke havde tid til at 
tale med dem. Det vil de sikkert bruge til at sige, at jeg ikke vil udtale mig. Men det er ikke 
rigtigt. Jeg ville bare gerne på arbejde og tage mig af de patienter, som jeg havde aftaler med. 
  
Èn af deres pointer er, at jeg har ”snydt” på vægten, fordi det står på hjemmesiden for det 
hospital jeg arbejder på, at jeg har en PhD fra Københavns Universitet. Der skulle have stået 
Lunds Universitet, og at jeg ikke har færdiggjort min PhD, da jeg rejste til Grækenland for at 
arbejde i stedet. Det er ikke noget, jeg har skrevet på hjemmesiden, og jeg har ikke haft noget 
med det at gøre. 
  
En anden pointe er, at de ikke mener at jeg har en lægelicens. Det har jeg, jeg har sendt den til 
dem, og I kan også se den nedenfor her. 
  
De prøver også på at sige, at jeg er en dårlig læge, fordi jeg én gang, mens jeg var under 
uddannelse som speciallæge, fik en påtale i en situation, som jeg håndterede som en såkaldt 
”mellemvagt”, hvor jeg skulle have kontaktet en mere erfaren læge. Det er 16 år siden, og jeg 
har ikke hverken før eller siden fået påtaler eller lignende i mit arbejde. 
  
En anden pointe, som de kommer med, er, at jeg har skrevet på min hjemmeside, at jeg har 
arbejdet på Lunds Universitetshospital. De har kontaktet Lunds Universitetshospital, som ikke 
kan se at jeg står som tidligere ansat. Men pointen er, at jeg var ansat på hospitalet i 
Kristianstad, og under min ansættelse der, arbejde jeg på forskellige afdelinger af hospitalet, 
herunder Lunds Universitetshospital. Jeg har stadig venner fra dengang, og jeg er sikker på, at 
de vil synes at det er besynderligt at sige, at jeg ikke har arbejdet der. 
Jeg tror også, at de vil lave en pointe om, at der er mange komplikationer i mine operationer. 
Men jeg har sendt dem min post-operative statistik om komplikationsraten for de flere end 1000 
fedmeoperationer, som jeg har foretaget, og den er lav, og faktisk lavere end fx Hvidovre 
Hospital, som ifølge mine oplysninger optræder i udsendelsen. Alle mine patienter bliver 
grundigt orienteret om de risici, der er ved indgrebet, og den risiko skal altid opvejes imod 
risikoen ved den overvægt, som i første omgang har fået dem til at opsøge mig. 
  
Sådan kunne jeg blive ved. Når jeg har set udsendelsen, er jeg sikker på, at jeg vil være rigtig 
ærgerlig over, at det arbejde, som jeg med stolthed har udført i så mange år, skal sværtes til. 
Men jeg skal nok lave et nyt opslag, hvis der er flere ting i det, som jeg ikke har adresseret i 
dette opslag. 
  
Du må meget gerne dele mit opslag, hvis du har lyst. Du er også meget velkommen til at skrive 
om dine erfaringer med mine operationer her på siden. 
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