Nordsjællands Hospital
Dyrehavevej 29, bygn. 50A, plan 2
3400 Hillerød

14. april 2016
Sagsnummer 16-3099
Sagsnummer bedes oplyst ved alle henvendelser

Ny erstatningssag
Patient: Hanne Kjellerup
CPR-nr.
Sagen vedrører behandling på: Hillerød Hospital

Patienterstatningen har modtaget en anmeldelse* om erstatning vedrørende nu afdøde
Hanne Kjellerup.
Anmeldelsen vedrører komplikationer i forbindelse med mulig forsinket behandling af
leverkræft.

Materiale til brug for vores sagsbehandling
Vi beder jer sende os følgende materiale:
Kopi af lægefaglig journal fra Hillerød Hospital for perioden 2012 og frem
Kopi af operationsbeskrivelser
Histologisvar
Medicinliste
Blodprøvesvar
Samtlige røntgenbilleder, CT og MR-skanninger og evt. andre billedundersøgelser (kopi
af
selve
undersøgelsen
på
CD-rom
og
hospitalets
beskrivelse
af
undersøgelsesresultatet)
 PET-skanninger (kopi af selve undersøgelsen på CD-rom og hospitalets beskrivelse af
undersøgelsesresultatet)
 Sygeplejejournal







Journalmaterialet skal være i kronologisk rækkefølge med det ældste materiale forrest og
det nyeste til sidst.
Vi beder jer sende ovenstående materiale så hurtigt som muligt dog senest 14. maj
2016.
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Vedlagte skema med jeres bemærkninger til anmeldelsen kan indsendes senere.

Behandlingsstedets synspunkter
Vi vil gerne have bemærkninger fra Hillerød Hospital til anmeldelsen. Det giver os en
bedre mulighed for at oplyse sagen og træffe den rigtige afgørelse. Det giver også jer
mulighed for at komme med jeres synspunkter. Vi beder jer derfor om at udfylde vedlagte
skema, også selvom I ikke mener, at der er sket en skade. Skemaet kan også udfyldes
digitalt på www.patienterstatningen.dk.

Hvordan sender I nemmest?
For brugere af Netservice anbefaler vi, at materialet uploades og sendes via Netservice.
For hospitaler, der ikke er tilmeldt Netservice, anbefaler vi, at I faxer materialet til os på
faxnummer 3312 4341.

Med venlig hilsen

Tina Gadebirk
Assistent
Direkte tlf.nr. 33694781

Bilag:
Kopi af anmeldelse
Skema til behandlingsstedet
* Hvis der ikke er en fysisk underskrift på anmeldelsen skyldes det, at anmeldelsen er indsendt og
underskrevet elektronisk ved hjælp af NemID. Patienterstatningen indestår for den elektroniske underskrift.
Vi afgør, om der efter loven kan ydes erstatning til patienten. Vi behandler ikke klager over
sundhedspersonale.
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Kim Kjellerup
Østre Stationsvej 4
2960 Rungsted Kyst

14. april 2016
Sagsnummer 16-3099
Sagsnummer bedes oplyst ved alle henvendelser

Vi har modtaget en anmeldelse om erstatning
Patient: Hanne Kjellerup
CPR-nr.
Sagen vedrører behandling på: Hillerød Hospital

Vi har bedt Nordsjællands Hospital om at sende os relevant materiale og eventuelle
bemærkninger til sagen.
Du kan læse mere om den videre sagsbehandling på vores hjemmeside
www.patienterstatningen.dk. Har du ikke adgang til internettet, kan du ringe til os for at
få tilsendt en pjece.

Med venlig hilsen

Tina Gadebirk
Assistent
Direkte tlf.nr. 33694781
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Region Hovedstaden
Center for Sundhed - Enhed for Sundhedsjura
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

14. april 2016
Sagsnummer 16-3099
Sagsnummer bedes oplyst ved alle henvendelser

Orientering om ny erstatningssag
Patient: Hanne Kjellerup
CPR-nr.
Sagen vedrører behandling på: Hillerød Hospital

Patienterstatningen har modtaget vedlagte anmeldelse om erstatning. Sagen er oprettet
under ovennævnte sagsnummer.

Med venlig hilsen

Tina Gadebirk
Assistent
Direkte tlf.nr. 33694781

Bilag:
Kopi af anmeldelse
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