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Møde med kemo læge som fortæller at scanning havde vist, cancer
knude var blevet lidt mindre og at når Hannes kemobehandling slutter
om 14 dage så ville der gå 2 ½ mdr. uden kemo. (Ellers så kunne kemo
slå Hanne ihjel) Men hvor Hanne igen bliver scannet for at se om
cancer holder sig i ro. Vi spurgte til om det var tid til at få en
terminalerklæring og fik først at vide at det var for tidligt, men kemo
læge skiftede mening og udskrev terminalerklæring.

Kenneth havde sendt en mail hvori han forespørger om hvilken type
lungekræft Hanne havde, fordi en af hans elevers forældre arbejdede
inden for lægemiddelbranchen (Pfizer) og kendte til nogle nye
præparater. Vi forespurgte læge men fik besked om at en EFG
undersøgelse ville tage 1 ½ mdr. og så længe kunne man ikke vente
med kemo. Vi fik ikke oplyst hvilken type.
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Mails fra Kenneth er IKKE omtalt med en eneste sætning. Hun omtaler
IKKE PFIZERS tilbud med en eneste sætning

At Fahime ikke fattede alvoren i, at Hanne og jeg var pressede på
økonomien, anes tydeligt her i sætningen: ”For at afslutte
diskussionen, som har været rigtig mange gange frem og tilbage,
udskrives terminalerklæring” (hun skulle jo heller ikke overleve på 366,kr. om ugen).

Jeg husker dagen således: Først forespurgte jeg Fahime om
terminalerklæringen og fik AFSLAG under henvisning til at Hanne havde
lang levetid endnu. Derefter fremviste jeg Kenneths to mails fra PFIZER
fra henholdsvis 29/10-2012 + 30/10-2012. I mit svar til Kenneth 11/112012 skriver jeg at Fahime fik forevist de mails, men fik besked om, at
”det var en sød mail, men at en vævsprøve ville tage halvanden
måned”. Jeg spurgte til Hannes lever biopsin fra Bispebjerg, men fik et
utydeligt svar. DEREFTER meddelte Fahime, at Hanne godt kunne få sin
terminalerklæring, hvilket jeg undrede mig over, og også giver udtryk
for i mail til Kenneth 11/11-2012.

ALT EFTER ”rp.terminalerklæring” er ukendt for mig

