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Klage over patienterstatningsafgørelse
Som advokat for Kim Kjellerup skal jeg herved påklage Patienterstatningens
afgørelse af 6.

september 2016

vedrørende

Hanne

Kjellerups,

CPR-nr.,

behandling på Hillerød Sygehus.
Patienterstatningen kommer I sin afgørelse frem til, at boet efter Hanne KJelle
rup ikke er berettiget til erstatning. Det er imidlertid opfattelsen, at afgørelsen
er baseret på ukorrekte og upræcise faktiske oplysninger.
Det kan således konstateres, dels at Patienterstatningen har lagt vægt på fakti
ske oplysninger, der fremgår af Hanne Kjellerups journal, men som det direkte
fremgår er forkerte, og dels at journalerne ikke er retvisende.
I relation til førstnævnte bemærkes det, at der i afgørelsen lægges vægt på et
journalnotat af 25. april 2013 kl. 14:00, der er skrevet af sygepleJerske Anette
Kolby. Dette på trods af, at samme I et notat den 26. april 2013 kl. 17:20 skri
ver:
"Nedenst�ende notat af 25.04.2013 kl 14.00 er ikke korrekt.
Notatet er ved en fejl skrevet i denne patients journal.
Anette Ko/by sygeplejerske"
Det må således være helt evident, at det pågældende notat ikke kan indgå 1
vurderingen af den behandling, som Hanne Kjellerup modtog.
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Hele vejen gennem forløbet skrev Hanne og Kim Kjellerup dagbog, og når man
sammenholder denne dagbog med journalerne, danner der sig en formodning
om, at der enten er ændret i journalerne efterfølgende, eller at der har været
særdeles ringe kommunikation mellem sygehusets personale og Hanne og Kim
Kjellerup.
For det tilfælde at dagbogen ikke allerede indgår i sagen, vedlægger jeg denne
(bilag 1). Endvidere vedlægges materiale, hvor Kim Kjellerup har sammenholdt
journaludskrifterne med den private dagbog (bilag 2), Endvidere har Kim Kjelle
rup tilføjet sine bemærkninger til det faktiske hændelsesforløb
Det fører for vidt at dokumentere alle forskellene her, men jeg finder dog an
ledning til at fremhæve to datoer, hvor det i journalen ikke stemmer overens
med det faktiske hændelsesforløb.
Den 8. november 2012 er Hanne og Kim Kjellerup til møde med Fahimeh An
dersen På mødet blev Fahimeh Andersen forevist en e-mail fra en ansat i Pfi
zer, der foreslår, at typen af den konstaterede cancer undersøges nærmere,
således at der var mulighed for at medicinere mere målrettet. Som det fremgår
af såvel Hanne Kjellerups dagbog og den e-mail, som Kim Kjellerup sendte til
sin søn Kenneth Kjellerup umiddelbart efter mødet, afviste Fahimeh Andersen
at undersøge Hanne Kjellerup nærmere, idet resultatet af en sådan undersøgel
se først ville foreligge V/i måned senere Dette er slet ikke berørt i journalnota
tet. Derudover stiller den pågældende medarbejder hos Pfizer i sin e-mail af 16.
november 2012 spørgsmålstegn ved det forhold, at undersøgelsen skulle tage
IVs måned
Der foreligger et journalnotat dateret 6. december 2012 fra et møde, som Han
ne og Kim Kjellerup samt deres ene søn skulle have deltaget i med Fahimeh
Andersen Notatet bærer kraftigt præg af, at Fahimeh Andersne har haft behov
for at "vaske hænder" på baggrund af oplysninger, som hun efterfølgende er
blevet opmærksom på.
Mødet har imidlertid aldrig fundet sted - i hvert fald ikke med deltagelse af
Hanne og Kim Kjellerup eller deres børn Det er i Hanne Kjellerups familiekalender noteret, at mødet var aflyst På denne baggrund valgte hun at tage til kiro
praktor, og det fremgår af den i bilag 2 medtagne faktura, at hun fik behandling
den pågældende dag, og det er endvidere konstateret, at hun har kørt sit syge
sikringskort gennem automaten kl. 15 07, hvorfor det ikke fysisk lader sig gøre
at have deltaget i det pågældende møde
I relation til Kim Kjellerup kan det oplyses, at han den pågældende dag deltog i
et obligatorisk heldagskursus på sin arbejdsplads Der er i bilag 2 medtaget en
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udskrift af hans tidsregistrering den pågældende dag. Sa heller ikke Kim Kjelle
rup kunne have deltaget.
Det er naturligvis dybt foruroligende for Kim Kjellerup, at der på den måde kan
fremkomme journalnotater, hvor sygehuspersonalet kan berigtige de forhoid,
som de efterføigende har konstateret, at de har håndteret forkert. Det er sæd
vanligvis vanskeligt at bevise sådanne hændelser, men i dette tilfælde er der
sikkerhed for, at journalnotatet ikke er en beskrivelse af, hvad der faktisk har
fundet sted.
Dette giver naturligvis aniedning til, at der redegøres for, hvorledes journaler
kan korrigeres efterfølgende, herunder i hvilket omfang det er muligt på et se
nere tidspunkt at tilføje tilbagedaterede notater. Jeg er opmærksom pi, at der
ikke her kan tages stilling til, hvorvidt der er fort forkert journal, men det er
afgørende for hændelsesforløbet i den konkrete sag, hvorfor det bør undersøges
nærmere.
Det kan bemærkes, at der ligeledes er uoverensstemmelser mellem journal og
dagbog den 15, april, 25. april, 29. april, 7. maj, 8. maj, 10. maj og 13. maj
2013.
Det anerkendes, at sundhedsvæsnet ikke har påført Hanne Kjellerup levercan
cer, som i sidste ende er årsagen til hendes død, men det gøres gældende, at
såfremt der havde været større opmærksomhed omkring de undersøgelser,
som havde været foretaget, ville man på et langt tidligere tidspunkt kunne have
behandlet levercanceren, hvilket må antages at have forlænget Hanne Kjelle
rups liv samt formentlig mindsket hendes gener væsentligt.

Med venlig hilsen

Jesp^^ye Jensefj^^dvokat (L)
Direkte 4638 0387>n0@forumadvokater.dk

Benedikte Taarnager, sekretær
Direkte 4638 0389 - bt@forumadvokater.dk
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO;
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:

d,03 /01-2013.
Hjemmesygeplejerske ankommer uanmeldt. (Aftalt d. 11 /01-2013} Under samtalen med hende
fortæller jeg at jeg går på plejeorlov d, 01 /02-2013 hvilket hun mente var godt.
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Fætlesjournai sammenholdt med dagbog
DATO: 07/01-2013
Fra Journal;
Ingen journal fra denne dato

Fra dagbog;
d. 07/01-2013.
Visitator fra Hørsholm kommune (Eva Sparmer) ringer og fortæller mig at hjemmesygeplejerske
havde fortalt, jeg ville gå på plejeorlov. Hun fortæller mig at terminalerklæring kun er til fri
medicin og foreslår at Mies pasningsorlov bliver forlænget. Hun skulle have svar senest d. 09 /Ol2013.

Kommentarer:
Det var at få en spand vand i hovedet. Jeg kunne IKKE forsvare at lade Mie fortsætte af flere grunde:
1. Fordi Mie skulie starte sit sygeplejerske studie.
2. Jeg havde fortait arbejdsgiver at terminalerklæring var givet den 8/11-2012 så jeg stoppede
med at arbejde 1/2-2013
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 08/01-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato

Fra dagbog:
d. 08/01-2013.
Lægger besked på socialvejleder fra Hillerøds telefonsvarer (Lene Østergaard) om at visitator fra
Hørsholm havde fortalt mig at terminalerklæring kun var til medicin. Får ingen tilbagemelding.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO; 09/01-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:

d.09 /01-2013.
Visitator ringer for at få et svar vedrørende Mies pasningsorlov. Fortæller hende at der vil blive
taget stilling d. 21 /01-2013 (møde med kemo læge)

Kommentarer:
Det var åbenlyst at Hørsholm kommune havde en anden dagsorden, så havde bestemt mig for at Fahlme
måtte forklare Eva Sparmerfra Hørsholm kommune, hvilken ret vi havde samt lovgivning på området. Eva
prøvede tilsyneladende at få Mie til at fortsætte so kommunen kunne spare penge.
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Fællesjournal sammenhoidt med dagbog
DATO: 10/01-2013
Fra Journal:
10 01.13
11 10

UDEN FREMMØDE UDEN FOR KONTAKT
HIEA
Onkologisk anJo-afs 0862 HI
Socialråogiver.
Opringr.ng til pt.'s ægtecælle, csr ansker at tala nea nt
rlf beskec, og afventer kontakt.
Lene Østergaard
Soc rdg

HIEA0862
H1EA0362
Lagt

Fra dagbog:
d. 10/01-2013.
Socialvejieder ringer og fortæller, visitator fra Hørsholm kommune taler usandt når hun siger at
terminalerklæring kun er til medicin. Vi aftaler at jeg skal kontakte hende efter d. 21/01-2013.
Jeg sætter min personaleleder ind i min situation. Han lover at involvere vores HR. afdeling.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 14/01-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog;

d. 14/01-2013.
Personaleleder ringer for at få Hannes navn og cpr. Nummer, samt navn og tif. nr. på visitator.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO:
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:

d. 18/01-2013.
Får opringning fra Hr. afdeling som vil have at vide om jeg har fået en terminalGrklæring elier en
terminaibevilling. Fortæller at ordet terminalbevilling kender Jeg slet ikke, men skal prøve at få det
bekræftet. HR. fortæller mig at såfremt jeg ikke har en terminalerkiæring så vil ansøgning, som er
sendt til kommunen blive afvist. Får at vide at jeg også selv skal søge kommunen (var jeg ellers ikke
underrettet om)
Ansøger via kommunens hjemmeside om plejeorlov.
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Fæliesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 21/01-2013

Fra Journal:
21.01.13
10.15

AMBULANT BESØG HI
HIEA
HIEA0B62
Onkologisk amb-afs 0862 HI
HIEA0862
Koiuner til evalueririg af sin lungecancer Tilscanden ei nogenlunce
uanaret £ra tidligere Har lige fåer en influenzavaccination, sca
gør, at hun foler sig en lille smule rere ferpustet, hoster også en
smule.
Smertemæssigt har .hun det også fint. Får af og til en lille smule gag
i den ene lunge. Tager ik-ce .noget sneitestillende >^erfor. Mener ikke
selv, at .-.tn har behov for det.
?t. og hendes .-iiand inforiTLeres o.m, ai skanr.i-csr viser fuldstæncig
stationære forhola.
Vi planlægger
ro.
CT-stannine af thorax oa abao'ten
1 uge 1^
med
svar i uge 15
Svend Erik Nielser/bar.Q
Overlæge

Fra dagbog:

d. 21/01-2013.
Får at vide fra kemolæge (Sven-erik) at billeder fra scanning tidligere i år viste at canceren pt.
Holdt sig i ro, så ingen kemo i denne omgang. Fik ny tid til om 3 mdr. men hvis der opstod
komplikationer så skulle vi vende tilbage.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.

Tilføjelse:
Når jeg tænker tilbage så er det meget få udtalelser om lever conceren jeg er blevet præsenteret for. Nagle
af de foregående journaler har omtalt levercanceren, men Hanne og jeg blev aldrig spurgt til levercanceren,
so vi formodede at man havde styr på den, og i denne journal omtales levercanceren heller ikke.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 22/01-2013
Fra Journal;
Ingen journalfra denne dato
Fra dagbog:

d. 22/01-2013.
Får mail fra Hørsholm kommune om at de skal have tilladelse til at se mine sidste 26 ugers
lønsedler, samt ret til at få terminalerklæring fra Hillerød. Tilladelse bliver givet.
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Fællesjournai sammenholdt med dagbog
DATO: 27/01-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:

d.27 /01-2013.
Hanne får problemer med vejrtrækning. For at undgå de kaotiske tilstande som altid er på
akutmodtageise, så vælger vi at se om vi kan vente til næste dag hvor vores afdeling har åbent
(kun behandling på afdeling mandag- fredag imellem kl. 9-14)
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Fæilesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 28/01-2013
Fra Journal:
28.01,13
11 00

AMBUIANT BESØG Hl
HIEA
HIEA0862
Onkologisk, amb-afs 0862 HI
HIEA0862
Pt møder til pleurecentese.
Tiltagende dyspnø, iser over den sidste uge På CT 08 01.13 er der
set rigelige mængder hø sidigt pleuraekssuaat.
Der udføres i
l.a
rp.
pleuracentese, UL-vegledt
Pt. er forud for proceduren inf. om risiko for pneumothoraxinfektion
og blødning. Proceduren udført via læge Camilla Damstrup.
Såfremt pt. er velbefindende, kan pt. hjemsendes, når der ikke
længere kommer mere i drænet og dette er seponeret,
Pt oplyser, at hun tidl har været indlagt grundet pleuracentese,
der trak ud Har tiel. rnåtte få båce Tradolan, Panodil og også røde
dråber grundet smerter og hoste mens lungen foldes ud
Medicin
Røde dråber, 5-10 dr. p n.
Tabl, Pinex 1 g p.n.
Tabl. Tradolan 50 mg p.n , maks x 1
Pt, tilføjer, at nun stort set intet anvender af medicin derhjemme.
Laura Diness/1joe0051
konst i reservelæge

Fra dagbog:

d.28 /01-2013.
Læge på Hillerød vælger at tømme Hannes højre lunge for væske kl. 13.30. Kl. 23.30 bliver vi
endelig udskrevet fra en overfyldt onkologisk afd. På det tidspunkt var der tømt 2920 ml. væske ud
af lungen. (Meget blod til sidst)

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.

Tilføjelse:
Hannes dræn blev denne gang sat i på Onkologisk, hvilket bevirkede at rammerne var mere trygge og rolige.
Læge gav sig god tid til atforberede og behandle Hanne. Vores "hjemmelavede klemme fungerede efter
hensigten.
Der var ikke plads på onkologisk. Vi ventede hele aftenen på at en sygeplejerske skulle få tid til at fjerne
Hannes dræn. Ved 23 tiden, hvor en sygeplejerske endelig havde tid til at fjerne dræn, havde der ikke været
aktivitet i drænet i 4 timer. Hanne lå på gangen imens vi ventede, og kunne konstatere at en sygeplejerske
mere den dag havde gjort stor lykke på afdelingen, fordi der var virkelig travlt.
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Fætlesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 29/01-2013
Fra Journal;
29.01.13
11.14

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIEA
HIEA0862
Onkologisk anb-afs 0862 HI
H1EA0862
Ft.s ægtefælle snsVer plejeorlov, iflg. gr.notat er der den 08.11.12
lavet tertii r.alerklsri'-g, æen denne rangler tilsyneladende.
Da pt. er uhelbredelig syg
ro.
terrinalerkiærinc aateret fra den
03.11.12
Terminalerklæring skal faxes til kcTcrunen på 4B49 3661,
Ladra Diness/:]oe
konst. i. reservelæge

Fra dagbog:
Ingen dagbog fra denne dato
Kommentarer:
Sef i lyset af at jeg den 7/1-2013 havde talt med Eva Sparmerfra Hørsholm kommune om plejeorlov.
At DSB den 18/1-2013 HAVDE sendt ansøgning til kommunen om plejeorlov.
At jeg selv havde ansøgt på Hørsholm kommunes hjemmeside (fortalte DSB mig. Hørsholm havde ikke
nævnt ansøgning med et ord)
/At Hørsholm kommune den 22/1-2013 havde bedt om tilladelse til at se mine lønsedler for de sidste 26 uger.
Så undrer det mig at Hørsholm kommune først den 29/1-2013 retter henvendelse til Hillerød hospital og
beder om terminaierklæring
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 30/01-2013
Fra Journal:
30.01.13
14.21

TELEFONKONSULTATION HI
HIEA
HIEA0B62
Onkologisk amb-afs 0862 HI
HIEA0862
Pt. er kendt med c. pulm. aiss
Har den 23.01.13 fået forecaget UL-vejledt pleuracentese
Pt.s mand ringer i cag til T5, da pt. bar fået tiltagenae noste og
smerter i thorax.
Da det er sent på eftermiddagen, aftales det, at de tager over
Modtagelsen.
Pt. meldes til Modtagelser, obs. pneimothorax
Lise Holst/kkrx
reservelage

30.01.13
17.38

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HISI
BIAIAKUT
Akut afsnit Hl
HIAIAKUT
Pt er henvist af e 1 obs pneumothorax
pt. er kendt med c.pulm diss
Har fået foretaget d. 28.1.13 en UL-^egledt pleuracentese. I dag har
pt, haft hoste og i forb. hermed smerrer bag sternum. Har ikke haft
yderl. smerter udenfor hosteanfald. Ingen udstråling af smerter.
Ingen resp besvæi.
Ved triage fremstod pt. relativt upåvirket med subnorm. vitale
parametre med SAT på 95% uden ilt Pt har stadigvæk lettere tør hoste
uden smerter i thorax.
Ellers pæne far^-er, varm og tør og relevant.
Ved stp. er der lettere oæmpning på basis af ve. lunge. Ellers norm.
vesikulaer resp. på apex. Ingen umiddelbar stor mistanke om
_
pneumothorax. PL sendes til
rp.
rtg thorax
obs. recidiv af væskeansamling og lille obs pneumoni/meget lille
obs. pneumothorax.
Der skal bemærkes, at pt. ikke fik foretaget rtg.kontrol efter
(fortsættes)
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(30.01.13)

Akut afsnit HI
pleuracentese
Afventer rtg.svar og ved behov jr.optag el
svar.

arrcb

notat i forhold til

Lage Marie-Laure Jacobssoi/kt
30 01. 13
20.00

NOTAT INDLAGT/AMBULANT Hl
HISI
HIAIAKUT
Akut afsnit HI
HIAIAKUT
Vær god at se indleaende vurdering.
Undertegnede har i samarbegde med mellemvagt R.A gennemset rtg. af
thorax fra i dag.
Der ses en hø sidig pleural væskeansamling basalt på hø. lunge.
Sammenlignet med seneste rtg. af thorax fra novemner 2012 er
infiltratet mindsket noget. Pr. fortæller, at man ved UL-vegledr
drænering i mandags udtømte ca. 3 liter væske. Der foreligger dog
ingen rtg af thorax i forbindelse med denne drænering, hvorfor det
er umuligt at afgøre, hvorvidt infiltratet er gendannet på 3 dage
eller om der er bedring i tilstanden.
Der foreligger ingen mistanke om pneumothorax
Blodprøver er i a., således ingen mistanke om pågåence nfekticn.
Pt informeres om ovenståence. Tiloydes inolæggelse på overbelagt
onk. afd mhp. vurdering af oagens rtg billede og vurdering af evt .
handling på detce, men ønsker ikke indlæggelse
Pt.s kliniske t-lstand kræier ikke indlæggelse. Opfordres tii at
kontakte onk. afd i morgen mhp. telefonisk information om evt
videre akut behandling.
Elisabeth Rosen/chhe
læge

Fra dagbog:

d. 30/01-2013.
Ringer til min personaieleder for at få afklaret om plejeorlov fra d. 01 /02-2013 var gået i orden.
Får melding om at Hørsholm kommune ikke har svaret, men at man ville rykke kommunen.
Hanne får smerter i lungerne. Efter samtale med onkologisk bliver det bestemt at Hanne skal have
røntgenfotograferet sin lunge for at få vished for at lungen ikke var klappet sammen eller at hun
havde fået en lungebetændelse efter sin udtømning. Vi ankom ca. ved 17. tiden til en akutafdeling
med mere end 20 ventende patienter. Vi kom ret hurtigt til en læge som visiterede Hanne til
røntgen, men det tog mere end 4 timer før der var en læge som havde tid til kigge på Hannes
billeder. Læge fortalte at lungen ikke var klappet sammen men at hun også kunne se at der var
væske i lungen så hun foreslog at vi tog hjem og at vi ringede til onkologisk næste dag.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.
Tilføjelse:
Vi var ikke bekendt med at det er normal procedure at blive røntgenfotograferet efter
lungetømning. (Var ikke "normalt" for os)
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO;
Fra Journal:
31 01 13
11 36

TELEFONKONSUITATION HI
HIEA
HrEA0e62
Onkologisk amb-afs 0862 HI
HIEA0862
Pt 's nand ringer ind, ca ae
.ærer set ^ -VutTioatagelsen i
,
obs preumothoraK Der blevr ber taget et rtg billece, der i>-le jiser
tegn på oneunof'orax eller Dneumoni, "en blot hø sidig olejravasle
De unorer sig o- er, at det allerede ka" .'æ-e gencarret og sporge't'l, om det er <rcefter, cer .oKser
Informs'-es on, at det er meget mul: at, at al væs'-em ikje er ble\et
tømt, Oo eet såleaes ikle er et udt"
:or, at .æs'en er ce^dan'-et
?t har i''-e si-^Dtcmer oé cysc-^a inrcrmerss oerucojer cm, at \.æ<st
al cancer og pleura'-aSfe il ke "sc.enoigvis nænger sa-mman og oet er
lørst, nvis der begyna^r at komne et e>^ez tcnninasceho', et nap s^al
til at '-æni e i aisse bc^ei DeiLiOO.e'' fortæller ma-^cen, a" de b^r
.æret utrolig glace for at kur-^e bl, e taocec i^eroooe, oc det i--e
nar va:,et lige så snertefulct som fcrste gang Er ,-^forn-ret om at
benvei'ne sig pa ny, bar dei -.om-mer sjm-ptO"er på å,-^aarc:d
Camilla Damstrto/.ips
Icnsc 1 reser.eiæge

Fra dagbog:

d 31/01-2013.
Ringer til onkologisk som fortæller at vi skal se tiden lidt an.
HR. afdeling ringer sidst på eftermiddagen og fortæller at Hørsholm kommune havde fået
papirerne sent, men at de telefonisk havde givet tilsagn om at orlov var gået i orden.
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Fæitesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 03/02-2013
Fra Journal;
Ingen journalfra denne dato
Fra dagbog;
d.03/02-2013.
Hanne får feber (38,6) så vi kontakter onkologisk ved 23. tiden. Får at vide at symptomer ikke lød
som noget farligt fra lungerne så et par Panodiler og hvile var det smarteste i første omgang og så
se om feberen forsvandt.
Kommentarer:
Det kan undre at der ikke er nogen journal fra den dog.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 04/02-2013
Fra Journal:
Ingen journalfra denne dato
Fra dagbog:
d.04 /02-2013.
Hannes feber er reduceret til 37,4 så vi beslutter en slapper dag, så lang tid i sengen som muligt.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 07/02-2013
Fra Journal:
07.02,13
14 05

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIEA
HIEA0862
Onkologisk amb-afs 0662 HI
HIEA0a62
Der er bevilliger terninaltilskud iped ikraft.daLo 08.11.12 fnrev
04.02.13)
/-nns>

Fra dagbog:
Ingen dagbog fra denne dato
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 14/02-2013
Fra Journal:
Ingen journalfra denne dato
Fra dagbog:
d.14/02-2013.
Ringede til Onkologisk kl.11.00 fordi Hanne havde haft problemer det meste af natten med ondt i
brystet og vejrtrækningsproblemer. Anette fortalte at de ikke havde tid til flere patienter, så hvis
Hanne kunne vente til næste dag, så ville der være en læge som havde tid. Ellers så skulle Hanne
igennem akutmodtagelse (som for det meste var kaotisk.}

Kommentarer:
Deter tankevækkende at onkologisk afdeling IKKE skriver i deres journal at overbelægning den dag
resulterede i afvisning af deres cancerpatient
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO; 15/2-2013
Fra Journal:
15.02 13
Oa 30

OPERATIONSBESKRIVELSE HI
HIEA
HIEA0862
Onkologisk amlj-afs 0B62 HI
HIEA0862
Fe. med c. puln , aktuelt j pause, meder til pleurocentese Det er 3
uger siden sidst.
Pt. har på ny symptcmer i fornj af dyspnø. Seneste CT-skannirg fra
08.01.13 og vurderet soir. stabil sygdom
Såfremt frekvensen fortsat stiger, må vi overveje at fremrykke pt s
CT-skanning
(fortsættes)

(15 02.13)

Onkologisk amb-afs 0862 HI
Der udføres i
n-rDer leber om væske i orænet

d.d
ne.sidig pleurocentese

Prcceauren forløber for slviot uproblematisk, nen ot er meq^t
-^LerteforpiP. ved gennemgang af pleura, der oaså er s-iv
Pv har forua for proceauren fået
ro,
tool Hancolgin 50 -,q
tp.
tabl. Pine>. 1 g
ev^^an®s.T^'"H m"'
^nertestillende mir. 1 time
ce^ evt. kan sLppl ned Te-nesta
Proceduren er udfort af lage Camilla DansLi..D Koac
oa
iro-"bocytter i orden
"
'
Inaen udskrivelse skal oer lyt.es på pt.
Laura Diress/ggoe
konst. I. reservelæge

,
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15 02.13
14 08

NOTAT INDLAGT/AISULANT HI
HIEA
HIEA0a62
Onkologisk aob-afs 0662 HI
HIEA0362
rt. pr d.d rsaL Lil *^3
pliurcceriifise.
D=?j cr Is-rtril idere loir-T«; ? liier, dr^nei sf-Icim&s -nei i-xvriG
nelle-.run, ice;; nt. sy^cs, it del •s'- -os-ia9fci i ct, at est bii.-er tctt
foL hnrtigt
Er sva'-Tt Qa--eret
tst notte, hvilket pt. oqs'^ '^ar være- ±
Lorbinselse ned udi. pie, recenteae,
Oct vurderer
rcilist
at pt •ir-.ulic rå at tncre ..juffttier.t
tent, i."den anic. inkkctia, ."vorfor
rp.
tndl. 1 senqcaf-n.,
intst^l enot pieuraceiitese.
Afhæ-^qig af ct s spiptc r.tj. .'.kai c:er at t. tuppj -icd ri..?. af tnoia,;
'lea1c1n:
Tabl. Tradolan 50 mq p.r ,

Leni Panodil 1 g p.n..
Rode Dråbsr, 10 dråber p.n ,
oplosning ai Kodei:. itær'-. 5 ~il, p.n
Oet sKal beniæi.I.C3, at pt

vidl

ei ts- I for ci 3 I'ter
Lama Oir-'U.,'l.tr ^
f.'n, J. ir-'crv^'læg-

15.02,13
14.20

AMBULANT BESØG HI
HIEA
HIEAO062
Onkologisk atih-afs 0862 HI
HIEA0a62
Der kormer ra\ti.s< ik'-e 'lais . drivnet
Dar er kouruct t ait 2 1 . ?t otsker i.-'.e at lå orætet eeoo-iaret
cr.cru, rre.-i t,e an ora der
korrj-e .tiere i Ir-bet -f ca mrste "0 -nr.
.Eatrett oer _-tie kome.'ska! diat et sspo-eres eg ct
t'-.al
fslces opi jt.ed
rtg af ttnorax
fcr en sxfikarneds skjld,
rienv
er ggsrt klar, men r kke send'-, idat i r.darceg.nece' eiiCm ikkcved, hvorvidt ai-s.'ifct: biivec £e«o.nei-t
Opflg, til afCersttegarc
Laura Di r.es'>f'lioeOO''i
'•o-.st 1 lesexvelæge

15.02.13
18.00

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIEI
HIEI066i
HI Onkologisk sengeafs 0661 HI
HIEI0361
Pt. )iar fSet foretaget pleuracentese af 2 liter ekssudet, ceL biev
planlaql. airio. , og pC. er lebet af a sengs-afd., pga. tiaspunktet.
Dfetr er foretaget rtg. af thojnk, son ikke vj ser de sLoie ardrrrger,
saromenl ignet, .T.ea tan 30.01., som ogsa var kontiol oitei
plo.jiacrntes"

(fortsættes)

(15.02 13)

HI Onkologisk sengeafs 0661 HI
Der er inqen sirker prec'iothorar, pt

er velbef-rdonde og

'JDSKRI>/ES igen

I tilfæloe af problemer "å pt. kontakte os.
Ellen Bork/kkri
overlæge

Fra dagbog:

15/02-2013
Hanne fik taget blodprøver kl. 9:00 og kl. 11:30 fik Hanne en tradolan for at tage noget af smerterne.
Reservelægen forsøgte at sætte dræn ind men hun turde ikke at gøre det færdigt. Hun hentede den læge
som havde behandlet Hanne sidst. (Camilla) Hanne havde både under og efter indgrebet store smerter.
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Camilla fortalte at når lunge var meget angrebet af kræft, så var det svært at komme Igennem
lungevæggen.
Efter 4 timer var lungen tømt. 2 timer senere blev Hanne røntgenfotograferet. En ny ukendt læge (Ellen
Bork) kiggede Ind og sagde at lunge så tømt ud, samt at hvis Hanne ville overnatte så kunne hun det. (Hun
undersøgte Ikke Hanne som tidligere læge havde sagt ville ske.) Vi blev udskrevet kl. 20:00 uden at have
fået en bid brød hele dagen og med en fornemmelse af at de kun ventede på at vi gik så hurtigt som muligt.
Hanne var meget træt om aftenen så vi gik i seng ved 22:00 tiden og Vz time senere sov hun. Kl. 4:26 hjalp
jeg Hanne på wc og bagefter sov hun videre til kl. 10:30

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 16/02-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:
d,16/02-2013.
Hanne følte at hun var blevet kørt over af en damptromle. Piller fra Hillerød tog de værste
smerter, men det var tydeligt at se at en hver bevægelse kostede vejrtrækning og kræfter. Hoster
meget.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 17/02-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:
d.17/02-2016
Hoster ikke så meget, men stadig besværet af dårlig vejrtrækning.

https://cfl.dropboxstatic.com/st3tic/javascript/pdf-is/pdf-is-9e9df5 ..l?jubiect^uid=4l6538986&annotation_hiohlight=1&annotation_reoion=1
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 18/02-2013
Fra Journal:
18 02 13
13 00

HIEA
NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIEA0862
Onkologisk amb-afs 0B62 HI
HIEA0862
Jeg får ei opringning fra vagtba^erce radiolog a^cåence eet rtg af
thorax, cer er taget i fredags De ser "u, at oer er till-o-net en
lille pneu->otnorav oå ca 1 mm lateralt og api "a^t Jeg t-ar rigget op
til pt oa hun fortffiier, at hun sv^es, det gå r ocare tea ce
pulmonale b>iiDLomer, nar isarr nær et bearing a f QjSp^zen 1 cag
Rådes til at konme ind og lå taget et kontiolr tg af thorax, men -ar
ikke ra,jlighea for at kcTite herind ^ dag og vi aftaler as:for, at hun
møder i morgen i T5 mellem kl 9 og lO, aer s' al her tages
rp
'-tg af chore-.
Er selvtølgelig informeret om, at såf'-ent der Vom-er fcrvar'-i-c af ce
pnlmona'e synpconer, Sfal -un sogo
sera-s
Pt ^nromeret om ovenste-rtoe og sairt.i-er
Camills Domstrup/Da-ia
Konst 1 reservelæce

Fra dagbog:

d.18/02-2013.
Hanne bliver ringet op fra Hillerød kl. 13. med besked om at røntgen foto fra d.15/02-2013 viste at
hendes lunge var klappet lidt sammen (læge Ellen Bork havde den 15/02-2013 ellers fortalt at
lunge så fin ud) så vi skulle helst være på afd. Inden kl. 14. Hvis vi ikke kunne nå det så måtte vi
vente til næste dag og ellers ringe 112 hvis Hanne fik vejrtrækningsproblemer.

Kommentarer:

TilføjelseDet kan undre mig at man kan sende Hanne hjem UDEN at have kigget røntgenbillederne ORDENTLIGT
igennem, og at det først opdages 3 døgn senere
Ordlyden "Har ikke mulighed for at komme herind i dag" må siges at være en omskrivning af virkeligheden.
Det var ikke fysisk muligt at pakke Hanne sammen kl 13:00 og kørefra Rungsted kyst til Hillerød INDEN kl.
14:00 hvor afdeling lukkede
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 19/2-2013
Fra Journal:
19.02.13
14.00

KOTAT IKOLAGT/AKBOIAKT HI
HI3I
HIElOaSl
Akut afsnit HI
HIAIAKUT
?t. cr Kendt rr.ed c. jiijin. , aktuelt i pauseforlcb. Ger,t5<jer. nohcjv for
pleuracentose. Sidst pieuracenteret d. 15.02., Kontrolroatgeri af
thorax har vist mindre epikal pnei-fsothorox.
Pr.. Korreler ri.c.
ti; kontrol rancnen a; thornx, rar viser t i 1 tage.rJe
hydropnetriothcra.^. Radiologisk overlfege :-:.a:r=i-Ottc Raascnou har
vurderet, at thcraxdræ.i vil \'<Ére rrsst fte.".£-igtrn-iESni.g.
Pt. føler egentlig subiektiv bedring i rorh.Q-d til weekender;, ~ien har
iKKe hal't den vanlige effekt sf pifcurace.-.he.sen.
R.tcvidere ytrer pt. e;js'>;e o::; at få irenskyndet .sir. CT-sK-tnninq, idet
h;i:-i har tiltagorda behov for pi enraOTrrteso,
Allergier
Inge-! kendte :r.edika.ter.teli= .
Medicin

rabl. Rode in p.ii.,
rede dråber p.r;.
Objektivt
A.T ikke akut medtaget. Funkticnfsdyspnci. Ikke hvilecyspnoiak. Pasr.d
farver.
St.p.: Ve.-j! .ktlar re.'jpi ratten på vsn.strs lunge, cæ.-i:p.-tinQ på det meste
af b.Bjre tunge.
St. c.: Rec=l;r.a:33ig rytne = periler puls, ingen h.r-rlige Mislyde.
Abdomen: Bldcit og Qørtt. Kat. tar.T.lyris.
Ekstremiteter; Slanke og ince;; tec.n til OVT.
Plan

Ur.derteg.nede har konf. mad cas.Kir. bagvagt, rior har vurderet pt.s.
rop.tcen. af thorax. .Ha;i anbefaler, at vi itartci med al;;:, væskedræn
efterfulgt ai rcntge.n az thorax og ved be.hov fernyet Kontakt til gas.
kir. mhp. stort thoroxdræoi.
Pt, . vil b.Hve rircftot
vh rai ddags.kcnf erencQ ,
Pt. har tidligere i forbii-.tielse mad pleura dentese været meget
rinerteLOi-pi ht, l-.votfor det ar v.igtigt, tier gives Morfin forud for
rndgrehet.
rp.
2,5 mg Kor fin subkutant; forud for
e.-'.ter; pJ «-,;raoante.se eiier p.l e.zrariræn.
Der skal d.d. LaQe.s
(fortsfflctes)
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(19 02.13)

19.02.13
14.29

Akut afsnit HI
rp

hæiti , vaske- og levsrtal, og koag.
status skal \'are fremskyndet.
Laura Dir.ess/sped
læge

H1EI0861
HIEI
NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIEI0861
HI Onkologisk sengeafs 0961 HI
Pt. er drøftet til midaagskonf.
UL"vegledt pleuradræn.
rp.
Der bestilles
kontrol-rtg. af thorax,
til den 20.02
Såfremt pt bliver resp. dårlig, skal der tages akut rtg. af thorax
Ved tiltagende hydropneumothorax skal Kir.afd kontaktes mhp. kir.
dræn.
Pt. er informeret om planen og accepterer.
Pt. bør få
fremrykket sin evaluerings-CT,
på mistanke om progression,
dette kan gøres i forbindelse med udsJcr.
Er ikks bestilt fra T3.
~~
Laura Dness/kkri
fung. 1 reservelæge

Fra dagbog:

d.19/02-2013.
Hanne havde 38,4 i feber og problemer med hoste og vejrtrækning, men tanken om at hun skulle
igennem akutafdeling gjorde at Hanne holdt ud til afdeling åbnede kl.9.00. Reservelæge fortalte at
hun ville sende Hanne til røntgen for at kontrollere om Lunge var i en bedre tilstand end den
15/02-2013 Billedet viste at det var den ikke, tværtimod. Hanne blev indlagt, og fik lagt et dræn
ind på kirurgisk. Der blev tømt 1,6 liter blodfyldt væske ud.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.
Hanne frygtede virkelig at det "lille dræn" skulle skiftes ud med et større. VI fik hele tiden modsat rettede
meddelelser om at så skulle det skiftes, og så skulle det Ikke skiftes.
Set I lyset af at Hanne den 15/2-2013 havde fået tømt 2 Ilter væske ud, og at hun her 4 dage senere fik tømt
1,6 Ilter væske ud, så var Hanne bekymret for at cancer arbejdede, hvilket hun også gav udtryk for. I journal
står også at hun burde få fremskyndet sin ct. Scanning, hvilket også skete.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO:
Fra Journal:
20,02.13
12.36

NOTAT INDLAGT/AMBOLANT HI
HIEI
HIElOaei
HI Onkologisk sengeafs 0861 HI
HIEX0861
I det'væsentlige synes tilstanden stationær, itien hun har - af gode
grunde - smerter i og nær indsticsstedet.
Ikke hviledyspnøisk

Drænet er senest tømt for 3 timer siden, siden da er der ikke rigtigt
koinmet mere, men forinden kom der hæmoragisk væske.
Vi skal, i eftsririddag, have
rp.
rtg. af thorax.
Og 1 morgen skal vi gentage
rtg. af thorax.
rp.
Desuden skal hun have fast
tabl. Tradolan 50 .mg x 4
ro.
+ p.n .
Har hxdti] haft Pinex og Tradolan p.n., men under aktuelle er det
hensigtsmæssigt med mere fast, analgetisk beh.
Mogens Hansen/kkri
overlæge

Fra dagbog:
d.2D/02-2013.
Hannes vejrtrækning er kiart forbedret og hosten er stoppet. Ved stuegang fortalte læge at man
håbede at problemet var løst med det lille dræn, så man lod drænet sidde til næste dag hvor
røntgen foto så skulle vise om dræn skulle skiftes ud med et større lungedræn. Besøg af Hørsholm
kommune.

Kommentarer:

Journal stemmer overens med dagbog.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 21/02-2013
Fra Journal:
21,02.13
14.05

HIE10361
NOTAT INDLAGT/AKBUIANT HI
HIEI
HIEI0361
HI Onkologisk setigeafs 0361 HI
Pt. har varet til rto. af thorax både i cAi- og i dag, der io rtsat
viser væs-iespe'j 1. Der er dog aftagende hyoropneuir.othora:.;.
Der er det sid.ste crgn i1;kc vejret proG'jl; t'i on i drænet, Pt. P
velbefindende og fsier klar rsdrirjc i åndonoa.
Vi aftaler
scp.
pleur-idivr.n
rp,
kontroirrg, ai thcrax 22.02.
Sfifrcmt ot. bli-vsr .nkut respirstorisk dårlig, skal der tage.'; akut
rtg. af thornx og evt. kontakt til kii . afd. .-.'••p. ] ungediajn.
Giundet pL. s tiltagende behov ror pleura centvse. cestirie.s ce:
rp.
fre.TSkynder ov.rite:ing cT choar3>:
og abd. cbs. pioeressi or.
gerne i lebeL ai nfijita LigePt. er inf. on, at vi t:t>:itiQii«rer mod rtg. oc g.ag andvir-fciv
fremskynder CT-skan. Oåfremt der ei den riLstra-.kkeirce effekt
vurderet ved rcg, af thOTax, kan d.^.^ rort.sat birve nedvendlgt ned
stort lungedræn.
kcijra Dinecs/ltoeOOSl
korist. 1. rer.ervela?oo

Fra dagbog:

d,21/02-2013.
Hanne konn til røntgen fra formiddagen og fik sit dræn pillet ud ved 13. tiden. Ingen tegn på
tilbagefald. Fahimeh kunne fortælle at røntgenbilleder fra dagen før viste fremskridt. Besøg af
Hørsholm kommune.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.

Tilføjelse:
Hanne blev lykkelig da hun erfarede ot vi ikke skulle have skiftet lille dræn ud med et stort. Hun vor
svær at overbevise om at det var rigtigt.
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Faellesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 22/02-2013.
Fra Journal;
22 02.13
10.45

KIEI0861
NOTA® INDLAGT/AMBULANT HI
HIEI
HIEI0S51
HI Onkologisk sengeafs 0861 HI
SubjeKtivt ganske velbefindende
Hadiologisk kan ikke se ncgen signifikant ændring siaen i går
Der resterer en lille pneumothorax apikalt
Synes godt vi kan lade hende gå på
orlov
Hun må selvfølgelig toitme ind til os igen, hvis hun bluer mere
dyspnøisk, men ellers møder -^un manaag formidaag d 26 02 13 med
nyt rtg af tnorax
og så kan vi herefter videre tage stilling
Mogens tansen/lgos0051
Overlæge

Fra dagbog:

6.21101-1012.
Hanne kommer til røntgen før morgenmad. Hun har sovet godt og har ikke haft hoste ture. Vi
aftalte med lægen at Hanne kunne få orlov til mandag morgen fordi det så ud som om at lungen
selv rettede sig ud. Hvis der opstod åndenød eller kraftig hoste så skulle vi vende tilbage. Scanning
fremrykket til 25/02 kl. 11.00. Hørsholm kommune havde fortalt at de ville komme forbi i løbet af
dagen. Det gjorde de ikke så jeg ringede til kommunen og fortalte at Hanne var sendt hjem på
orlov.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.
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Fæltesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 23/02-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:
d,23/02-2013.
Hanne sov rimeligt. Hun havde ondt ved lungetømningssted, men ikke værre end at hun kunne
undvære sine smertestillende piller. Maven begyndte også at fungere. Om aftenen var hele
familien på restauration på Rungsted havn, men der skulle kun en lille smule os fra stearinlys til
førend Hanne fik hosteanfald. Vi fik post fra Frederikssund hospital med indkaldelse til scanning
d.21/03-2013. kl.10.20 men den blev aflyst pga. scanning på Hillerød sygehus d.25/02-2013
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Fællesjournai sammenholdt med dagbog
DATO: 24/02-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:

d.24/02-2013.
Hanne sover 10 timer i et stræk. Hun tager ikke smertestillende men et par enkelte umotiverede
hosteanfald stoppes med røde dråber.

P0B-SCAN1-PC2 scanner 06-12-2016 08 31 SEPBARCODE 0U3

Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 25/02-2013
Fra Journa);
25 02 13
12 08
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4IEI
HIEI0e61
Kl Onkologisk sengeafs 0861 HI
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Fra dagbog:
d 25/02-2013.
Hanne fik taget røntgen kl. 9.30 og var på onkologisk afdeling lidt over 10. Kort tid efter kom en
portør og fortalte at scanning var blevet fremrykket så Hanne måtte sluge 1liter vand meget
hurtigt. Ved stuegang og efterfølgende samtale med læge som fortalte os at Hanne stadig havde
luft 1 lungehinden som måtte forsvinde på naturlig vis (egen læge fortalte at det kan den ikke) fordi
det var ikke risikoen værd at forsøge med et større lungedræn. Det blev besluttet at vi skulle til
røntgen og samtale med Fahtmeh 28/02.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 28/2-2013
Fra Journal;
28 02 13
14 15

(28 02 13)

AMBULANT BESØG HI
HIEA
H1EA0862
Onkologisk amb-afs 0862 HI
HIEA0862
Pt. moder i dag til svar på CT-skanning af thorax og abd
Pt er kendt med non-småcellet lungecancer, adenokarcirorti, har fået
Carboplatin og Vinorelbin, afsluttet beh i november 2012 v^ed 1
kontrol 3 mer efter, dvs i slutningen af ganuar, fandt man incen
tegn på yderligere sygdomsaktivitet, ovs uarndret status
Pt blev indl i sidste uge med pleuraekssudat og blev tappet foi
dette Der var en lille pneumothorax, som ikke ha^- »æret
(fortsættes)

Onkologisk acib-afs 0362 HI
bo,n iræv^pdc
ted amb oosat i a^g har ot oel ^etyceiirt ofire
ciskarnirg af thora ^ og =cd , rom oSe. toretaget for 2 dage, ir-tiry et
fra apri^ TL. , hvi,-- aet -ar -laiiagt Do- e CT-s<i-f-i"g - iser uT-,a-,et
status hved ang
s i»ngei-aicer Aud uarj^st _c°Ingen
k-iog_e-etQst? =er ?t
'=r tift n'eu-aeVssud^t icr c- uce sioc-, CwC
-r ".om.c SfiXecigt i- _iv^ Dt av kon-'o. s-d 'T ta Ik rd , ors
ro
lon'-ol CT-5^a--'j-g ^ uge .5 og til
s 'ar iQs L.naei cef
<= aag
den
O-, '3
Oyt, staCi.oe pla- cnf -ed ^^^.'erlat,e t>-rrLk Arkc; iJix]se" og
er
beqgc r'iige c«s. 0=^ bit
-uior-rri t c - at .'ca e-t ror^^rring a:
ge-ier '-a ot -oatakte os
A ; ai Tj ti11 on- '
Der se-ice"; recept nå " otil 1 g o p -lai;:; >. •, og r- '"ostest ilence
"la •- s y 3
milt 3 'g/ml, 3 -i p
Eitor -d s eoet on .re
ret
rest T^adola"
cont
taOi Traovlnr^ 50 no o n mp a
4
Pahi-e Ance-^en/nioe
o,f») Irvge

Fra dagbog:

d.28/02-2013.
Samtale hos Fahimeh forløber uden yderligere nyheder.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.
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Fæiiesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 13/03-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:
d.13/03-2013.
Hanne bliver ved med at have smerter fra det sted hvor det sidste gang blev drænet. Hosten driller
mere så vi bestemmer os for at holde øje med om feberudsving bliver større.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 05/04-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:

d.05/04-2013.
Hanne får scannet sine lunger kl. 09.00 og scannet sin mave kl. 09.10 alt forløb planmæssigt.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO:
Fra Journal;
08.04.13
09.45

AMBULAKT BESØG HI
HIEA
KIEA0862
Onkologisk amb-afs 0862 HI
HIEA0862
. kendL raed c. pul.Ti. , nor. .6C1C. Tidligere bch.
Carboplolin cg
Vinorelbin af.-iluCLsr nev. 12,
Hereiier pieurscencerot
flere. Eorrme.- i dag :r;ed srr.erier i r.horax cg
f o r.s-L cpcei se.
Ananncse:
Pc. fcrcæii-ar, ac ddn i. icrh. -;ed CT-!j);an. .•^kolje caye -reje over
hovedet og i den forh. fik sn jagcnd-e srrerte i th-orexvæggen pi side
i;:~.der h:i.
.Har efter: Ig, voerc-.i eaIpario.nsoTii r-j.Tijiie sceci. Har
.srtierter, i;nr hen civckker cc spc-cielL når hdn hoster. lng.an
h jercebank-jn elf-jr trykleorie fc.rnc-r-o.el.se i c: yst kasaeri, r.-an .ovrige
tre •jr-.e r .
Hvad angår
.nar pt. ikke féet rag.T- .^lir I ak.-:.enLi a.
rier i .liod or.ertor i choia:-; -acjet eget oos.is Trado] .no og blevet
torstoppet ef dette. Har haft sfliøring Eenest i cér. Drikker 2 liter
væske daglige.

r

Objektivt:
?c . s thorax inspiceres cg der se.'s ingen rosLh.e elier hnivnl se. Ft., er
direkte pal pa tions-n- i hid: a ksi 1 ia:-rl in j en under hn. nrti, inc.?:. øvrig
St. p.: vo.sidiy ves. rn.sp. p.å hele 1 ntceflade.".,
på øverste tredjedel til halvdel af l.tncrnfel tec.
respiration.slyci nedersts på ha. side, io ment lig
ikke dyspna.isk i cvrigt. Pt. har endvidere sf.hed
pleuracencese, ingen, iiifekrio.hstegn her ct.fcring.

h.c.sidig ves. resp.
Inge;": .torbar
pga. v-ctske, 'Ft. er
i arret fra sidste
Sufc. ppik.ntrice.

Be'nandling og plan;
fivad angår pt.s stserter i thorax er cer formentlig tale or^ en rri-cskeieilor ribbensrelateret smerte fra overbelastning eller iorstriT:k::in.g.
Fe. foreslås Ibiiprofen, men kan ikke tåle dette, da h.nn uicii. har
fået svære .tavesTterter af dette. Der vælces ciertcr
rp.
Kodein 25 mg p.n., mek.s .x 3
da dette også virker hostedæmpende.
Pt. orienteres cm Kodeins forstoppende virknL[iq, og d.a hun i, Lorvejen
h.ar prpblcn.ir .-ned f.orstoppelse
cont. Lao-wdlose 15 ml x 2 dagligt
rp.
t-'.ovicol brev efter behov
instruoios i dette, instrneres endvidere i
rigeligt "SS.kei.ndt =g oq .be"Vf.'yelse
Pt. er ikke generet af riy;rpn:j og den en derfor ingen grunc til at
(fortsættes)

(08.04.13)

Onkologisk aab-afs 0862 HI
overveje pletiracentc-se.
Der lægges recepter på
I-io"Vicol og Kodein på receprservere.n
Pc. og dennes ægtefælle er inf. om ovenstående.
ikaria Holst Hansen/ljoe0051
P.eservelÆoe
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Fra dagbog:
d.08/04-2013.
Var på Hillerød for at få kontrolleret væske i lunge samt få stærkere smertestillende piller imod
smerter i lungen som vi tror kommer fra forstrækning af muskulatur omkring lungen. Fik tradolan
skiftet ud med kodein, samt fik piller til at få maven i gang igen.

Kommentarer:

Journal stemmer overens med dagbog.
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Fæltesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 10/04-2013
Fra Journal;
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:
d.10/04-2013.
Får ordineret movicol fra afd. Men apotek har kun moxalole som skulle være det samme

Kommentarer:
Det kan undre at når afdeling ordinerer movicol, at de så ikke har ført journal.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO; 12/04-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:
Kontakter Hillerød for at få hjælp til at få Hannes mave i gang igen (kodein stopper mave) Blev
frarådet at komme til akutmodtagelse men får at vide, vi selv må eksperimentere med at stoppe
kodein eller indtage movicol.

Kommentarer:
Tilføjelse:
Det kan undre at afdeling ikke har journalført. Når afdeling fraråder at vi kommer, så burde man
forvente at det var skrevet ind.
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Fætlesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 15/04-2013.
Fra Journal:
15,Oi.13
12.40

AKBUUVMT BESØG HI
HIEA
HIEA08 62
Onkologisk aæb-afs 0862 HI
HIEA0962
?t. er kft.-.cir .T.ed c. pul.n, , nnn-sniocellei. 5eh. med Carbopl at in og
Vinocelbin, afsl uirsde derre i noveiiber 2012. .Hsroficr pisurooenreso
X fiere, Pt, ri2der i dag rii svar på CT-skannrng al UhcraK og abc.
CT-skarmrng viser scacus qro. PL. har vairoL 1 kontakt irx-d TS-l-nge de.n
00,0-1,3 3 pga, sr.orter i hc. rhcraxhaivde 1 og lorstoppcise.
S.T.erteriie nu aftagende. Fer.'it.oppciseii også gået over, ca pt, indrager
l-Sovicoi ;iLed nogcr. effekt.
Vi får .er iar,g sr.ak om
pt. er helt indforstået ;rieg den
civr.e infornxaticn oc accepterer dette.
Objektivt
Ikke akut pivirket. Ingen jysp.nc.
Hals cg perifere gi.'^nciier: ince:: palp, iymfeknncer på hals-a::,
per:, f-i a ri riplifir r o], i i.mr c-rlat.
St.p.: Vesikul,T,r reap, med nogen bs.sai krep. sv.t, nc.
cg
resp. lyden er ir.ecet svag, cydciigvii: pga. v.v-.-jk.e.
St.c,: re-geltiassiq lijsrteakt,;on lig perifer puls, ingen hcriige
Kiislyde.
I forbindalso c,ed kcntskten den 06.04.13 hlev der taget en rirkko
'nlociprsver, også D^^inier. De.nne pS 3,9. ?t, virker på ir.gon måde akut
påvirker. Er .i sir. l-tabituat-ilstand.
Undertegnede Lager ny kontakt til Tncia.s 13. S, oo vi kigger sammv-n på
pU..s CI-skanniTigsbill-sder. oriddelbart er der ikk.e tegn på .nocer.
emboli i de score kar. Vi bliver enige om, at ved evc. forvÆrrinq af
AT, dvs. forv-rrri ng af hoste og åndenird, må pt. konti.kce os a.kur.
Uvis cietre sker miå der tåge.'; spsc.iti-: CT-skan.-'.ir.cj mbp. obs.
! ungeeiTiboli . fioir. anfcrc er pt, fuldstændig i sin habituai i Llstand :iisd
.normal S.AT og der er aktuelt ingen ekut fcrvmrring af i-.T.
= t. oc -E-gteiæile er helt indforstået rr.ed pi-an, accepterer dette.
Også foretaget skg, .son viser normal-e forhold, ?t. bookes til
kontrol CT-skannir.g i uge 24
og
.svar hos undertegnede i uge .25
Det skal ige)n undr-rstrecea, rat ved evt . forv.a-.rring at AT må pt.
kontakte os.
Fahim.eii .Andersen/jjos
ove riajge

Fra dagbog:
d.15/04-2013.
Var på Hillerød for at få svar på scanning. Resultat var at cancer tilsyneladende ikke havde rørt på
sig, Fahimeh kunne ikke forklare hvorfor at ikke alle Hannes tal var positive. Noget kunne tyde på
en blodprop i lungen men hun mente at så ville vi have oplevet en kraftigere reaktion, Fahimeh
gjorde opmærksom på at scanning kunne give et fingerpeg men at lytte til kroppen signaler var
vigtigere. Hannes mave er stadig ikke ok. Så vi får movicol med hjem samt lagt en recept ud på
nettet med mere movicol. Det var ikke alle resultaterne fra blodprøve som hun havde fået, men
hvis der var noget galt så ville vi blive kontaktet.

Kommentarer:
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Sætningen: Vi får en lang snak pt. er helt indforstået med den givne information og accepterer
dette. Jeg har ingen notaterom en lang snak. Fahime havde en lang snak med en anden læge. Vi
blev bare ikke kloge på hvad det gik ud på. HAVDE Fahimefortalt os noget ekstra ordinært, så
havde jeg skrevet det i min dagbog. Jeg har INGEN notater om "lang snak" eller at vi skulle have
talt om andet end hvad jeg harskrevet.

Fahime fortalte os at "ikke alle Hannes tal var positive". Når jeg sammenligner data i
laboratorieudskrift fra 25/2-2013 med data fra 15/4-2013 så behøver jeg ikke at være lægefor at
konstatere at tallene ikke hang sammen. 12012 var Hannes "bilirubiner" under kemo behandling
faldende fra 3-4 med pil nedad. 25/2-2013 var tallet3 med pil nedad. 15/4-2013 var tallet 19 UDEN
at Fahime kontaktede os (Hun fortalte at hun manglede nogle prøver, men hvis noget var galt så
ville hun kontakte os) 25/4-2013 var tallet steget til 85 med pil opad UDEN at afdeling kontakter
os.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 19/04-2013
Fra Journal:
19.04.13
10.30

AMBULANT BESØG HI
HIEA
KIEAOfiSS
Onkologisk aiab~afs 0962 HI
HIEA0862
Ba-arig kviede ned i-.ke s-^åccllet- li rge-cancnr, er ceL al Eanira"''
Anderson JS.'l og o* . =r ajlorr-ds dencmc vco frer-jrnn'? J fojbr-c.e 1 so
rr.ec
Lorsriækni ng for i! dage siden cnc.r i hf: s • oc af t.ho.'-s\. er
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Fra dagbog;
d.19/04-2013.
Tidl. Mave/tarm kirurg Poul Lange tilser Hannes mave og konstaterer at han kan høre "tarmlyde"
så mave fungerer rimeligt. Han foreslår at Hannes piller bliver ændret til ibuprofen som skal tages
med "pantoprazol 40 mg" som vi får med hjem i en pose.
Jeg sender mail til Hørsholm kommune som lyder:
Hej Eva.
i forrige uge ringede du til mig og fortalte at det så ud som om at jeg havde fravalgt hjemmesygeplejerske, samt at
kommunen gerne ville hjælpe hvor de kunne. Det var en melding som rørte mig, men for at du kan få en ide om at
vores verden ikke er så enkel sender jeg her en status over den sidste penode.
For ca 14 dage siden (dagen efter scanning) laver Hanne en forkert bevægelse (formentlig ved et af hendes
hosteanfald) og får lavet en forstrækning/sprængning (vi ved det ikke og ingen har kunnet fortælle os det) ved
muskulaturen omkring lungen. Hanne bliver nødsaget tit at tage stærkere medicin (kodein) og fordi at vi ikke er
hurtige nok til at tage laktulose (medicin til at holde maven igang ved brug af morfin) så får Hanne en
forstoppelse.Mens Hanne har maveproblemer er vi i tæt kontakt med hospitalet. MEN efter kl.14,00 er vi nødsagen til
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at klare os selv eller henvende os i akutmodtagelsen {de oplevelser vi har haft der er så slemme at Hanne har sagt at
kun hvis hun har åndenød så kommer vi, så hellere prøve at holde sig i live til afdeling åbner næste dag)
Efter dit opkald så besluttede vi os for at bruge hjemmesygeplejerskens akut nummer i starten af ugen, "vores
hjemmesygeplejerske" (Birgit) ringede til os og fortalte at hun mente Hannes problemer kunne løses ved 4xmovicol. I
første omgang kastede Hanne op, men derefter fik Hanne det bedre. Birgit fortalte os at på Torsdag så ville vi få besøg
af en ny hjemmesygeplejerske ved navn Heidi. Mette ringede Torsdag morgen og spurgte hvordan det gik. Hanne
fortalte hende at hun havde stærke smerter i lungemuskulaturen og at de piller hun havde ikke tog dem, samt at hun
stadig havde problemer med maven. Mette mente ikke at hun kunne hjælpe os og henviste til vores egen læge.
Torsdag eftermiddag får Hanne kraftige opkast og fordi at afdeling er lukket efter kl.14.00 så anbefaler sygeplejerske
på afdeling at Hanne får masser af væske og kommer op på afdeling næste dag.Hvis det gik helt galt så måtte vi ty til
akutmodtagelse (citat sygeplejerske)
Torsdag nat fik Hanne næsten ingen søvn fordi hun havde stærke smerter i siden (kunne kun ligge på ryggen) og ikke
turde tage smertestillende (hun var bange for at maven fik det værre) så da Heidi fra hjemmesygeplejen ringede kl.
08.20 var vi trætte og uforberedte. Heidi fortalte at hun ville ringe senere, men vi hørte ikke mere fra hende.
Vi var på Hillerød onkologisk afd. efter aftale ved 12.00 tiden, men pga. pc. svigt-i en ny læge alene på afd-i en patient
som fik det dårligt af kemo, så fik vi først besøg af en anden læge (som kunne se at "vores" læge var presset) ved 15.00
tiden og tilså Hanne.
Lægen kunne berolige Hanne med at maven var kommet i orden (han kunne høre tarmlyde). Han kunne også fortælle
Hanne at hun ikke behøvede at tage de morfinpræpereter som var ordineret fordi BURANA ikke ville stoppe hendes
mave hvis den blev indtaget med en anden pille (Pantoprazol) og de ville smertedæmpe meget bedre.
Status idag Søndag d.21/4 kl. 13.00 er at Hanne har fået lidt appetit tilbage. BURANA tager smerterne om dagen, men
virker ikke så godt om natten (ikke megen søvn) Maven virker tilfredsstillende.
Hvis du spørger mig hvordan næste uge bliver og om hvornår jeg skal bruge en hjemmesygeplejerske så er svaret JEG
VED DET IKKE:

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 22/04-2013
Fra Journal:
Ingen journal fro denne dato.
Fra dagbog;
d.22/04-2013
Hanne får ordineret Omeprazol sandoz mod mavesyre i spiserøret.
Kommentarer:
Tilføjelse:
Har af uransagelige grunde ikke fået skrevet begrundelse og udsteder ind i min dagbog
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Fællesjournai sammenholdt med dagbog
DATO: 24/4-2013.
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:
d.24/04-2013.
Er i lægecenter. Jørgen Kappelgaard undersøger Hanne og er ret overbevist om at årsag til at Hanne kun
kan ligge på ryggen med meget lidt søvn til følge er at han er 99,9% sikker på at Hanne har fået bukket/
brækket et ribben med sin hosten. Han udskriver klorxoson til natten. Om det var træthed eller pillerne
som gjorde at vi fik en hel nats søvn vides ikke.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 25/04-2013
Fra Journal:
25.04.13
14 00
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Fra dagbog;
d.25/04-2013.

Hanne har i flere dage ikke haft nogen appetit. Vi konstaterede at afføring var usædvanlig lys, samt
at Hanne var begyndt at blive gullig i øjnene. Vi kontakter Hillerød hospital som beder os om at
komme i ambulatoriet og få foretaget en blodprøve med det samme så vi kan se Hannes levertale
og inden inden 13.30 fordi at der gik læge til forlænget weekend. Vi får foretaget en blodprøve kl.
12:30 og besked om at afdeling vil have prøverne kl, 13:30 Da vi ankommer til onkologisk afdeling
kl. 13. får vi meddelt at læge var gået for i dag fordi hun havde sygt barn derhjemme, men når de
havde fundet en anden læge så ville vi få svar på blodprøven. 2 timer senere fortalte sygeplejerske
at der var sket en fejl med blodprøven, så levertal var ikke fremkommet, så vi skulle skynde os ned
i ambulatoriet og få foretaget en ny blodprøve inden de lukkede for blodprøvetagning og at der
ikke ville være en læge før om aftenen der kunne kigge på resultaterne. Laborant kunne fortælle
os at årsag til at vi skulle have foretaget ny blodprøve var at afdeling ikke havde bestilt levertal. Vi
hørte ikke mere fra afd. Så om Hannes tal er gode eller dårlige vides i skrivende stund ikke,
Hørsholm kommunes løn kontor skriver til mig på mail at årsag til at Mie ikke har fået
pensionstillæg er at hun stoppede i slutningen af december? {2 mdr.) Selv om Eva har skrevet at
hun var ansat i 3 mdr. Har skrevet tilbage til Tina.
Kommentarer:

Tilføjelse:

P0B-SCAN1-PC2 scanner 06-12-2016 OS 31 SEPBARCODE 0U3

1. Notat indlagt kl. 14:00 har INTET med Hanne at gøre, hvilket notat 26/4-2013 kl. 17:20
fortæller:
26,04.13
17.20

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
KIKI
HI Onkologisk sengeafs 0861 HI
hederstående nocat af 25.04.2013 kl 14 00 er ikke korrekt
ved en fe]! skrevet i den.-e patients -ournal.

HIKI0161
H1EI0B61
Notatet er

Anette Koloy Sygepleierske
26.04.13
17 49

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
Akut afsnit HI
56-årig kvinde kendt !tsd c
Aktuelt 1 patseforlob.

KIKI
pulm

HIKI0161
HIAIAKUT

med levermetastaser.

Allergier;
Ingen kendte.

2.
Der er RIGTIGT MEGET som undrer mig den dag fordi:
1. Fordi på iaboratorieudskrift (medfølger) kan man se at Hannefik foretaget blodprøve nr.2
kl.15:01 og DEREFTER tog det ca. 10-15 min. At vende tilbage til afdeling. Som skrevet i min
dagbog, (fik vi ca. kl.15:15) meddelt at lægen var gået hjem grundet "barn syg" og at der
ikke ville være en anden læge før i aften. Journalen er skrevet af en læge kl. 15:06 ???
2. Bilirubiner 15/4-2013 viste kraftigt forhøjede tal på 19 og 25/4-2013 viste tai 85 UDEN at
afdeling kontaktede os
3. Der står INTET om at vi fik besked om at vi skulle være der INDEN kl. 13:30 fordi der lukkede
afdelingen TIDLIGERE end normalt.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 26/04-2013
Fra Journal:
26.04.13
17.20

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIKI
HIKI0161
HI Onkologisk sengeafs 0S61 HI
HIEI0861
Nederståence .nocat af 25.0fl 2013 kl 14.00 er ikke '••orrekt. Uocaiet er
ved en fe^l skrevec i denne patients jour.nal.
A.nette Kolby Sygeplejerske

26.04.13
17,49

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIKI
Akut afsnit HI
6É-årig kvnde ke.-idt 'ned c. palm, med levet-etestasar.
Aktuelt 1 pausetorloii.
Allergier:
Innen kendte.

H1KI0161
HIAIAKUT
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E\pi, reer.: ik.ke L-.rif.qrp, .sV ph.. isi f..Tt;re; uecJ sL.leiej-rEksi lesii Ltvsi; Uoiinai krai'v og se:;yiuJUhqi,, fri, bevj:yel iuhed. Inger!
dhie.Tiei, ;iOt;i;al puls i h. oPrsalis ped::; bririt. l.nne:i dyb i-nginnhed.
iforts-sttes)
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Akut afsnit HI
Pnraklinik;
Bilir-jbin 101- At-AT -ItS. Bas-fnsfat- iliO. LDH 1360. Le-.ikccyc
vIP.-P 31. lib 6,1.

6.9.

Konkiusion og plan;
S6-.arig y.viy.d^ ,ke:;d'. n'jci c-. pul:i. aied levs-rrTi-stasE^.'et. 0;? sirlGt':- 3
'Ja'jd blevet tiltagende: l.tterisk tied kitfanvec afl. og -.iir!: ur:l;i. Kar
markant forhL-Jierie lever-/c,-.ir;'ar..ai .
D=r er r.aret temp. ki. 1.3 og pt. er ."stofebril n.ed tamp, ph .37,6.
Ingen ."nave,st,ertt;-r. Ingen kvahue oiler opk.
Obj . er pt . let palp. n;r, ur.dei hn. cui vatur og abdanisr: er:
1 et.
r.ngen indii:, t;;r.htci, Ingc-n Giipcm.-.o-J.
Parak.l inisk; Biii robin !0i. AiAT 255. Baa.lnsfat. 11:0. !.t/H 1.360.

LebKocytoer 3,5. CRP 31, Kb 8,4.
?t. hcr.via^jK til
r.crgfr.
r.np vtrdering t.ll BRCP.

rp.

DL-skanning i

ip.

f.TKte fra

m.idnat.
Pr. er kcnf. ved bv Mnrttn É?OCPT-. ej in: crn.vro': diii ovejLi-iiar.do -.ig 5,~.::iLykkar .
5amra i\.b;i'.ed/;rili
Stud rr.ed,
3upfi.rv.i.e. Morten Roe
Large.

Fra dagbog:
d.26/04-2013.
Onkologisk afdeling ringede kl 12. og fortalte at Hannes levertai var for høje, så vi skulle skynde os til
akutmodtagelsen. Jeg spurgte om der ikke var andre muligheder for vi havde jo netop gjort alt for at undgå
akutmodtagelsen, men fik at vide at det var der ikke. På modtagelsen fik Hanne taget nye blodprøver. Efter
2 timers venten kom en medicinstuderende og undersøgte Hanne. Hun kunne fortælle os at d.15/04 havde
levertal været for høje og at galdetal kunne tyde på at der var en galdesten som spærrede og at de smerter
i siden som Hanne i lang tid var blevet behandlet mod muskelsmerter lige så godt kunne have været en
galdesten, men det havde man fundet ud af hvis hun var blevet undersøgt. Hvis det ikke var en galdesten så
var det muligvis en cancerramt forstørret lever som spærrede for galden. Vi fortalte hende at den 15/04
havde vi fået melding om at scanning havde vist at der ikke var tegn på at cancer arbejdede. Efter 2 timers
ventetid blev vi overflyttet til base 2. 4 timer senere kom læge som fortalte at Hanne skulle
ultralydsscannes næste dag, så vi kunne tage hjem på orlov og komme fastende på afdeling kl. 8.00.

Kommentarer:

Tilføjelse:
Hvis den medicinstuderende havde læst Anette Kolbys rettelse til fejlagtige Journal, så var
telefonopringningen ikke blevet nævnt. Hun fortalte os at Hannes levertai havde været kraftigt
forhøjedel5/4'2013 men det fremgår ikke af journal.
Hun fortalte OGSÅ at hun ville gætte på enten galdesten eller forstørret lever, men det ville ultralyd
næste dag vise, men hun skelede mest til forstørret lever. DET fremgår heller ikke af journal.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 27/4-2013.
Fra Journal:
2-J .04 . 13
12.23

HOT.AT 1NELAGT/A-MBUIJU;T !n
.HIKI
HlKlOiei
Akut afsnit Kl
HIAIAKU?
jL-.= i-jdsir"5.n viiier: iie-ia afrundtde ;TieL-isca=aL- ; be-icjo
Venstre It-verlap f-srcterrac, risnne
.sisd en calca-srsse. fotr.er.c 1
SO.Taf tryk fra nLgt.^scsf.s , Ingf-n e ••:stra:-.ep = t: .sk -gs :f5e-=tase,
slank galceblÆre.
Dvrige ir-trflabidomiriale forlcld i?;.ke bsikravet.
Har. ikkfi fåfit. Laget bl ocifi-'tver siden i glir vc-d -ibdr, rigel s Le
tp.
for.-iyed? La ver ca ice tésl ut
i-nlafiLion-'sLfti
FL, cr til .T.oL-gsn afebrij, fortEsr. .i-fiSrLe fC::pi.nt, prrÆT-tv fra h.rjre
side af ribben sanii; negre Lurige. Dette sr habit,;elt.
Pt. er rJiskuLC-re-t rad overlære Carstc---- tursnse;',. dUtualt ikke
iijdikaiticn for rricerver.ticci. Vi fasrholdetr pL,=i;;.jri ;i[{;d kcncroltal c, d.
?t. =r icrelaqc, at vi er na.-lt til St vu t;::01e ciagen? ilt.,-s ko-nrn ng .s.=:rir
forvenv-eiict ogs.9 .suppiaie .mt-d Ct-s.k-j.er.ing i"cr at vurdere teknisk
ciuiighed for ae gonitesiCma Kf.cF. AlLacnsr,-; vc
a:i.n udft:.re r-TC.
?t, angiver fortsar. ekskrftt.iiisf:acvr.iT,g og aiodcrtti i leer i .sk,

Sil're;r-t infekticn.a-sl ikke s-r atcue:; Kc:n'pt. cs på, oUov til Eii6;iti,iOSåi'rent -der ar stigende lai bt-r pt. Lndlæcgs-s, di-ttr; vil vx ioranycaf gore i onkologisk regi.
-H:'.dra.= :5 Kerlsen/adam
Læg a
23-04.13
13-13

NOIAT IRDI_AGT/AMaULAHT HI
HI.KI
-Akut af-snit ill
?L. nar været til j.rarahepetisk L'L-3kå;Uji;;u der vi.ser lot
ir.trahsp.ar.i5k gaidestcss i vonstis loverlap.
Der er or slidk chcledocus.
PfirAfVlin.isk bar pt. d.d. bliirubiT! st-sget; fra 101 ti! 12-1,
leukooytter forts.a- rornaie oa C.PP stationært p-n Jfr.

IlIKTOlfil
KIAIAKUT

Objektivt
,Hi;n fre.nstir aerc kronisk end akut nedtaqetifortsjettes)

ts5;aa3Saa3,BtÆ
OPUS t!y Kontir.tatior
cælles j curr.ni
S203S7-0211
Ji il li r K' K j o II e run
(23.04.13)

Kcdtldu-atiod r.r. 23
Ijfiskrevet ;

04 . Q 9 . 20 1 i kl. 11:02 At: KMOROOiC

/Akut afanit HI
Konklusicn
OpnrgsjflSlet er titi cenre pt. vil have oe-vn af en RSCl- idet bur, s cm
•atifort j'-ai eri slank choJeCGcv.S, har kun .E-t.ass i Vr-ristic sideDer er n-jllgt at hun i. itodet for skal hjvc anldgt e*. P"C-dræn Idet
hun er rå upåvirket, aftaler jctj t.er bensle -at k.t;:; går hjen på orlov,
meder tastende ciandag ;!iOfg(.'n, iricU-sgces i>-S ;51 eller 161 til idir e
plan, Og vi skal til rtn.konf. mar.da.g se hendc-r vL-biileder Otj
diskutre videre pi-t.-].
r-t. er informeret og accepterer.
.Huri er de.TU-de,-/ ;nfcr.T.erer c:a -=c hs.-ive.-rJe sig f.ar vsci fc.tjri.lia
ler
forvairiing i hftdces ti l.it.anri .
S t i r.s HV r g p./ ac'åiii - V i k å i
l-re.s. Irf-ic
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Fra dagbog:
d.27/04-2013.
Vi mødte op fastende på base 2 kl. 7.45. Kl. 9.15 spurgte jeg sygeplejerske om man kendte
tidspunkt og fik til svar at man kendte ikke rækkefølgen, men hvis Hanne var meget tørstig så
kunne man lægge et væskedrop i armen. Kl. 10. fortalte sygeplejerske at hvis Hanne ikke var
blevet hentet kl. 11. så ville hun få lagt væskedrop. Kl.10.55 blev Hanne kørt til scanning. Scanning
viste at lever var forstørret. Kl.12.30 fik Hanne taget en blodprøve som skulle vise om Hannes
leverta! var steget, hvis ikke så måtte vi tage hjem og komme igen næste dag. Kl. 15:00 var svar fra
blodprøve stadig ikke kommet, så vi måtte vente på at ny læge kom fra konference Kl. 18:00 kom
læge og fortalte at levertal ikke var steget så vi måtte tage hjem og komme fastende til mandag
morgen kl. 7:30 hvor hun skulle møde på kirurgisk afdeling. Hun fik meddelt at hendes
galdefunktion skulle genoprettes akut, men at de ikke kunne nå at operere hende om søndagen,
Årsag til at hun måtte vente var at der var andre operationer som var vigtigere.
Kommentarer:
Tilføjelse:
AT erfore 3 år efter at læge som sendte Hanne på orlov var fyldt med løgn er ikke sjovt
Hannes bilirubiner var 26/4-2013 på 101 og var 27/4-2013 steget til 124 men læge som sendte os
på orlov fortalte at Hanne måtte godt tage hjem fordi tallene var IKKE steget I!
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 29/04-2013
Fra Journal:
29,04.13
11.11

IJOTAI- I.NU-LAGT/Al-SULART HI
Kir Ecngcafs OlSl HI
ri. !-;c-3-jr:ar liibaqa lia cricrv

HIKIOiSI
H1K10161
vidc-ro plan.

Sicbjeikcivt
i'z. r.ar
.?id=.ce Z
ac
sf blovcc lilldy'i-iidc- goi ,
har kiiiarvot. aiiijrinc of; wtr); vcir;. Er desuden lil tider c;r:i i dst
evfciSLe al AtKierTiciti, -;;r-e,rtcrriO ka.T vare i. op- til m
lid sg
iOrvvindfit dcrrefter. £r ihkv iebril, ,'lar g.3::g i maven,
ticdeijt appevit -de sidstp to uger. Opkast i qar pga. stener kvalmfi.
Ar.r. fint Indtage va'.sker pc-r OF,.
Ir.iji.';! énder-pc:, ingen oi-yst:;n.£rter. Sir.ertor .av.t. h.->;;re 5 idé af
ribben, tr-/kket pga, kraftig no3i=. Ke^dt rr.ed hcjf;tehJ-tiopty.-:e pg-=-.
t'ij J

t 3

W'ZTJ«". .

Obiektivt
?t, Qr våge::, klar cg oilenteret Ikke a>-ut på ".i
. Lettere kronisk
rtsdtsgsT..
K".:d; Letters ikteris-k. varFn og tnr.
BT 135/6,".
ku.ls a.:.
Sat, 53 {er ke^irit si'.ed detcej .
Kt 12.
Teitp, i uret 3 6,?.
Ingen ilttilskud.
.3t.c.; Regelir.t:?3ig h jerteakt icn - p.p. Iwren hatlipg« .tiriydp.
Lt.p,; vesiktiliT respit at iun venstre.? iJit't, ht: j rer idi at Qa,=,eit intet
idiirskifte. Ingen bilyde.
.Abdcmer.: UciEplIet, paiLiatior..sirxr,e-d ,T.edialt -.snder Pegtjo hurvaturer og
r.i dt-F-bdcioine Lt Hirenielt u.T.ibi I i pu.s . Ingen, i.-icii rokt^. eller slipciuhad,
ingen defe.icc. llcutnale tstfiiiydeøjne; Ikceri.pkn .sclera. Rnnde cg egale rjupiLler.
Pciraklinisk
Stigning i bilirubin til 146 O-ZA for 2 itage sid&:i} .
IfiR 1,0. Leukocytter 5,4.
Afveiiter rcdLcrer.dc blGdprovoEvar, dor .~iå icrvente.s forhøje-dcievertai.
Plan
kt- er konfereret ned Cjverii»L3e frank lJive;aan, dsr findc-.a indikatio.n
ior ERCP, tecec pc.s unge aider t betre-dCnin'g og at L"S-Lr muligvis
ku.-.r.e sfhjcirlpe .nogle
_nt;.3 Evr.ptonier. Pt . er inl'crrrr.eret orr,
indgrebet og risikoen for blediung og per-loL-ari.-jn.
iler foreligger e:i ncrrsal It:?, l , f: oy tro;aboc;yrte!: 329,
ip.
booV.e pt. i Orb.it
rp,
a:id;StnEit ilryn
rp.
pra.'-;ae-dlcin og r.romboseprofylak.sR
?t. taler ned a.n.t:stssi i caa oq qå.r derefter pA Orlov iritltil i ffiorqen
ki. 7.30.
Skal Kiotie lastende.
(f o r t. sa! t te 3)
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Kir sengeafs 0161 HI
Pt. er informeret om plan og samtykker.
Pc. er iconfereret med overl3»ge Frank Ulveman.
Anna Skov/chan-elev
reservelæge-vikar

29.04.13
11.29

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIKI
HIKI0161
Kir sengeafs 0161 HI
HIKI0161
56-årig kvinde kendt med cancer pulmonalis, afsluttede kemo i
november 2012, kontrol under pause.
De seneste par uger haft påvirkede levet- og galdetal, abdominalia i
øvre abdomen og kitfarvet faeces og mark urin.
Kvalme.
Der findes indikation for ERCP ved overlæge Frank Ulveman.
Anna Skov/chan-elev
reservelægevikar

Fra dagbog:
d.29/04-2013.

Vi mødte op fastende på kirurgisk afdeling kl, 7.30. Ved 10 tiden kom en medicinstuderende og fortalte os
at Hanne ikke ville komme på operationsbordet den dag, men at vi kunne tage ned og tale med
narkoselægen, så vi kunne være klar næste dag. Jeg gik på onkologisk afdeling og lagde en seddel til Hannes
kontaktlæge med besked om Hannes tilstand og at jeg gerne ville ringes op. Det skete ikke den dag.
Kommentarer:

Tilføjelse
I redegørelse af 2/7-2013 står der:

Der blev foretaget en ultralydsskanning af leveren, som viste levermetastaser og
gal(destase i venstre leverlap. Efter konference og vurdering af flere speciallæger, blev det
besluttet at forsøge at foretage intern stentanlæggelse
i galdevejene via kikkertmetoden (ERCP). Denne blev udført som subakut
procedpre så hurtigt som muligt, hvilket efter helligdagsperioden var tirsdag den 30.
april 2013. Da der ikke var feber og ej heller stærke smerter, var det lægeligt fuldt
forsvarligt at vente til der var den krævede lægelige ekspertise på hospitalet og en plads
på operationsstuen.

FHA den 27/4-29/4-2013 var Hannes tal stegetfra 124 til 146 og vi fik meddelt at møde op 29/42013 fordi Hanne skulle opereres AKUT, men blev på trods af tallene sendt hjem igen med
begrundelse at der ikke var ledige læger og operationsstuer. Den 30/4-2013 havde sygeplejerske
meddelt os SAMME udtalelse som dagen før: "andre operationer vigtigere", men fordi melding til
sygeplejerske var at så kunne man lige 50 godt droppe operation fordi kemo ville være nytteløst så
kom Hanne ind på operationsbordet AT det skulle være lægeligt fuldt forsvarligt kan jeg ikke se, og
ordet AKUT må i Hannes situation siges at være misvisende.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 30/04-2013
Fra Journai:
30.04.L3
11.15

TELEeOHKOHSULTW-ZOH Kl
KIEA.
S1EA0862
Or.koic.cisk aisb-aCs 0362 Kl
HIEACI8S2
O'j. kopcakcas ,=.f pc. 3 «gcer.Tdl£, aoct oply.'ier,
pt. akcuelc er
ir.iila'j-. pS kir. Pi. har dl- side la par 'jger .".sfz pivirkcde l^ver- du
'jaldij'.al iicd iia-.-esnerter i kiif.arvst l£i-pe=.
Pc. h.ir =n biliriibin pi lifi pc
)ev^;i*.al iir.d LDH p^.
ba.ni.s-: re.n51-10 cg P.LAT 263.
Til a.cceLajI Ic-ib cr ^sarjc, eet vil vjrie bodst, at hf.d sr.akJ.ei ticc l.Tc&i,
C'jr ijiiz iLuegant på pi,
.kir. eid..
fi.d., i-.v-id jd-g kit la-so i
Ol-LHi, har n.a.-! artriLt, at ov-ariÆga Frar.k L'3-.'il
akiueLle r.hp. , ofn de." finri-is i,-.:Ji5;.a c i ITJ lor KPCT,
Til ag r.Sif."ni! lid CI o.'.ijL. .il. lige iii snait p-t. ~r i.ais-isi pti kir. sfd..
xå pr.. r..-;Vs f?n Lid hc>.i .iddetLcyiit-de Xidtr. c-raers -.trjkoLc.'Tisk .b«-,'..
r.jdrnr=.-. Ar..te-ri£-ii/ i jdoiJOil
Ov e r 5 .aeo

30.04,13
16.50

OPERATIONS£3SKRIVELSE HI
HIKI
KIKIOiSi
Kir ser.geafs 0161 U1
iJIKlOlSl
"PL. icitiiLil'id-irac vfe-d ft-verlags Tra.bk Ui".•ett.se. dpr gc.-Dd "iix.e cjt"
".'lid u L .
geres

L'/i
KL1JK02 E.hCR
-KJKE02 Tra."",.=,dpceep.dl t^apiliotrei
K.7KE1S Te(i.-;("t"Lrel3.,j af
-1 calde.ra:

C-a Jd=ca.iscl:r.v.:"ih:i:; .tn .i"." -t. det ve.

islceitt)-,

ueL på U:

ppooedvri; '
DLiodenc.r.kcpet nedicres giai, o-j cdpilleij Qpsege.n. Viii pepil loLorriLiL
Ijidførcs guide:;, ler:;"- panereasaarvga.-.. E=r, lykkes Ol"-er"liq. ai' fere
guider! i.'iirar.epati.sk og f re.-n.ct i ! 1 s kol engi-jgrarr,. Har jres or r.eg-r-r
spinkelt gaid-ttr.a .sv.t:. lin, leverlap, xieiiS der på "se. si.-de ?tes
t'ydeli.g di iastal; i en e.sd sw.l et Cinrficic- lige inden hi Ciu k."s Lurori.
Der fjp.i =('t'ges tmcovc-red ifall stent 00 e;ii, og jr.s.n foxsnger- ticrt-iter ai
kom-.e uct i del "."e. crv, TÆP. -Lirier, f.-ait. W.i U .stent ei-, ekspanderer
rGr;tDntiig Ikke ti .l.strakkai igt til .^.r, rmh kan passere igennem
x.aa-:aiT.e .
Der er snor:". pApilloCex.j.
Percperai. i VI er tuv/t. i.v. i;-.'.nt.i,-:r.'cin 'i GO :r.q.
Vi iiut ce rurcLc dage afvente .aåfekt; af sLenten. Der cr ikke
buhan-Ji jnqs:riul 1 ghec: i toin sf ny ER-TP eiler KTSJ.
Operatc-rer: Hcl:-a Lund or Frank '..d vnnnri.
j Eor tnasf. t;ofi)

Fra dagbog:
cl.30/04-2013.
Hanne var startet på at faste dagen før, så hun var helt sikker på at når hun skulle på operationsbordet, så
var hun tømt. Vi mødte op på afdelingen kl. 7.30. Kl.10 rettede jeg henvendelse til sygeplejerske og fortalte
at det var 12 timer siden at Hanne havde fået vådt og tørt (grundet smerterne i maven havde Hanne kun
indtaget meget lidt mad i 14 dage) Sygeplejerske fortalte at hun ikke kendte operationstid fordi at man
prioriterede i patienter, og Hanne var endnu ikke prioriteret tidsmæssigt. Hun tilbød at Hanne kunne få et
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væskedrop. Kl.12.00 havde Hanne ikke fået lagt et væskedrop så jeg spurgte atter engang sygeplejerske om
tidspunkt. Fik at vide at der stadig var patienter foran os som var mere akutte end vi var. Jeg fortalte
sygeplejerske at Hanne havde været akut siden lørdag middag hvor vi var blevet bekendt med at Hannes
levercancer var blusset op igen, men at hvis de trak Hanne meget længere så kunne de lige så godt droppe
operationen fordi så døde Hanne alligevel af cancer. Det fik sygeplejerske til at tale med lægen hvilket
betød at kort tid efter kom hun tilbage og meddelte at Hanne ville blive opereret inden kl. 14. (hun blev
kørt af sted kl.13.30.) kl. 15.15 var Hanne på genopvågning (hvilket jeg blev bekendt med kl.17.30) Fik
meddelt at operationsforløb ville vi få et vide næste dag. Onkologisk fortalte os at vi skulle rette
henvendelse ang. Kemo så snart kirurgerne slap Hanne løs.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog
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DATO: 01/05-2013
Fra Journal:
01. G5 13
13. C9

NOTA? INDLAGT/AlffiUlAKr HI
HIKI
HIKI0i61
Kir sengeafs 0161 HI
HIKIOltl
Er a7er,t,lig '.--ji»etinc^Ade i dag
Dsr ar irdi ux,-. ^ exr-a alTomen,
.nval-.sc er isljtx dfLei a^epxe-;. OriGnrejs^ OM -ir aer rOe'. sriirCit
51 e",c så godz SM est i'ar .r.uligz c.g ar -ji-m
lalre gr>ide'.alleAe ue
so TiVtr E'.Ot
ar" "a«-.
i-l . .lar lide c.xrgerdc arper.iCi ii-r nuisi. on DS^-'O i
,-,.rr 'lacti;
Kvpxme i
Dar .'Cii god s'z- t, ai
e _ .x encil sr,,. jij,-,
'r^r, give icjO.=
Jeg n-^r lUtlirer pr.s 3_r = na, som htm s\;.ex.. her r.^r JvtLt: goc cifei ai
de ji.-st'.' par -..qer -r- C'jO ng .c 2
TiioLada vaa sr^-agarc! '-r xix og jig oiaoii-arer cir, at aet -'i ri-rai
=
pic-tcdore ser -åqar. er jdior'.
J".n "ri n-rei" Cl lOnta'Ift bac aqcen pA -nH. jid , Ppol i-.a'ide Oi
o. r-rlrX'Ji. ^a'L. D= lar
';TI. noi-no; r r.ulxg'-o'i zot åt isge bi.
Ojg pi 'jruit'j af overtaJ3:rni.ny. mn vii verida ciljjgq så 3"a:r. as; er
n,'ll.gt. Jag Ey-fts ril.e tni;iklolbrix 1, aL PL. er !ji j). odrciiv--indeoior de .".smesre eai
So.ii a.rfert ssr de kiruigisio r.^xxu*iGd»r rr-ep.ovei •,cer=:r hecians^t I'd
Jec r.ar i'.;lrs dliekie
dratte t-1 pt.
l'rani- 01 vepan/e.r.p
o,r5r l.T-a''-

Fra dagbog:
d.01/05-2013.
Hanne havde store mavesmerter fra kikkertundersøgelsen, men fik at vide at det var meget
normalt. Hanne havde hverken fået vådt eller tørt siden dagen før så jeg hjalp hende med at
indtage væske. Overlægen som havde opereret Hanne fortalte at det havde været vanskelligt at få
lagt "stent" ind når lever var så forstørret. Når/ hvis gulsoten forsvandt så kunne hun starte med
kemo. Han vidste at hun ikke kunne blive overflyttet til onkologisk den dag fordi at der var
overbelægning men mente at næste dag ville der være gode chancer for forflyttelse. Det eneste
mad som Hanne indtog var rullepølse samt en energidrik.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 02/05-2013
Fra Journal:
02.05.13
11.22

NOTAT INDLAGT/AKEULAA'T Kl
HTKI
HIKIOlSl'
Kir seng^aEs 0161 HI
HJKlOlSl
PI. her det; lidt; bedre i dag. Dec cry:-;he::d.a ubeh.sg i abcorr.en ar
forsvuudfSL. .Appeeici;en er Ikt-.e scoi," D-aga.n«: bilirebi.-. viaer er. i i! le
es: HD ;73. Den kaCi ECadig ;;å at vende, -,er. opc i.iciswen er
nck begrænser. Jecj her ikke arier.Larat; r.t. 0:r cagar.s Isb. ral. Dei
kan vftre atujid Itil en rr.ele rålirioriighed endne.
Jeg seller fortaat mod at pr,, flyice-s til orko.iogia'k ragi .
Fra n k u 1•.•a.T..= n / cha;; - a lev
OverliCdts

Fra dagbog:

d.02/05-2013.
Ankom til afdeling ved 9,tiden og der sov Hanne. Ved 9.30 tiden vågnede Hanne og fortalte at hun
var blevet vækket nogle gange af at sygeplejersken var kommet med mad til de andre men hun var
ikke blevet tilbudt noget. Jeg rettede henvendelse til sygeplejersken og spurgte hvorfor at Hanne
som er I kraftigt underskud af fast føde ikke var blevet tilbudt mad. Fik at vide at hun ikke mente at
Hanne var sulten, men hun skulle da nok fremskaffe noget mad. Hanne spiste en lille smule brød
med honning, men smerter i maven fik hendes appetit til at forsvinde. Den samme sygeplejerske
kom ved 10. tiden og fortalte at Hanne gerne måtte tage hjem på orlov fordi hun havde set at hun
tilhørte onkologisk. Vi sagde nej tak til "tilbuddet". Hanne fortalte at hun havde smerter og at hun
ikke følte sig tryg ved at tage hjem så hun foretrak at blive på afdeling til hun kunne blive
overflyttet. Vi fik at vide at efter kl.14 så kunne vi komme på onkologisk, men allerede inden den
tid havde sygeplejerske bestilt transport og hjulpet os med at få pakket Hannes ting sammen.

Kommentarer:
Tilføjelse:
ALDRIG har jeg oplevet mage til uforskammet sygeplejerske. Det var TYDELIGT at afdeling var
overbelagt, men at presse på for at Hanne skulle tage hjem efterså smertefuldt indgreb mente vi
begge at det hverken var rimeligt eller forsvarligt, hvilket kirurgen også anfører i journal. Hanne lå
på en stue hvor der var presset 5 senge ind. (vores plads vor ved døren) Grundet dårligt indeklima
ville de øvrige patienter hove vinduet åbent konstant hvilket bevirkede at Hanne og jeg sad i
konstant gennemtræk. HVER gang jeg lukkede døren kom sygeplejerske farende og konsekvent
ÅBNEDE døren. Vi følte begge at det var ren chikane fra sygeplejerskens sidefor at få os UD af
afdeling.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 03/05-2013
Fra Journal:
03.05.13
12.13

K07AT i;JDLAGT/A.yaULAKT HI
HiZI
HlEIOESl
HI Onkologisk cengsafs OBEl Kl
HI3I0061
?t. har kval.T.i? og bcllov for'
rp.
fiSSt Eirtperal 20 r.g, k; -jima car hvert
i.0V0'±:iålti-d
'i'agtr ikke I.rnger«
sop.
S-jrai-H
."t. ar j nforRieret C;u aktuelle sygdtvn.est.flt u S cg ar aV.cycile Ul.
desv-srre har vist toyh pi levsrr.etastaoer, sor, i lyset a£ akcucllci må
•:i;rv'1'g:'0o
GL odlry.k iar progrs-ision.
Vj tager
1 evert al r morgen oy på ir.ar.fiag
Biiirubi.h ita i dao .stabil isere L .
Vi hai: talt r:r., at vi hater pi eiiekt af stenten og .såfre.-it der
.coT.T.ar r-tyoelig 'ocorihg li 1= vertaii-ar.a, kat] evt . nec;pi , beh. 'kCSvirnTpå tale i forr. af .Aliitta eller Tareeva.
Rt. spoioer i-elv. c;ti dctt= er er..fe.=!tStiorLe£i og jeg hat r-fet, at -/i
ikke xan afvise datt--. V; rioirer acg i.ij e.'-'fekt af Jtenten.
onder elle ornsticadighedei er d-oc vi stig ac prior; tsre tide;-, ocj jeg
har tiibudc :ot. og ægiefeills enestne. ocj da dette itnaVes, vil vi
forsage at. etablere dc-tte.
I lyset af akctalle progtiijsicn, .pes'.or jeg det er ualgtsicst at
foret.^ge genopiivfiiincsfcrsog ved evt. hjéi'ta- .al ler
respir±t:£oh3,VLcp.
der findes ikke indikation idAl'-toaa
OllciE
intensiv
Det er dog fcrlS-lt ri;;tvli]jt ac !uW.3-.scc:e nf. . eg =t er iiji-i.-igsm cdhV
(for L:iri:1;Ln!i)

OPBS liy Kent i.-juation
FÆII er j Qijrrjn 1
OJGdél-Oiil
Ha;-.rnj Kjel.leriip

(03.05.13)

.Knriti r.iiatioi; nr.

Udskrevet; Ol. 09.2012 kl, 11:02 A.Ib KKORUOIQ

HI Onkologisk sengeaFa 0361 HI
Kåde pt, o(j r.-jiti end'; yi ganske
påvirket ai sitaatior.ah og gcg hgr derfor valgt ikka at ihf. pc. og
påror^hde oiK aktivitatshlveau, da jeg ikkt ;tL*nrr, pt. cg pårrrenrie
akcueit er i c-n stand ti.l ar, krnne prolitere deraf.
Hs;;rik .Anker Tiieluen/ijoiiOOb]
Overlajgi;

Fra dagbog:
d.03/05-2013.
Var på afd. Ved 09. tiden og mødte en siddende Hanne som havde tygget sig halvt igennem en
syltetøjsmad .Vores kontaktlæge fortalte os at årsag til travlhed på afd var at man pt. Havde 30
patienter på onkologisk og at afdeling kun var bygget til 21. Ved 12. tiden kom en læge ind til os
{ikke vores kontaktlæge) og fortalte os at Hannes galdetal var stoppet med at stige, men også at
den ikke var faldet. Hvis Hannes galdetal begyndte at falde så kunne vi om 10 dage tage stilling til
hvilken kemo behandling som kunne komme på tale. Han spurgte om vi var interesseret i en
enestue hvor at der kunne redes op med en extra seng til mig så at vi kunne være mere sammen
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hvis at gulsot ikke forsvandt.( med mere end 14 dage uden mulighed for at indtage føde så var det
ikke svært at regne ud at der ikke kunne være mange dage tilbage) Hannes højre lunge er begyndt
at give problemer når hun skal ligge ned fordi det er ikke til at finde en stilling som hun kan holde
ud at ligge i, men aftensygeplejerske (tina) fik ved hjælp af puder bygget et leje op som gjorde at
Hanne kunne sove. Hanne vågnede 2 gange med en fornemmelse af at hun var ved at blive kvalt
men det fik jeg løst ved at hæve Hannes ryglæn.

Kommentarer:
Tilføjelse:
Journal stemmer overens med dagbog.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO; 04/05-2013
Fra Journal:
Ingen journal fro denne dato.
Fra dagbog:
d.04/05-2013.
Hannes gulsot er ikke i bedring. Hun har drukket 4 glas appelsinjuice men kun ¥2 skive franskbrød. Hun har
for første gang i lang tid en lille smule formet afføring. Efter 1¥1 times søvn spiste hun 4 små stykker
flødekartofler samt en smule hamburgerryg. Senere fik hun mere appetit og spiste en jordbær is-r en stor
skål frugtstykker samt en leverpostejmad. (Fik senere at vide at man havde speedet Hannes appetit op ved
hjælp af piller) Hen af eftermiddagen steg Hannes temperatur til 38,1 så det udløste en blodprøve som viste
at Hannes hvide blodlegemer var faldet lidt. Tina fortalte mig at når hun fik informationer så ville hun
vække mig. Ved 1tiden vågnede Hanne med et sæt og havde stærke smerter under brystet. Hun fik
morfinpiller og faldt til ro igen.

Kommentarer:
Det undrer mig at der ikke er ført journal den dag,fordi det er da interessant at Hannes tal var faldet lidt.

P0B-SCAN1-PC2 scanner 06-12-2016 08:31 SEPBARCODE: 0U3

Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 05/05-2013
Fra Journal:
05.OS.Ij
12./-o

NOTAT iNULAGT/AMBULAKT HI
HIEI
HIElOÉei
HT Orikrjlaqiak sfcngaafs 0361 HI
HIEI0B61
Pr. h%r r.al';
, scralir.r i7er. rcår aitej. cei ftr r.r:rin.=. ; r •:err_'t Lii
Tiorqen. nen "'jr' *lr-;ei l.'il p-cvirt-'Sf. rig iLilpaii.
15-.$
•.^--ri-irerfs rare, di^r er .V;r"L' '.erjo p.- fiffe'-.r. af f.CcnlSu.
-il.
ivgsieri=== sv^rt IcrhPi'?'-, Mfi
licf^rT vf^l s-.ylceis rvmor-ry) tie.-i,
panrar.rvt -er.er jca-'dci Cl 10^".--atl :r". f-rr ar/c ib: e L } s.k tjoh.ar,Q;i;iy
rr,
iiij .
16C1) ry :< 3 cayL. r-v
O'C)
-p.
HrrciOPi'-iaioi ECO [ri-g x i
Dor er t37°-t vi-tiyisr.
?t. giver Pdrryk for, er -r-. =r cea s.': me ilar rvsr a ri ja L ianftil PJ,
Dj V'jr i <.•'6
af erlsgcslr-«-i
. Vi ra]=r licit dm n?-;«
i'aiL i-merVt t: lli.-not- Ti=1ic;o. .end- pi,
-,ærct t i lonUahDici-aiiiii rf'jc
•7
ic-jepierii ,
rr.
fsttar v-ipla.iieeT 20. niiki-jgx .''ri.-.e,
S-,-fEes hv, 3. .••ae;.
jsr,t
rp.
IEDI, a.OEci.j 10 :r.g D.n, evø.'ituclo
•=.pr; in^a "-ir i rn iirie".
, x Cj
i'i t.f.q.5r
"QI r.-;pi-.T--pi- igen 1 r.oigoci,
:-!a,T •JS.iddslDarr „••j.-- iJot iir: ECVI orn pc «r 1 er CC-i'iii lal f. fjrinr, -in;;er rrckci indi'iaiicici lir r.V • D,_. .-jV.r ,vitet.=.r.l
fij; 1 de'l n"par iiati--1.
•£llen Horl/b-a-id
Overlage

Fra dagbog:
d.05/05-2013.
Hannes smerter er rimelige men ved stuegang fortæller læge (Ellen Bork) at stent ser ikke ud til at virke og
at infektionstal var stigende, så Hanne skulle have lagt et drop med antibiotika samt begynde at bruge
morfinplastre og piller. En luftmadras som vi havde hørt om i 5 dage var blevet fremskaffet og gjorde at
Hanne kunne finde hvile selv om hun var tvunget til at ligge på ryggen. Alle børn var på besøg i 4 timer
hvilket gjorde Hanne træt. Alle børn fik situationsrapport og tog det pænt.

Kommentarer:
Jeg har tidligere nævnt at jeg ikke er iæge, så der er sikkert en forklaring på at Eiien Bork ved
stuegang meddeler os at Hannes tal er stigende, og at laboratorieudskrift siger at de 2 to! som var
interessante (biiirubiner,CRP) var faldende. Den 4/5-2013 kl.21:50 viste Bilirubiner 177. Den 5/52013 ki. 08:39 viste tal 168. CRP tal vistefald fra 363 til 311. Det var ikke hurtigt faldende, men
faldende så journal og dagbog stemmer ihvertfald ikke overens.
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Fællesjournat sammenholdt med dagbog
DATO: 06/05-2013
Fra Journal:
06-05,13
IS.15

rKDL-ACT/Al-BaLANT Kl
HIEI
HTEICJ361
Kl Onkologink sangeafs OSfil HI
HIEI0S61
KiiiiUbin Sor rsiiv.au-ende i '.isT.Hrelii-'eaj
3j.-i.
Til gernirlJ ei: ae; kor-.T.n- sr.;.jfindei Cr.P L as—.-s pariade cn ti r-io.nisL af
lebrllia, Icr.-iitni'liig pgr-- arenrer!»cg'alsen, 09 pc. er sar; i .ralevariL
•snrlbtDtisk ba.hK.linfsk er pr.- rtri^lig velbef'incic.-Kifrien LOiri-at IVreriik.
VeJ genneftMg-srin sf pr. 's ; avevp-ara.e-ei-x (s cvsr rid .kan dst -sy-res 'iidl
påfaide:-.di-;, aC C'i'-S kar-n x.i-r; ofn T; . i! . , dvs - •j.T.iddf'; part fdr akfjell'j
ir.g, afi-nslo
sr
.-.yp .jd ar.s s .r-rpdes-set' 1 i e'-'e;'--r, rce:;
lk);= f-sr.qe cu cvBrvejer i--.L;::ån9ip.'»-ier, da rfs .=-Trifi:'-; prc-rpr-S-;; nar vaii-sr
F'ii'I'-aegativ
fnrnrndeise r.sci 5;-L0---TU::P 1 20i;i pli OenrorrS- E-rir.tidig
yr der vod oL .if giiiri'-voje-r..? ^nr rndaa-rrsi.-a sf ooisprM-vritr stenr nyr
fornoldHvii b.ysksd-'^;i iptrahopa'.i-sk gft.lde.^rgsc- og i-.ja i vix. i^verlap.
Plnn/kor.l: Juflj fin
Pcrtsat
i.v. sr.ribi OLI £=•; boi;.
ysGliikk=i;;t; af alc^^rrrar Lvt liri-ajpx ril leve rp.-s vi i-kr;;!.g .
lp.
pLfjrc-ii.'xj ai Icrodll
rphapet-iriHpa:-.=tierre ofi inrpynglcbulii'.cr
01!= Peop/vjpG
-' . L"C-£-r.;vel-Bye

Fra dagbog:
d-06/05-2013.
Hanne fik feber og svedte meget i løbet af natten, så kl. 01.00+03.00 hjalp jeg Hanne på toilettet og fik
skiftet sengetøj. Hanne fik antibiotika. Kl.06.00 og var ellers rimelig frisk. Ved stuegang fortalte læge Ulla
Peen at de havde set på scanningsbilleder at der havde været forandringer som at de ikke helt kunne
forklare. Hun ville gerne have tilladelse til at lave blodprøve imod leverbetændelse. Jeg fortalte om vores
problemer med akutmodtagelsen og at det havde taget 4 dage at få foretaget en akut operation. Hun
undskyldte med at de havde en ISSUE med afdelingen (det syntes jeg ikke lød som en forklaring som kunne
bruges til noget) Sygeplejerske Mie ville tale med diætist og sende hende ind. (vi så hende ikke den dag)
Det var tydeligt at det var en af de dage hvor afdelingen havde 50 % overbelægning.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.
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Fæliesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 07/05-2013
Fra Journal;
07.05.13

KOTAT rrøI,ACT/At-tnur.AKT iil

09,30

Diætiscafs.HI
Diætetisk besicrivelsa

KlK.l

HIEIOSfil
iUDADIÆT

HenvisningEarsag: ?t. hertvJc'.. ""KundeL n^dScL kOStin«'„-3g iSiiLt kvaitt.e. a.;;
ciadiC'tiL.

Huværends kost; sygttiuskrsst ccj :ir.d<5lt.
(fortB.cttcsl

r"

I,

1
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ha:i.-i': fpgi-igtup
(07.OS.13)

'jasKTevec : 'j^-U:r.^ur^ kt . ]l;U2 Ar:

Diætistafa.HI
Motivntion: PL, vil ?jc-; n-L Spi;;'! orj Jrlkkc-r n.'?;- ;;ar
r.af- sppeLiL
til dec aervcr-iide t-issL, cpiysar at have iåst "spp&tit frfcirinerjde'"
:r.edicir. igåt hviltet -tar hj-jlpac i:dt.
Diaittcitirifc pire>blciasti.llir>q oq bdhov
PL. har ikhc rpist og pru;;jceU suflicLeriL i d=.-! aeta.'rte Lid. har doq
tagC'L pi i. Vii'jt OES va-sko?? ?L. h.ar kvairre dg xa.ilide; eg her det
iaKtisk bt'iat rted sreagsneutrale frdsvarer so- -rartof 161.1.06 og
rise.tgrcd sajr.t friski fr-jgtar.
Væqt:90,5kg {hahititelL ca. H3):qi
•He jde: 11 idn
?-KT:31
Enorgi'oehov; a. ^OCOkJ og 65tj prctein og SlCO.-tl veskf^,
Diaitetisk infcgr-vgr.ticp
Plan; KcsLoii iilp53ise,3 .i sajtaibelod rfieci pt- rt-.-r. skc:rria);o,?t.
Formål: Ar. ho.irc; 5^r:i.T.ririgr,tilsionti.
Socxait: pérx-rsnde rilsteda vsd ss.titaler! ds r.an .ogsj sever pi sluc-;r.
PiiEtetisk moriitorerxng
Evaluering; Cpfriignjng prir.o pro 20. Pr,. hor
;r x.'uge.
Sanarbejde og accapt; Ft. n- indi'crsLévt td accerrti'e;'
Udleveret: %

.

V

Ma r i E Fra y
kl. di.X-lisL
07.05,13
l'l-27

NOTAT IHDLAOT/A-yBUl.AiSIT HI
HiSI
KIEIOBSl
HI Onkologisk ser.geafs 0861 HI
HlSIOØSi
DeL drejer sig o.i. er. t6-iriq kvinde, kendt tv'.!
pulpitis ncji:
eit.écel let;, arienokarcir.or,.
Pc. sr aiieredo tilktytt.ic .ftkologisk afd. gicerj 3012, sos at.forc
p.ga. diss. pui.-r.cr.ElL acieriokarcinorri. Fik eteri.'xqe:;t;e pel liaeretqis
keaoterapx .T.eti 2erb,-.or=t ir, cg Vi r.ors 1 b: te . ElCOr køttoterpi har pr.
værer ril kortrrnl CT"---kannitg. SetnrSC d. 05.0-l.i3 srir. vurderes til
.rr.Eti;.=. quo, dc-c vil sige u-rdurcc cy pi. skulle t.v;-r..s.r-ite r.C-d videve
kcntvoi.
2 dage efl.er pc. r.ar v.vrL't i a.tib., har bur. '.ceq p-alL Keiitakt tcid atib,
og tr blevet set; ar an kojieg,a Oovil Lange pn det tidspunkt he.gynder
pt. ae fSr stigeitde ba-sisk losLacststi og LDH og siden da er der gSet
betydel.igc ned aé S-.akkø meti akcuelle levartal, -.an baiisk roiiatn.kft
pA 1-360, l,0!i 216, FF 0,62, bilirubin 131.
rc. har vitrc-c issdi , tsos kirurgerne d. 23/-; og 'ivder iiidi. hos
tirUrg.l'risb her !ta:i fDieLaget LiL-skEn.ting af leveren, sa:;i viser
ieverir.at.Esr.Esar, nainrllgvls progression od pt. fik --rilagc EFC6 r-d^.n
stdrre etnekc. Han har pii et tldspotikc diskuterai; oiti, pc. skulle h.fve
rT(3, jr.eii itiar. itar L=ggv. oROF i torste o.nqr.ng.
Siden d, 05-05.-2 pf, mis tanke oq. abcoq.in&l lokua blev pc. sat i
y.inacef, Mecronidazol heh. sanC encangsordi.-.ation med Go.nca.
PC- har: haft cendGi-i-j cil stigs.-ide leukocytr.aI på 15, 3 og C?.F pi 218
siden c!. 2. ;fsaj, tuile;ib har stcrt sat vtrrsc SL Lnendo. t.en or b«gy:i(it
ac i'aldo siden -i -qår. .-iar -."æret stigende ril 363 pq <?rtsrfoiger.de
faldet til 2G0 i C-AP. Vi aiA .se, hvordan dec gir med t.ai t-ar.-3, det sr
kun 2 dage .siden pc. blev sat i beh.
•Ancibiociskbeh. blev fersc iv-^rksat d. 5. maj, dø? .vil sly.j for 2-3
dage sicibn, n'.in har cgsl saittiriig lEvet 0.63 tru nus EKS, itinus 2222 Cg
nintl-j ITA ail.ar ;-L'iT.
Ut, har h.ait .en lang .Eanrale rr,.;-«} pc, og a g C v i-afl1er. ij-.t. hel-a
fprltipvt. Forlebtt h-ar dog v.rirot bslasceirie oq kC'ttplicot.'C for pL. cg
rgLofmlle;!. M-an-qe Fcr.i.te 1 i i ge .1 r. To r.iir-t i onet' apccxolt forlnl;.;- hc.s
kirurgetrna h.ar va-rec h.li'dc. rC. itu ,jt vibtar, .at de; ikké er neget f-t
gore.
8/t sene Sbni 1 dag blwt pc. 's C?-skanr,xng tre . 5. april genr.otigåot
rhor.-.;«-ttn.d

u l'J
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HI Onkologisk søngesfs 0061 HI
og ;aan
fra ?.tg. afd. sracigvÆk, .-it der or vjÆfidrsda EtsLri-,
Syncs dat viiie "¥-ra nensLgr-srri.=f.5aict at foi'ticjo e;; CT-skanr.ir.q under
indi. og o.eiit i;gTtr:¥.niigr.5 cdi sygdornsstfitus p-1 CT-sk.ann i ngen cgsA .tar
andrst sig eiler ej.
KHni.sk kurine ;ri,an gocic mistif-'Oke progression, ",en fakcL.st; siden
slutnir.ge af ape: kan .man ss stige.ide luvajrtal, r.an se 1 vrTolgelig
skill raan ikks udg-inkke d~ sndrs tiistande, ss.t godt k-tn .rivti'
påvirkning af lavarpal, Harpnder er nar bl'jvei foretaget'
hepatitisptcver -og C.KS, E^S virus i
Afventer svar på saF.Jed« vurderin.n Cg kOJ-.kidsiap,.
Udfr.a det kenriskisb jeg 'fier til pi. errstor raistankii
om
prpgressicn af syndotniteu.
Pt. og påfCr'vn.ii? LnfornÆrss ocr,, sådan soo j;ituario;.C;i or. Vi har
ryggen mo-J iiiurirn cg en-ciL årsagen til sriqende iiasis!-. io.s fatase, .ie t
vil sige IfeVOttai i 'Jet itsie tagen, Tiést n.^ndsyjilLgt som anfsri
riiis Lainkcs prngression.
?t. og ægteiæiisn er qcdt klar ove.' den kritiske tilstand- De er ogs.é
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Fra dagbog:
d.07/05-2013.
Vågner ved at Hanne er ked af det. Hun havde valgt at gå på toilettet uden at vække mig. Resultatet var at
hun ikke kunne finde hvile. (Hendes puder var faldet på gulvet) Imod smerter fik Hanne en morfin pille.
Diætist kom forbi og hørte på hvad Hanne kunne tænke sig at spise (Hanne havde frit valg på alle hylder)
På stuegang fortalte Fahime Andersen, at de ikke vidste at cancer havde bredt sig til leveren. Hun fortalte at
efter den 5/4-2013 er der sket et eller andet som har fået leveren til at vokse. Hannes Infekticnsta! var
vokset den 15/4-2013. Men den 25/4-2013. Er levertal vokset eksplosivt, hvilket er atypisk for cancer. Fra
den 2/5-2013 til nu var antallet af hvide blodlegemer steget. (Infektionstal var faldet) Fahime ville have
scannet Hanne igen. Op af dagen vendte Fahime tilbage med tilbud om at hvis Hanne havde mod på at
prøve 50mg. Traceva som var sidste mulighed for at standse cancer i lever, og det var uden sikkerhed for
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noget som helst. Fahime talte med Hanne alene og de blev enige om at Hanne skulle tænke over det. Årsag
til at Hanne tog samtalen alene var at Fahime ville sætte Hanne ind i risici, og den beslutning ville jeg ikke
være med til påvirke. Hanne skulle ALENE træffe beslutnig om hvad hun ville udsætte sin krop for. I løbet af
natten var Hanne på wc. 3 gange.
Kommentarer:
Tilføjelse:
AT Hannes levertal den 15/5-2013 BURDE Fahime efter min overbevisning have reageret på. AT Fahime IKKE
havde lovet noget Kan man så diskutere. Hanne fik i hvert fald besked om at hun skulle tænke over
tilbuddet.
Set i lyset af at Fahime Andersen i journal af 8/11-2012 samt 6/12-2012 har skrevet i Journal at
Patient var "tilbudt Tarceva hvortil der skulle bruges en ny leverbiopsin, patient takkede nej tak" so
undrer det mig at Fahime ikke henviser til de 2 samtaler i 2012. kemopause for at kemo ikke skulle
tage livet af Hanne, blev heller ikke nævnt.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO; 08/05-2013
Fra Journal:
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Fra dagbog:

d.08/05-2013.
Vågnede ved at Hanne fik lagt drop kl.06.30 men pga. vikar-i elever+ overbelægning så blev drop først
skiftet efter 21/2 time (havde været tom i 11/2 time) Problemer med skyl af drop gjorde at det blev aftalt
at pille det af. Hanne fik en sprøjte morfin og det blev aftalt at man ville finde en løsning så Hanne kunne
sove. Læge Ulla Peen kom til stuegang og fortalte at hun under ingen omstændigheder ville sende Hanne
på intensiv. Hun Indrømmede at cancer i lever var kommet bag på dem, fordi den leverbiopcin som
Bispebjerg havde foretaget viste kun fedtvæv. (Vi har flere gange rykket Hillerød for at få svar på cancer
type som vi havde fået at vide lå hos Bispebjerg, uden resultat. Så at få at vide nu at leverprøve intet viste
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kom godt nok bag på os) Læge Ulla var overbevist om at cancerpiiler ikke var en god ide men at hospital var
obs. på at gøre det nødvendige når tiden var til det. Levertal var så dårlige at hun i hvert fald ikke ville råde
Hanne til at tage pillerne fordi hun var overbevist om at de ville tage livet af hende. Hun ville gerne have
scannet Hanne d.10/05-2013 for at få et fingerpeg om hvorfor at det var gået så galt. Det meste af dagen
har Hanne sovet, men det resulterede i en fornuftig appetit.

Kommentarer:
Jeg blev frustreret den dag. Overbelægning resulterede i at Hanne ATTER engang måtte have
skiftet drop fordi de ikke havde tid til at tømme posen når den var tom (vi havde efterhånden svært
ved at finde et egnet sted at lægge et nyt drop. AT få fortalt, at den leverbiopsin vi har efterlyst
siden november KUN indholdt FEDTVÆV!!
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 09/05-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:
d.09/05-2013.
En ekstra dyne i hovedgærdet til at tage de dæmpebevægelser som luftmadras frembragte men som
generede Hannes fyldte lunge, samt en morfin pille til at sove på resulterede i at Hanne fik en god søvn tit kl
02.30 hvor jeg hjalp hende på wc og derefter til kl, 06.00. Hanne følte ikke at hun havde nogle
nævneværdige smerter, men for en sikkerheds skyld fik Hanne en morfin pille. 1time senere måtte vi
opgive at bruge Hannes drop til antibiotika (den forrige som havde givet Hanne antibiotika havde ladet et
tømt drop sidde for længe så nål var stoppet af et eller andet) Sygeplejerske insisterede på at Hanne (selv
om hun havde forstørret lever samt væske i lungen) skulle om på siden for at få en stikpille. Det fik Hanne
store smerteproblemer ud af. Vi måtte bruge "røde dråber" som supplement til morfinpille for at få styr på
smerterne. Kort tid efter kom en ny sygeplejerske og præsenterede sig som Hannes nye sygeplejerske så vi
tror at det var bedst for alle parter.
Kommentarer:
Det undrer mig at man ikke hor lavet journal den dag.
1. Fordi afdeling ATTER engang måtte skifte drop, grundet sløseri.
2. Fordi sygeplejerske, som var dybt frustreret over at hun måtte slås med Hannes drop,
bestemte at Hanne SKULLE have antibiotika i endetarmen, SELVOM vi gjorde opmærksom
på at den proces kunne ikke styres (der var en grund til at Hanne fik antibiotika ind via
drop) Sygeplejerske kom tilbage med en hjælper. Moslede i lang tid med Hanne med store
problemer tilfølge. EFTER at sygeplejersker var gået fortalte Hanne at pillen var blevet
stukket op I skeden i stedet for i endetarmen.
3. Afdelingen bestemte efter den episode at DEN sygeplejerske INTET skulle have med Hanne
at gøre.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 10/05-2013
Fra Journal;
10.05.13
12.15
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Fra dagbog:

d.10/05-2013.
Jeg hjælper Hanne på wc hver anden time igennem natten. Drop blev sat i kl.08.30 men kaos hos
personalet (uvist hvorfor) resulterede i meget sen morgenmad samt at drop måtte sidde i (selv om det var
tømt) i 2 timer. Ved stuegang konfronterede vi læge Poul Lange med at 2 forskellige overlæger havde 2
forskellige meninger. Han mente at begge læger havde ret, alt efter hvordan patient fremstod.
Kommentarer:
MANGLENDE udskiftning af tømt pose resulterede atter engang i at nyt drop skulle monteres.
AT en overlæge (Poul Lange) IKKE vil tage stilling til HVEM der har ret. Fahlme Andersen som mente at
50mg. Traceva kunne være en mulighed, eller Ulla Feen som sagde klart NEJ, er en ting. MEN at skrive i
journal at Hanne IKKE ønsker Traceva, når vi KUN har FORESPURGT Poul Longe, HVEM af de 2 læger vi
skulle lytte til, og han så gav os så vagt et svar, MÅ siges at være en anden. Poul Langes journal har INTET
med virkeligheden at gøre.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 11/05-2013
Fra Journal;
Ingen Journal fro denne dato.
Fra dagbog:

d.11/05-2013.
Rimelig nat men smerter fra morgenstunden nødvendiggjorde at Hanne måtte spise morfin piller som fik
Hanne til at sove det meste af dagen. Hendes drop virkede fint ind til om aftenen hvor hånd hævede som
tegn på at væske rendte ved siden af, så nyt drop igen.
Kommentarer:
(
Udskiftning af drop i tide og utide er tilsyneladende ikke noget som journalføres.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO; 12/05-2013
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:

d.12/05-2013.
Kun 2 gange skulle Hanne hjælpes op og på wc (kl.03+06) Hanne er mere gul i øjnene (galde fra lever bliver
ikke tømt ud med afføring) men har ikke synderligt mange smerter så hun sover det meste af fermiddagen.
Fahime Andersen kom og fortalte at hun vurderede at min far, som lå med cancer på modsatte gang, ikke
havde langt igen og at han ti! dels havde indflydelse på endestationen. Jeg fortalte Fahime at min bror og
jeg var enige om at next stop blev et hospice. Ved 16 tiden kom en sygeplejerske og fortalte os at stuen
skulle ryddes og at Hanne skulle flyttes til en 2 sengs stue (på stuegang d.03/05 havde læge ellers fortalt os
at Hanne ikke havde lang tid igen og at der ville være en ekstra opredning til mig for at vi kunne være
sammen) Da Hanne blev flyttet fik jeg melding om at jeg kunne sove i ambulatoriet. Det nægtede jeg fordi i
al den tid som jeg havde været der, var jeg den eneste som havde hjulpet Hanne (Min far som lå på
modsatte side fik intet ud af at ringe, så han måtte skiftes mange gange indtil de opgav og gav ham noget
som de kaldte et feridom som kunne betragtes som en slags kateter) og det skulle Hanne i hvert fald ikke
opleve. Enden på den diskussion blev at min seng blev anbragt på gangen lige ud for stuen og at hver gang
Hanne skulle på wc så ringede hun på min telefon.

Kommentarer:
Tilføjelse:
Når HELE afdelingen bliver endevendt for at skaffe mere plads til overbelægning, så journalføres det
tilsyneladende ikke. Jeg fortalte sygeplejerske at jeg den 3/5-2013 havde fået lov til at dele en enmandsstue
med Hanne i hendes sidste tid, men det var sygeplejerske kold overfor. En yngre mand med slanger og
flasker blev flyttet ind på "vores" stue. Min seng blev anbragt under et lysstofrør på gangen. Hanne blev
flyttet ind på en 2 sengs stue med begrundelsen at "Hanne havde fået det bedre siden hun blev indlagt på
onkologisk 3/5-2013. Ved at ligge på gangen var det selvfølgelig også lettere for mig BÅDE at hjælpe min
far OG hjælpe Hanne når nu afdelingen IKKE havde resurser til dem begge.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 13/05-2013
Fra Journal:
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Fra dagbog:

(d.13/05-2013.
Hanne fik ikke megen nattesøvn på 2 sengs stuen og jeg selv fik endnu mindre søvn på gangen fordi at
patient på vores gamle stue (stue 10) var blevet urolig hvilket resulterede i at 2 sygeplejersker måtte
dæmpe ham. (et skilt uden for døren fortalte mig at han var død da jeg vågnede om morgenen) Allerede kl.
05.30 skulle Hanne på wc så det benyttede nattevagten til at lægge drop på Hanne (det resulterede i at
Hanne måtte sidde med et tømt drop i 2 timer) Ved stuegang fortalte læge Ulla Peen at Hannes
lungecancer ikke rørte på sig. At Hannes cancer i leveren var både godartet og ondartet samt havde
fedtvæv (?) Årsag til antibiotika var at den mislykkede lever operation havde været med til at lave ravage i
bugspytkirtlen men nu var infekticnstallene blevet pænere. Hun blev "tilbudt" en ny lever biopcin men
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takkede pænt nej tak (hvad skuile det nytte?) Ulla nævnte at forbedring af kostindtag havde gjort at Hanne
S3 bedre ud. Jeg nævnte at Hanne ikke havde kunnet indtage næring og at vi i den periode havde været i
kontakt med afd. 5 gange, men det syntes hun ikke at hun ville kommentere på. Ulla foreslog en
aflastningsplads inden en mulig hjemkomst og det blev aftalt at det skulle der arbejdes videre på. (Hillerød
ville selvfølgelig følge forløb) Alting var forsinket så Hanne fik sin antibiotika meget senere end planlagt. En
af poserne blev så udskiftet med en sprøjte i stedet for (resultat at Hanne havde ondt i armen resten af
dagen) Kommune fortalte mig at hvis Hanne ville hjem så var de indstillet på at stille alt nødvendigt udstyr
til rådighed.

Kommentarer:
Tilføjelse:
ATTER en dag med udskiftning af drop!!
Hørsholm kommune har siden henfortalt mig at Hillerød havde oplyst at Hanne IKKE var syg nok til hospice,
så derfor fik vi en aflastningsplads. Jeg kan ikke gennemskue om Hillerød havde vurderet at ventetid på
hospice var længere end ventetid på en aflastningsplads. Det kom i hvert fald bag på kommunen HVOR syg
Hanne var.
Patienten på "vores gamle stue" hørte jeg ved 24 tiden var urolig. Jeg var så træt af at jeg i så mange dage
ikke havde fået megen søvn, fordi Jeg selv måtte passe Hannes wc. Besøg samt bade hende at jeg blev
irriteret over støjen. Jeg vågnede et par timer senere ved at der var tumult på vores "enestue" Jeg kunne
høre 2 sygeplejersker mosle med ham. Flere gange gentog den ene sygeplejerske at han ikke måtte pille
slangerne ud. Da Hanne ringede at hun skulle på wc kl. 05:30 var der sat et skilt på døren somfortalte at
besøgende skulle henvende sig til personalet, fordi patienten var død.
Årsag tilforslag om ny leverbiopsin var at Ulla Peen var nysgerrig efter at få at vide HVILKEN type cancer
Hanne havde som havde snydt dem. Ulla havde tidligere fortalt os at hun IKKE ville være med til at Hanne
var forsøgskanin, så Hanne kunne ikke se nogen grund til at hun skulle udsætte sig selv for endnu en
smertefuld leverbiopsin, som ikke kunne gavne hende. DET budskab fremgår ikke af journal
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 14/05-2013
Fra Journal:
14.05 13
10.55
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Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:

d 14/05-2013
Kl.02.00 var Hanne oppe og på wc men 2 timer senere vækkede natsygeplejerske mig og fortalte at naboen
var blevet dårlig så vi skulle flytte Hanne fra hendes stue til en ny stue. (Dårlig var så en underdrivelse
Patienten var død) Kl. 06 30 fik Hanne lagt drop ind men fordi at drop sad i mere end 2 timer efter at det
var tømt så begyndte blodet at løbe tilbage i drop og forhindrede at nyt antibiotika kunne løbe ind i årer, så
atter engang måtte vi have skiftet drop. Jeg var træt så jeg lagde mig til at sove men blev vækket ved at
Hanne ringede til mig og fortalte at hun havde ringet efter sygeplejerske i en time for at komme på wc uden
resultat Jeg fik hjulpet hende så hun med nød og næppe undgik at det gik galt Sygeplejerske måtte bruge
lang tid på at få drop i gang igen, men det lykkedes Rensning af drop skal normalt dryppe 115 minutter
men blev først stoppet igen efter 25 min med begrundelsen "hellere for længe end for kort" (nu er det
selvfølgelig ikke sygeplejerske som er nødt til at kæmpe sig på wc hele tiden)
Afdelingssygeplejerske kaldte mig ind på sit kontor og spurgte mig hvorfor at jeg ikke bare tog hjem. Jeg
fortalte hende at for 10 dage siden havde læge anbefalet at jeg blev indlogeret på stue sammen med Hanne
med begrundelsen at Hannes situation så skidt ud og at vi i den sidste tid skulle prøve at være så meget
sammen som muligt. Afdelingssygeplejerske fortalte mig at Hannes situation så bedre ud så derfor kunne
jeg ikke fortsætte med at sove på gangen. Mit argument om at Hanne måtte vente i timer på at komme på
wc samt at personalet ikke havde den fornødne tid til at lempe Hanne i seng (hvis Hanne ikke var placeret
højt nok I sengen så gør væskefyldt lunge at Hanne fik hosteanfald som var svære at stoppe) blev fejet af
med at den diskussion måtte jeg tage med sygeplejerske. Jeg fortalte hende at hvis jeg blev smidt ud så tog
jeg Hanne med fordi hun skulle ikke opleve så uværdig behandling. Jeg fik senere at vide at Hanne var
visiteret til aflastning på Louiselund næste dag kl 13.00 så aftale med hjælpemiddelcentral om at fa sat
seng op derhjemme for en dags skyld blev droppet. Sygeplejerske kom kl. 13 30 og fortalte at der var sket
en fejl og at Hanne først skulle udskrives en dag senere. Pres fra Hørsholm gjorde at Hanne alligevel skulle
udskrives næste dag. Eftermiddags sygeplejerske fortalte at man havde vendt min situation en gang til og at
det ikke gav mening at jeg blev smidt ud dagen før Hanne skulle udskrives, gjorde at jeg fik lov til at
overnatte under særlige forhold
Kommentarer:
Tilføjelse-
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At der ikke er en journal som fortæller at jeg blev indkaldt til møde med afdelingssygeplejerske samt indhold
af denne samtale undrer mig fordi:
1. Afdelingsleder fortalte mig at hensyn til brandmajoren, gjorde at jeg ikke kunne ligge på gangen
mere. Jeg protesterede over hendes udsagn fordi det oplevede vi næsten konstant.
2. Mine klager over at Hanne (og minfar) IKKE fik hjælp til at komme på wc. når de ringede med
klokken, blev afvist med at den diskussion måtte jeg SELV tage med afdelingens sygeplejersker.
3. Mit budskab om at hvis jeg blev smidt ud (og som jeg fulgte op på ved at ringe til kommunen for at
få specialseng kørt til egen bopæl i Rungsted) var hun kold overfor.
4. At eftermiddags sygeplejersken ringede til afdelingsleder og fik "omstødt" min udsmidning til "tålt
ophold" inden for gule streger på gangen, samt meddelt at jeg ved HVER kontakt med Hanne skulle
hente en sygeplejerske (man kan så undre sig over hvorfor jeg skulle lave sygeplejerskens job, hvis
hun alligevel godt kunne nå det)
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Fællesjournai sammenholdt med dagbog
DATO: 15/05-2013
Fra Journal:
15,05.13
10.40

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIEI
HIEI0361
;-{I Onkologisk ser.goafs OBGI KT
HIE10S6I
Udisk eiviiingsnota t
Pr:. har fSe-.:; plads [JI kouisslurid d.d. Kllr.ial: er tilscaud&ri irændrCL,
nr.. er tra:-,: og nat; sv. C, perforTr.£t:co3t.3\:us i, 1 everparaxcrre :
'j.iiildret niveau, bil .Irrsbin iuiip. iidr stigCijdd (Ijl! . i.^gan
P. n.
Ft:, bar That Frednisnlon 50 ;r,rr dagl . . rnrkss reoucicec
dirr!.
Prehni.scL&n 2b .-T.g ir.iniMum 1 •.JCTH.
••;an evei'.LUCit ydarl igei .j udtrappss ir,ed halvering -ilhængiv af pb . s
uiir.enri l^-sar.d og miskni,
Der beriaitTies
rp.
.'liirsisk kon-rol om 1 ind. ho.-? koniakcl-xqc i-'obinieh Andsfser.. avoiiineit iri;rierb'jg::ede,
debts eitsr pL.s
Medicinntatus
Iflc. EFK
Epikrise
Kendt med dissaminereu KSCIC mtd rihredning
Lii iiiodsat limce,
l/iiiiok.-.nder, retrope-ric&r.eala r.7l.3ndLer og levar, 3id:jt.;'i®vnr.e har
virct: vanskeligt frønsc, 13 eiigt biiledTinvssiqt . Siden iiovesibsr £017. i
pavsaiOLldb -eiTcer 1. .limje kenric-tcrapi.
Ir.dlaiggeLS ::icd tiltagende abci-smtnBlia, kitfarvst atfpnir.q, irirkfarvC't
urin, der rindes bstyriaiigt påvirkede Leverperar.-.etre og Coretacet Ot.^kanning, snm dei-i vist-i levefRato^teseiirig og del.r foraboiret ve.
levsrlap med noten galdestdbe. Man aniæggor d. 3n.O>!.13 stgnt i
galdeveje, hvilket dog r-.ke her overhevi.'s-end-e erlekt pS t.i Istanden.
Overveiel5S.' cmki-mg eventnei 2. Unge ber.and] .i n.r opgivQi=, rfsls
pgj.
almEn£ili=Lanc, .-Jel.s pcjå. do n-Av i r.ksdo iovorparc-.wor.;:^.
Et. u.i.s:-:riv=s til J.otise 1 und, itedgives smib. tid til kiinlsk kontrol
etter .1 md., sålrea'.t c.i Lst.t.nde:-L tillader dscts.
U! 1= Feen,/band
1. rar,Grv«lÆgo
(fcrrssEt tos)

OPUS tly Kontiiiuatio:!
„ ,,
t
,
rællesjournai

"ifi
Kontineaticn nr. ob

o ii'i Sti -n "31 4

K^une Kléuerun
(15.05,13)

Udrkrsveti 04 . G P . 2C1 3 k 1 . 11 = 02 Ati kMOROOj^

Hl Onkologisk scngeafs 0É61 HI

Fra dagbog:

d.l5 /5-2013
Hanne lagde sig til at sove ved 23 tiden og ringede først til mig kl, 3.30 så at få sovet 4 timer i træk hjalp mig
en hel del. Efter en wc tur og en tår isvand var vi klar tii at tørne ind igen. Allerede kl. 06. råbte naboen om
hjælp, så vi fik ikke mere nattesøvn. Hele formiddagen gik vi i ro og mag og pakkede vores få ejendele
sammen. Efter et lækkert bad og en lækker frokost var vi klar til at køre til Louiselund på aflastning. Hanne
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blev indkvarteret i et rigtigt iækk'ért væreise med køkken og eget bad. Hendes luftmadras var installeret så
rammerne var helt perfekte. En sygeplejerske gennemgik Hannes medicin samt fortalte os at de var 2 på
nattevagt som jævnligt kontrollerede og hjalp Hanne, så jeg kunne roligt tage hjem og sove. Det blev aftalt
at hvis Hanne fik dét dårligt, så ville afdelingen ringe til mig.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 29/8-2012
Fra Journal:
29.03.12
03.2-1

UOeS FREt^MgTDE UDEN FOR KOKTAKT
KIEA
HIEAUBb:;
Onkologisk anto-afs 0362 MI
HIEA0362
Visitation:
5f>-firiC] kvinde, n-.ed ny?:o:;siatecet, p;.u;;:or.o,I.t; aden-okarc:L;;om, hsj'-.tiseis
fra Infiitracenheden, Lnngeiued.aici, , 3B!i.
?t. har rregc-t en. 10 pak">;e.ir, niec -ephor i 1991.
r-ET-/CT-ska.nriing viser stort, tf.ai.vgniiei-asusnekt ijiliicrgt i he.
rie-llsriLep -ed patolsgisk ~L:C-cpCr.geis& .tatiC ec ydcriiqera
rand.i.nCiitrsT. .ried oge" FDC—optagelse .i ve. underlap, Ellers flere,
iV.ke-farstørrede glandlei: i tiedisatinuri, .tic-.d riget FDG-opteqelsa, tåde
i hsi. og ve. Aide sart supreklavlkul-irt s:5.itt i,kV.a-icir.st::rrGde, PETpos. ylandier i htJ. aksil. Eiler:; PET-pos. gl.nndier r.inkring psr'.ore.as
samt flere, fekale foci i hd. leverl.ep fEed oqet FDG-optageise.
Saralet klassifikation Trb Uo
Fsrstfibiopsi fra hn. lynge viser oells-v-ie forgnelige nred polnc-rialt
adenokarcLricri. Haterielet er desvrEire ikke e.gnel; til EGrM-i'Jtat ion.s-snnlyse.
Vatderi.ng og plan;
Pt. har diss., puirs-nrialt Hd.rr.oKfir(:ino3-. tied metgKtnser til nvrdE.littc
Itmgø, recipperitor.øale 1 ic-kirrier og leveren.
?ga. stsditci IV .sygdorr, sr pt. i--..kc enr.ét til, kir. jj-rii. Sr Ijclisr ikk
egnet til konkcmlra:;t kaiaO-ZstrAléber..
S-t. bsr tilbydes pail. Siacicterapi 1 fni-n af 3 serier Carboplatr:-: og
vinoreib.!.-:. Det drejer sig om nde.nokftccinom, og derfcr kan Avnstln
'•;p!Tu:>e pn tals.
l.kiiicids.lbart: fincos der i risdsendte jr-notater incjeri
kontra.indikatiener til .t.vastin.
PE?-/CT-skenr,i:igSbilJ . er desva-rre ikke Liinangcligs, cg derfor er
det .Ikke .muligt at vurdere evt. tunoritvgsio:'. i store blodkar. Bill.
skal Vi3=re tilga-.icel.ige tor nu,
rp.
rgkv. af rBT-yCT-skEjnningsbill.
fra tLv-:,.
ivir bl 1,1. er t i'iga::jgel,.iqe, .ssal ijncsrtegnecicj diskutere dem vod
rccj.k.onf,
IJniisr fllis
nmstaor.dighccsr skal pt. indkaldos til forus. den
0'l.09.20l2, ki. 3.00 hos ovl. Fahimeh Andersen.
rp.
ekg.
BDTA-clearance.
hamat-olocri, virskotal, revortsl Od
ioniseret kfslciuni.
•Ad SGF.'l-ir.'rtationsat-acus;
Patolociiiateri-flle t-r rltrsværre ikke tiig.ijngél lyt til KGFKniUtatiori3an.aly.se. Hvis vi onskor denne us., skal der fcretagcs ny
bionsi.
Pt. bcK infcrraeres on-, ovenståande.
Hvis pt. tjnsker ny biopsi, kan man genhenvise p'r. tir I.nngemed. , men
det er uhariEigtsi;ia;seigi; £t vente mt-.d beh. , indt;.il evt. bi.opsi
foretages.
PL. s,k;-;l starte med kemcterapi, og ba.h. kan .3vt. laves ota, hvis
bi-aps.i viser mutation i EGFH.
I dettu tiifitldf bci- pt. tilbydea beh. med Taroeva. 1 stc-det rur"
kemoterapi.
Son sagt n.é tiet vvera pt.s bGSiutnir.u om evt. ny blouui,
Hojciiei:h Pawlak/kkri
' y .
overleiya
TiUpjeJ.5e, kl, 00.27;
Henv. er mucit. dan 28.0G..
'
Iht. HTP-kritgrisr skal ot. starte mad beh. i.-.de.nfor 10 dags, dvn. .
aaiiost den 06.09.2012.
Koj t ie ch Paw1e k / k, k r i.
overlægo

Fra dagbog:
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Ingen dagbog fra denne dato.

Kommentarer:
Når jeg læser journal 29/8-2012 og læser hvor meget fokus der var på lever biopsin sammenholdt med hvad
vi oplevede, så var kommunikationen katastrofal! Lægens udtalte ord på Bispebjerg var: "At vi tilhørte
Hillerød, og at vi var færdige på Bispebjerg, når Hanne havde fået foretaget en lever biopsin"!!

1. Vi anede IKKE at Bispebjerg havde aftalt tid og forventet at vi mødte op til en samtale vedr. Hannes
lever biopsin 10/9-2012.
2. Hanne og jeg hørte INTET til lever biopsinen førend jeg selv bragte emnet på bane den 8/11-2012,
og hvor jeg foreviste en mail fra PFIZER og ikke fik et brugbart svar.
3. UHa Peen udtalte den 8.maj-2013 at lever biopsin fra Bispebjerg kun vistefedtvæv.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 03/09-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:

d.03/09-2012
Vi fik meddelt at Hillerød hospital ville have foretaget blodprøver samt nyreprøve.

Kommentarer:
Det undrer mig, at Hillerød IKKE har journalført resultat af blodprøver samt nyreprøve.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO; 04/09-2012
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Fra Journal:

OPUS Ky Kor.tir.uati-on
Fælles]ournal

(04.09,12)

Kontincation r.r. 2

Onkologisk anb-afs 0B62 HI
PC, i3r helc indicistsfc'. "ed oversstS^^nde plan oc accepterer detre.
Mod PC - s hoste oy åridfen.3d
ro.

rode dr.(.ber 3 dr. s-tCer heh-ov ir.at.s,
y. 4
Til pC. bliver sagt, ar. i-ode ciracer kari rive fcrstoppelse, så oet vil
va-re r.ødveridigt nea
rp.
magnesiu.T! 1 t efier behor øller fti.ø'-,
sktrcT-t pt, bracer r-sde arsbar fast.
Ved r-Æstø av.b. bes.ca ma der lavc-ø opfbiynivg p= evenstsende.
Desuder.
rp.
Ivr.gafys.
rr .
pjec,® cm. aL leve mod érrlencd
rp.
Kvcostecin br-.u-etac.! , e.dtar oebav
V.t.S-score u,
Pt. bookes til

pé. torsdsn dvs. i o ver.T.crgar- o 06.P9
r,1 kemobohariditng
?r. tiar v-r.rfit til EOT.A-c:] earance, mar. uoderteg.oede her dasvævre 5 ske
svaret pS EbT.A-ciedrance og derfor er boiiandlincer! a.ndnu al;---«
ordineret, Pt, ar booked ti.l sygapl- smb. t.-.l behandl irj.n.
LicoKl pt.s EDTA-c.'earence foreliggar, må jr. tir oveitl-T-Gø PiojLiech
Pawxak mrp. crdinstion a C bsh.mdiiriC, de underte.a-.ade er på kursns i
mor.von c-g pi torsdag.
Til sidst stal tilfoi-ås, at der torelicger ikke
samtykkeerkimringsskema i jr.
rp.
rckV. et E'»-er.a

Fcht".iei: .Ancevser./bat.d
Overl-r>t;e
04.05.12
06.15

NOTAT INDLAGT/A.KBULANT HI
HISA.
HIEA0862
Onkologisk aiib-afs 0362 Hl
HIEA0662
Cy..s};anning3,-jilleder fra Gentofte er qénnerf-gået .nC vores radiolog.
Der kan ikke bdelukkas tpmorvi-kat itid i he. atrivtm og vena cava.
iPerfor cr Avjstin kontreindicerer.
K o j c i e c h P,a H1a k / b a r.d
Overlæge
St.c.: Ragelniæssiq hjerteaktiori - psr'ifer puis, ingen neritg rai.slvd.
Oesvasrre har jeg glerat at palpere »raattiaa og perifere glandleri
hvilket.må gøres ved næste amh. beseg.

•

.

.

'

'

Socialt

Gift, bor• .satanen æed_ iEgtcfællo. Har 5 -voksne bør.h tnod god kor.tskt.
Konklusion og plan

,

.

Det drejer sig om. S5-år.tg kvinde med nykonstateret, dissemineret
pulmonalt adenokarcinom T42bM3Hla+bDer er ,taget levsrbicpsi og mtr,' '
afventer EFGRVmutatrdnssnalyse,. men da'der kan gå op til flere uger
før.vj. får svar, vælges at gå 1 gang'med kc'moierapi.
Pt. bliver grundigt informeret om sntineoplastisk behandling int.
Cai boplatin og Vinorelbin regi. Informéres om forventeds bivirkninger
relate-ret ti.l behandling. Accepterer behandling.
Efter konf." med over Kojciech Pawlak er aer ikke indikaticn for at
tillaiggo Avast in, da der et tnmorvækst omkring kar,
Pt. har c.n tid tj. 10. Os. 12 på Br.spebjerg mhp. svar på leverbiopai,
men jeg synes gont, at vi kan give pt. svaret. Pt. informeres om, at
•VI tilbyder til'at starte med 3 .serier be.nandling ned Carbcplatii: og
Vinorelcin og derefter bliver pt. CT-skennet mhp. evaluering af
kemoterapi og hvis CTg.skannin.g viser aændret forhold eller
regression, tilbydes'pt. sidsto serie den •;. bohandling med
Carboplatin og Vinorelbin og aeréftcr overgår pt. rlL kontrol-.
(fortsættes)

'
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Oi.09.12)

Onkolegiak nToh-afa 3962 HI
r'c er ne'-n inJiOi.= rJGt ,'reci
MOG i;t

OT

rr^

r
iOC^*5
X,

plan oe accGotaiC::
^

elrsr L'^hrir

i

Til D-.. bii.-ar s^-t, al .I-T5 dråber !="! '-i'-e :orsC'-.=pel:JC, 3h bet '."1
'.iS'rG P3c;V'=TGrgt TcC?
rp.
-agbP?!;-!! 1 j clLen nrrc- eli^r ijs:,
tifr^irr pt. or JGI rede dråLer fast
Ved lÆare a-,j3. OG3L-G
GGT ieives Gpfjl,li"i<1 P? G".cnsi.lence
Desbc'en
rp
lurigaiir.
;p
Olere CT Gt leve G.SG å-ioeno'J
Ir
l-iycc'ST.j.i.-ri rVS'^Tabl elLer -parov
VAi-scoie C.
Ir. JCOVG=, til
IJ& CcisdiG evs . o-rGrT.oiCe., G On 09
Lii rsTDC-s "anulin^
Pt r^r ver?t til Jt'TA-Ll<!ar.rnc5, ven j-iapitegoafit ho^ riss^an''
ikkt
faret Dj £DTA-cleiiiar',cs GG ucifc-r fi benatdf PGG i -inaiiu iPVe
oiGi-.eiet.. Pt ar
t,l ^yg^pl ftr 3
r = -e-al-r.n
Lii'sija at t ouTP-cle.iir-'t- faiGlil'iet, Vi j,
-i. t .
Paujat'
p nid-"" 5-.1 '-4 G=na itilng; Jo t.u" tr tr "t .ce er n* •• iriuti
ii.Gir":''

eg

t'å

',. 3> ^-Gsg

ril'-.drt LOci --litjea, ot GG; tPiGl.ijgtl -. .ke
ta'-ryi .eerkloil lnG-4=-' no "i j.
1(
:dk*.' *t s lamn
ran-ah '"-iclcr SenJ
V"'' 1 Inge

Q4,09.12
08 15

NOTAT INDIAkOT/.yiæ'dlAt'JT HI
PIEA
HIPA0352
OnkoloGisk onb-afs 0862 HI
HITAOSSa
Ct-s'f'anii'jsri Lieder fra Gentofte er gei..-G.tnjicT -f vcret rac-^clciw.
TGr kan itt'.s ucclilV^t t.ynert.='r at ind i p.i aiiivn
v-a
"4OerfPi
Av-t'-t-li kantraid'Ji-eret
i'iog r.-c-i PS'Jlii k'b.= r d
OicrlTGG

Fra dagbog:

d.04/09-2012
Var vi indkaldt til samtale med Fahimeh Andersen. Hun fortalte os at det ikke kunne gå stærkt nok med at
få Hanne i kemobehandling. Vi fortalte hende at vi inden for de sidste 3 uger havde man forsøgt
bronkoskopi 2 gange uden held, så nu vi ventede på svar fra en meget smertefuld ieverprøve, som først
ville være færdig d.10/09-2012. Fahimeh fortalte os at det behøvede vi ikke at vente på, fordi Hillerød var
ikke I tvivl om hvilken type kræft der skulle behandles imod, så hvis vi ville starte i dag kunne vi gøre det. Vi
valgte at gå hjem og tygge på de nye oplysninger. Fahimeh fortalte endvidere at hospitalet havde
socialrådgivere og psykologer til rådighed som ville kontakte os, Samme dag fik Hanne vejledning af en
lungefysioterapeut som hjalp Hanne med vejrtrækningsøvelser. Det blev aftalt at Hanne kunne få kemo d
06/09-2012.
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Kommentarer:

Min dagbog og journal stemmer overens. Det som undrer mig er:

1. 29/8-2012 var materialet til EGFR desværre IKKE EGNET til mutations analyse.
29/8-2012 står der lidt senere i journal at PATALOGI materiale ikke er TILGÆNGELIGT. Hvis
dette ønskes skol der foretages en ny lever biopsin.
2. 4/9-2012 AFVENTER vi svar på lever biopsin fra Buspebjerg I Vi ANEDE som sagt IKKE at vi
havde en tid på Bispebjerg. Fahime nævnte ikke med ét ORD at lever biopsin var et
problem, som nævnt 29/8-2012
3. Hanne FIK IKKE tilbudt TARCEVAI Vi hørte først om det middel den 7maj- 2013.
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Fæliesjournal sammenhotdt med dagbog
DATO: 06/09-2012
Fra Journal;
06.D9.12
09,15

HIEA0862
HIEA
AMBULANT BESØG HI
HIEA0862
Onkologisk arab-afs 0862 HI
I dag påbegynder pc. kemoterapi.
Høgde 165 cm
Vægt 55 kg
Overflade over
Kemoterap^dosis gusteres til overflade sv.t. 2
.
GER 101 ml/.min.
Paraklinikken tillader
rp,
Carboplatin 630 mg i.v. d.d.
CEDSuls VinorelDin 120 mg d.o. og
den 13.S
Pt. har n> tid til 2. sene kemoterapi den 27.9.
Wogciech Pai'Jlak/vips
overlæge

Fra dagbog;

d.06/09-2012
Fik Hanne indsprøjtet kemo væske via drop samt en pose kemo tabletter med hjem som skulle spises efter
et let måltid. Der skulle indtages 1 stor pille, samt 2 mindre piller. Den store pille havde Hanne store
problemer med at få ned, fordi hun blev ved med at føle at hun blev kvalt, som ved bronkoskopi
undersøgelse.

Kommentarer:

Stemmer overens med min dagbog.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 07/09-2012
Fra Journal:
07.09,12
15,00

TEtEFOKKONSULTATION HI
HIEA
KIEA0e52
Onkologiok amb-afs 0662 HI
HIEA0862
l\ydiagr.o5:T:icerct: med c. pul:;!. Er netcp Etaitec peri Rpr-édråbc-t og GI
biovGt obCuiperec, Hpr LY.'r^e haic aficring de sidste 1 dogn. Har
forsagt r.ed Lactuloce og Toila^:, ne". fordr,a-„ ode.-: »itfek;;. Ft. d&r
snakket teicfo:iis5: med spl. Ti.na Hjort Poulsen og riet
atcaies
rp,
p-jLver Hovicol 3 breve som
c:igarigscJos,i ,s i ::.crgsn, hvis der
fcrts-jt i-k):e h-ar va-ret afforing.
?t. har ikke ondt i riaven og dsr er .sAledes ingen mistanke om ileus,
Lena
11btvk/Ijoe
{fortsættes)

TBa p S/SSklfi

0FIL6 Hy Kodtinuation
FÆllssjotrrsl
0303P7-Q314
Hanne Kgdrlefup
(07 09 12)
^
•

Onkologisk- amb-afs 0862 HI

Ker, tin nation r.r , 3

OdskrevGt: Oi. 09,2013 kl. I1:Q2 Ar: Ki-'.ORvQiO
^—-•

r escrvelTT.gt

Fra dagbog:
Ingen dagbog fra denne dato.

Kommentarer:

Erindrer ikke om Hanne eller jeg ringede, men for det meste stod Jeg for al telefonisk kontakt pga. Hannes
umotiverede hosteanfald.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 12/09-2012
Fra Journal:
Ingen journaifra denne dato

Fra dagbog:

d.12/09-2012
Vi havde været i kontakt med Hørsholm kommune hvor jeg havde fortalt at Hanne havde fået stillet
diagnosen uhelbredelig lungekræft. Jeg havde forhørt mig om at der var mulighed for økonomisk bistand.
Hanne havde aldrig før fået bistand fra det offentlige så fordi at hun var oprettet i firmaet som
medarbejdende hustru så kunne hun få 366,00 kr om ugen i sygedagpenge fra starten af Maj måned hvis at
lægen ville underskrive nogle papirer. Vores læge i lægecentret underskrev papirerne og fortalte os at efter
hendes bedste overbevisning så ville Hanne få en terminalerklæring efter d.27/09-2012 hvor at vi var
indkaldt til samtale på Hillerød hospital. Det blev aftalt at vi skulle mødes d.01/10. Siden at vi fik Hannes
"dødsdom" d.17/08-2012 havde jeg taget så meget ferie som muligt, Hanne havde store
vejrtrækningsproblemer og ingen til at hjælpe hende så jeg kontaktede min arbejdsgiver og fortalte ham at
jeg indtil videre måtte bruge af min store afspadseringspukkel for at passe Hanne. Det blev aftalt at jeg
indtil jeg fik min terminalerklæring skulle se efter Hanne.
Var vi i vores lægecenter hos Tina Kølle som underskrev de nødvendige papirer til Hørsholm kommune for
at Hanne kunne få sygedagpenge {kr.366,~om ugen) Tina fortalte endvidere at efter hendes bedste
overbevisning så ville vi efter vores samtale d. 27/09-2012 på Hillerød, få terminalerklæring. Vi aftalte at
mødes d 01/10-2012.

Kommentarer:

Kort tid efter "Hannes dødsdom" ringede jeg til Hørshoim Kommune og satte dem ind i vores situation.
Hanne FIK IKKE terminal erklæring 27/9-2012 og Hørsholm Kommune snød os med 14 dages sygedagpenge.
Hanne fik 366 kr. om ugen med tilbagevirkende kraft fra MIDTEN af maj.
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Fællesjournai sammenholdt med dagbog
DATO: 13/09-2012
Fra Journal:
Ingen journalfra denne dato

Fra dagbog:

d.13/09-2012
Fik Hanne sin anden gang kemo piller. Inden Hanne skulle have sine pille havde vi fået skiftet den store pille
ud med 2 meget mindre piller med samme effekt. Indtagelsen forløb uden problemer. Den eneste
bivirkning som kemo havde, var at hver nat imellem kl. 02-04 fik Hanne så store svedeture, at vi var nødt til
at skifte nattøj og sengetøj.
Til at modvirke vejrtræknings problemer fik Hanne bricanyl turbuhaler

Kommentarer:

Det undrer mig, at Hillerød IKKE har journalført data som de gjorde 6/9-2012.
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Fæilesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 17/09-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:

d.17/09-2012
Får Hanne 38,5 i feber om aftenen ved 22. Vi ringede til onkologisk afdeling som fortalte os at vi skulle
komme med det samme. Sygeplejerske fortalte at hun ville underrette AKUT modtagelsen om at Hanne
skulle have foretaget en blodprøve og sendes op på afdelingen. Vi ankom ved AKUT modtagelsen 23 tiden
og ventede i 4 timer imellem 10-15 syge mennesker og i et ventelokale med gennemtræk på at der var en
læge som havde tid til at kigge på Hanne. Kl. ca. 03 blev Hanne sendt tii Røntgen og bagefter sendt op på
afdeling.

Kommentarer:
At der ikke er journal fra den dag undrer mig, men kan jeg måske forklare. ALT VAR KAOSI!
Indgang til akutmodtagelse var under ombygning. Det blæste og var koldt uden for og et stykke
plastic som fungerede som "hoveddør" havde INGEN virkning. Der var 10-15 syge mennesker og 1
læge samt 2 sygeplejersker til at modtage os. I de 4 timer som vi ventede på at komme "ind i
systemet" måtte vi ADSKILLIGE gange finde os I at være passive rygere med ADSKILLIGE
hosteanfald tilfølge! Og sagt lige ud! At vi ikke blev syge af at sidde 4 timer i gennemtræk var et
mirakel.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 18/09-2012
Fra Journal;
18.03.12
10.iO

KOTAT IlOLAGT//iMBULANT !II
iJlKl
HI Or-.kologisk r.engenrs OBSi Kl
HIE10351
IndlawigQlse
Pz. e:: kertCu xod nvyiagnostic'-'i'et: rs'in-SJC.S.Gfii Ici ; ur.fJ^•o^^nccr. Er
sr.aiuer, i kerr.otr'rfipi -i=:i CC.0i,]2, livor pt. rii; l:.= rbnplsrin og
vinoreibin. Kar cid til n«sr.e beh. 27.05.12.
5C. blc-v irdl . i
TT-odlagelse.'i i går, ;:ien der for-aiigoer inict
nor.a c pS pt. 1
ej .Teller ciedi.c hl.s catos.
Decca er sel'.rfolgclig uac.repr.abelr.
?C. blev ir;dl. i ci'ir pga. £el>:-ilia,
:;iilr. cil .?S,5 hgeircfie.
Herinde er pL. s !.e];.p. m^lt x 2 c i i 33, rsndret; hvad ang. cesp.,
fcriHai i.VRr.drc-r. hosr.e, il.ks iecisagende Ær.dsnod.
Allsirgier
1rifter, kertdc.;-.
Ohgek t-.lvt
Vigen og 'xiar, VTI;:-. og cp<r. ilor.T.-sle l-srvcr.
Terr.p. 'J7.
Ered.^lcbsacabii .

SL.p.: Vesi kbla-r resp. ned nedsac resp. aa.saii .ov.c. i-.p. iur.ge- Ingen
>:r'3p .
St.g.: ReoelMftfiig r.ier'Lvalcicn. 1 ig perifer pris. Tngeiv hrrtar
,-3 (.<5 lyd.

Kor.kluEs.or.
Pt. er claaet .tensreJr af horte, det vil •ji?;r.a en qod ide at pt .
bliver se;. åC luiigstys., dereit«;;- '.lan pt. u.l.sk riveis. Der blev t^get
hocrix t c log i on v.tsiecal i norger; ser. viser rtortial haiTnatoiodi gied
normal GR?.
{•iedic-if!s ta tus
3ric.3nyi 0,6- mg pr. dos;.s 2 si:g p.n. ;ad'i.s. x a
MuCOlysin 200 jug Drt'-setapl. p.n.
x <ij .
Rod-j dråber S dråber p.n, naxa. .x 6.
LaCtvlcsu 15 til M 1 nocte.
So" anført skal pt, ses at liingEfys. og x^n {jereiter udskrives.
Pt. .nar apb. f:ici 23.09.12.
rp.
l-LOpi af d.a.ge.vs rtorat t.ii cversyqaplUlla NieKsen tsl orionteiinq
iddL der tiangler jr-ftc-Lai; tr.a indi, i ciag via aktiC modtocc-lse.
rVdn i xQ il Anfie r s c- n /• j H oe
ovorlÆc-a
10,03.12
10. S5

HOfAT INDLAGlVAl-inUIANT HI
KIEI
H1EI03 61
Hf Onknlpgisk aer.geaea 09ei HI
HIEI0961
TiifBjelse
Pr. har åh-ar.bart vocrai 7.1 i rtg. Af thox.e;-; (lilg, pt. ; ot pd denn-a ses
betydelig hd.sidig v-skean.esxl i nc, Ur.-der Ceg nede har boi.it. averltfoe
Hans Otto sapmsnli grie billederne m;;c tidl. PE.T/CT-skan.-iir.g fra BfiK
frn augu.st tid. Dot er ik.ka tv.ivi otn at c;.3i: er tilkoinmet betydelig
hd.sidig pleura VÆK keansarn.l i:;g m-ad daraf koxprcssicn af ho. lunge,
hvorfor mel Lcr.iI.apjtunores er vsns.kelig aC irientlf leare. Cen v-a.sldige
tusior påvist ved skfnnittg ei- vnnako]; g at. identi f i cere r...å
rtg. b.i I lede, ir.en nan får coc itjcJcryh AE fcunioran
liggatide lige r.cd på

ve. hiiusregicn.
Der ar derfor i ndikatio.n fer
rp.
pien rscaru e.se
og dsrtor regner vi nad at pt. :o'Liu'-Z er iriril . indtil ni euraceiiiase.
h t m.j h An (i.3r ve n / j joe
(fortelt taiR)
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OPi:S t;y
Fæl 1'.-A 3Ol- nr.a L

on

030117-011^
A3ell.^r'Jp
(ie,0Si,i2>

Ko:.^^r,ir.Uor ru - S

u... .^^c-

ni.OO.JOlJ 1;]. 15102 Af: KHORCOIO
^^

ni 0nkclcg2.sk fiengeafs &B51 HI

Fra dagbog:

d.18/09-2012
Fik Hanne, ved stuegang meddelt af Fehime Andersen at antibiotika havde slået feber ned og at hun kunne
sendes hjem. Lidt senere kom hun tilbage og fortalte at røntgen havde vist at der var megen væske i højre
lunge, og at den skulle tømmes hurtigst muligt samme dag. Hospitalet havde ikke tid den dag så så tømning
blev rykket til næste formiddag.

Kommentarer:

Journal stemmer overens med dagbog.
Tilføjelse:
Vi var få minutter fra at have forladt afdelingen, da Fahime kom tilbage, så vi pakkede ud igen.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO:
Fra Journaf:
19 09 12
12 42

NOTAT INDLAGT/AMBUIANT HI
HIEI0861
HI Onkologisk sengeafs 0361 HI
Har idag fået anlagt pler^radræn, og der er ron-met fir neci ^æske ud
Har haft et hosteanfald
Ao medicir har haft eifekt af røde dråber, saiat Brica-yl jer
oroineres mod angst
"c
on Tenesta i mg may
2
Ft forbliver indl Tee oieiradræ-et Kan, når hun er ole et tapoet
fa-rdig og har mod at oTC-e
udskrives Dette fo-^dsætter, at hun
er fortrolig ned medic^f'-prcEo
>- fie Bogelurc/rcre

Fra dagbog:

d 19/09-2012
Blev Hanne opereret ved 11 tiden. Da jeg ankom til stuen var Hanne i meget dårlig forfatning, fordi efter
drænet var sat i, var hun blevet kørt ud på gangen uden opsyn og med fuldt tryk på drænet Den hurtige
tømning bevirkede at Hanne fik kraftige smerter i brystregionen pga kraftige hosteanfald Efter at Hanne
var blevet kørt op på stuen, havde en sygeplejerske lovet at hun nok skulle komme med smertestillende,
men hun kom aldrig tilbage Da jeg ankom fortalte Hanne mig at hun havde trykket på alarmknappen for en
Vi time siden uden resultat. Senere på dagen kom lægen som havde lavet Hannes dræn forbi og fortalte at
det havde været en fejl at Hannes lunge var blevet tømt for hurtigt og at det var årsag til bryst smerter At
Hannes hånd med drop gjorde ondt var der ikke noget at gøre ved, fordi måske skulle det bruges igen Da
nålen t hånden endelig blev fjernet viste det sig at nålen havde lavet problemer fordi hele oversiden af
håndryggen var blå

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog
t

Tilføjelse
At Hanne havde haft et hosteanfald er en kraftig underdrivelseEn portør som tilfældigt kom forbi, måtte I
ol hast køre Hanne op på afdelingen Hanne fortalte, at flere timer efter havde hun så kraftige hosteanfald,
at hun følte brystet skulle sprænge. Den dag aftalte vi, at JEG skulle med til ALLE lunge tømninger
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 20/09-2012
Fra Journal;

20.05.12
10.00

NOTAT 1KDL.AGT/AI.1BULANT HI
IltHI
HISI03É1
0721 HT
}iINr0721
Lung^fysio-erapi - Indledende '/urderi.ng
Aktmel funklionsevnn
Pt tilasa dd rnhp evl opsLort al" lun'^c-ryeicle rapL er psiienieiU"! rBKpitscign prarner -rpåvirker, .'.•jn Icrcs-Lior .at
r.un j dp.q er lanrt: riiridre tiyspr.si^k c-g rar r.indie- hoare oilc!
rr-lirgfjC-ise ei ple.uradr.rjp i går. Hun fori.a-.":.jer, at "ndn hsr
rijérae, rien at iiuit ilike har den stc-re 4tfc);c .af dan. "tr aktuelt i-klo
irjtftreaneret i. at fa er. ;iy fi.ogte.
Akt.i viretsni vaau: rt srddoi akr.uelt ps ra-rgo-nsnter., rrn lortasllor 5t
i-un g.ér .kerte diera.'icer
til toilettar =e lv:jt.i>r.di.qt.
l'iÅl fos behandlingan
Ha>:r=:..-„o'L'iii i-serini; on ffrrre gar;«i i "ar bindc-i ne "ad rerpitar.i or
Behandling
Pr, er iniornierei; Cit vigt:iaheder af .to va-ji-o nrpe ai K.arnpr narnr
tlltagenuo fynisic aktiv.
Kun maker •skr.uel': rkf.a PeP-flnjce -.tit-n .r-lr
Jinrire • raring '".ar en
Sfidan rekvirere.-s.
r 1 n E .--la q e
ry.aiDVs;apeut

Fra dagbog:
Ingen dagbog fra denne dato.
Jeg deltog ikke i mødet med fysioterapeut. Jeg var kun chauffør.

P0B-SCAN1-PC2 scanner 06-12-2016 08:32 SEPBARCODE: 0U3

Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 21/09-2012
Fra Journal:

(21.09.12)

21.09.12
12.39

HI Onkologislc sengeafs 0661 HI
Inh. Bricanyl Turbuhaler 2 sug p.n. rcaks.
dagl.
Tabl. Mycolysin bruse 200 nig p.n. rr.aks. y.
acl.
Røde dråber p.n. 5 dr. naks. x 6 dagi.
Tabl. Ternesta 1 mg p-.n. maks, .x 2 dagl.
Tabl. Tradolan 50 ng p.n. maks. x 4 dagl.
Tabl. Pinex 1 g p.n. maks. x 4 dagl.
Får derudover antiemetika i forbindelse aed kemoterapi
Henrik Anker !^ielsen/band
Overlage
NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIEI
HIEI0861
HI Onkologisk sengeafs 0861 Hl
H1EI0861
Rtg. af thorax kan desvmrre ikke ses på PACS, .men efter konference
med Hans Otto Raaschou er der ikke tegn på pneumc- eller hæmothorax.
Pr. har intermitterende subfebrilia, dette kan selvfølgelig vmre pga.
grundsygdommen, men da der er tiltagende ekspektoration vælges
rp.
ekspektorat til D + R
Har behandlingstid 27.09.12, hvor pt. tillige må få svar på
ekspektoratundersegelsen. Starter allerede i dag behandling med
rp.
tabl. Bioclavid 1 stk. x 3 dagl. i
8 dage
Pt. er i sin habitual tilstand og.udskrives efter der er udført
udskrivelsessamtale.
Udskrivningsnotat
55-årig kvinde med nydiagnosticeret ikke småcellet lungecancer,
indlagt i vor afd. til pleuracentese. Udføres og pt. udskrives i dag
i sin habitual tilstand til'hjemme. 'Forud for.udskrivelse er der
taget ekspektorat til D + R og pt. får svar herpå 27.09.12 og pt. har
ambulant behandlingstid i vort regi-._ Starter på mistanke om luftvegs-,
infektion behandling med Bioclavid jf. nedenstående,
Pt'. informeret, indforstået med behandling og, plan.
Medicin ved udskrivelse
Tabl, Perilax- 5 mg .x 1
Mixt.. laktulose 10.005 mg xc 1 dagl.
Tabl. Bioclavid 1 stk. x 3 .dagl^.^! 3 dage fra d.d.
(fortsættes)
-

r

ACj".

Fra dagbog:

d.21/09-2012
Hanne blev udskrevet og oplevede for første gang i 8 mdr. en hel dag uden hoste.
Kommentarer;
Min dagbog og journal stemmer overens.

P0B-SCAN1-PC2 scanner 06-12-2016 08:32 SEPBARCODE: 0U3

Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 27/09-2012
Fra Journal:

27.09.12
10.15

27.09.12
14 .18

AMBULANT BESØG HI
HIEA
HIEA0862
Onkologisk amb-afs 0862 HI
HIEA0362
Pt. møder i dag tii ord. af 2. serie kemoterapi med Carbcpistin og
Vinorelbin oga. non-småcellet lungecancer.
Pt. har klaret beh. godt. Har dog vasrot indl. pca. pleuraekssudat OQ
blev tappet for ca. 3 liter væske, med god effekt. Vejrtræningen,
ifølge pt., er meget bedre, og hosten er aftagende.
Har ikke haft brug for Røde Dråber .ssrligt meget.
Hæmatologie.h fra i dag x.a.
Carbcpiatin 630 mg i.v., d.d.
rp.
Vinorelbin 120 mg p.o., i dag
Vinorelbin 120 mg p.o. K 1,
og
om 1 uge, dvs. torsdag den 04.10.
CT-skanning af thorax og abd.,
Der pia.nlægges og.sa
efter 3. serie beh.
Pt. bliver booket til de 2 næste, amta. besøg.
Pt.s ægtefælle vil gerne sega plejeorlov og har i denne forbindelse
brug for råd og -vej ledning
jr. til soc.rdg. Lena Østergaard,
ro.
iht. ovenstående.
at pt. vil blive kontaktet af vores soc.rdg.
Jeg har sagt til pt
anmodning om statusattest, LÆ 121.
Derudover udfyldes
Statusattesr skal-faxes, med det
samjne, i dag til .Hørsholm KotnrauriQ.
Fahiraeh .Andersen/kkri
overlæge'
HIEA0862
HIEA
AMBULANT BESØG HI
HIEA0B62
Onkologisk amb-afs 0862 HI
Socialrådgiver.
Samtale med pt.'s ægtefælle i forhold til hans ønske om plejeorlov.
Jeg orienterer om reglerne, og om at der ikke kan tages stilling til
hvorvidt pt. er'terminal eller ej, fsr der er svar på scanning efter
3, serie kemobehandling.
Anbefaler, at han taler med sin arbejdsgiver om evt. sygemelding.
Er pt. ikke interesseret i hjemmepleje.
Lene Østergaard
Soc.rdg.

Fra dagbog;

d.27/09-2012

Startede Hanne i blodbanken hvor sygeplejerske 3x prøvede at få nålen på plads inden at en erfaren
sygeplejerske blev hentet. Vi kom senere til samtale hos Fahime Andersen som kunne fortælle at
blodprøverne var fine. Jeg spurgte hende om vi kunne få en terminal erklæring, fordi jeg havde i de sidste 2
mdr. brugt ferie og afspadsering. Fahime Andersen fortalte mig at de regler var hun ikke helt inde i så der
skulle jeg tale med socialrådgiver som var tilknyttet hospitalet. Socialrådgiver er kun på hospitalet 2x om
ugen, så fordi sygeplejerske var så heldig at fange hende fik jeg en aftale i stand ti! om eftermiddagen.
Socialrådgiver Lene Søndergård fortalte mig at Fahime Andersen netop havde skrevet til hende at hun
havde brug for hendes hjælp. Jeg fortalte hende at Hanne ikke kunne klare sig uden min hjælp, og at jeg
snart havde brugt aJt min afspadsering, så vi havde brug for en terminal erklæring, Lene S. gik med det
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samme ind til Fahime Andersen og talte med hende i ca. 20 minutter hvorefter hun kom tilbage og fortalte
mig at når Hanne var kommet igennem 3x3 ugers kemo og havde været til scanning, kunne der laves en
terminalerklæring, så det kunne tidligst blive i starten af november. Jeg fortalte hende at det bragte mig i
en yderst uheldig situation, fordi vores private lægecenter havde fortalt mig at jeg skulle forberede mig selv
og min arbejdsgiver på en terminalerklæring.
Lene Østergård beklagede at jeg var kommet i klemme pga. deres regler. Hun fortalte mig at en af hendes
tidligere klienter havde måttet sygemelde sig i mdr. førend at han fik sin terminalerklæring.

Kommentarer:

Stemmer overens med dagbog.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 01/10-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:

d.01/10-2012
Havde en sagsbehandler fra mit arbejde ringet til Hørsholm kommune og fået aftalt at vi blev kontaktet af
en visitator. Samme dag havde vi møde med lægecentrets læge Tina Kølle som også skrev til kommunen
samt fortalte Hanne om fordele og ulemper ifm. Medicin og lungesygdom. Senere på dagen ringede Merete
Martin fra sygedagpenge kontoret og fortalte at vores ansøgning om førtidspension var blevet afvist. Årsag
til afvisning var at Hillerød havde skrevet til Hørsholm kommune at Hanne var i behandling og først efter
4x3 ugers kemo og en scanning i starten af december kunne det afgøres om Hanne var uhelbredelig syg.

Kommentarer:
Vi fik fra Bispebjerg oplyst ot Hanne var uhelbredeligt syg. Det står i journal den 29/8-2012, at det ikke er
muligt at operere eller fjerne cancer. Det var ikke begrundelse nok til at Hørsholm Kommune ville give
førtidspension.
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Fællesjournai sammenholdt med dagbog
DATO: 03/10-2012
Fra Journal;

03.10.12
11.26

TZLZFOSKOKSULTATION HI
Or.>:olog.is'* a=b-af3 0862 HI
ti£•. koTiia';i iil Ont-olcKsiS': teb.,
Jaei piuds-eiig tryJ.len :or bry.'Jtvr,

l.c-T.ob<3h. va-ioes cioi, ac

HIEJ\0£62
HIEA0S62
h.^r
"i'crs iCai
••ffilfi- Mcirfir; diiaerr
HIEA

pi. sendes via Madiaqelsen
.Alice Miiik'jssec.'vipa
ressrve la.s::e
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HOTAT ijSDlAOT/AHaUlJtJ.-: SI
»to,.
Akvit Ofenic HI
KlAlAKyT
kvi
kt.'ndi nsd .-jydjagnosLi««r'i'- iki-- S'T Sd'ii i e'. l«r.-je.-;a-.,^er
ir.Glfr.rses sjrunaVr hiysLiw-Jr:.
Allergier
s ngei; ''.ene;, e.
Disposi Lienor
IngAp. Sijei'.ekar.'iy'^dec.me i Cardiien. Cr IV.ie 3«lv kor-dt r.ed
lekarsyfjcJsiiii •;] ler at Llski :"-„eaystlt!r..
Sigi ricil igare ragu ;oi 2,". ér s'-drø
«•' le'ip-.'a
Tr«!igare
Hst
I'asl freir. Ml if-Ær. ved et 'vilJÆice
ai, pt. rfc:r in
ikke iirUcsiltii i'itj^e-rtiacr.c tiltag'l '
éOIS. •.dnrj-scanrare;:
slddr; ". ha;5re tr«! lesji.tp. Oc-ruden ftr '-AC tidlicerc ACL runsii-'iliitX'iL
i venstre- dr.notlsp. Gnitrs-:, ciiEse.ajiric-rt.-jg or pt.- vurdeccc :
•agis-ii
ti! kir-ornisk l>feha ntil t c-r? csc; or .tilodfis riktu-alt i pal! to s ende
ke-tidterap! pA cnt.olcgl.a-. aid- iior i fitisoc.
.taj ri---. ;'i,3S.20;r såt; ttnto-s-or pi ecroo-.-ni.t-r o qtundot Ato-r-s
it!'3, J l.'l.jc; rt, -lOl"-' •.'.if cj'-r lajJc
.? i H rr ve.«-«.
Ak t-'jcil.?

.-'jf 'i-tn-jt-r-,
tid ;ir:L t_-r hnat?, titnii:,- ir-ts-iar ooli.inisl.. rvioo
S i.'--c il"-') a Ira dcf. c'.OS. ag S --iå.j" t.-c-:a p.i aJiii-ia-o OM p."G-t,r tr.l.
onJt rabluthcliår.ditng Log-yncic pt .
s-- Jig-E-.-o i fregéga, 113
clroi- ai ha-.-e iicstoc i n«c;o
iSr pt. £.1 -. ryi.kecdo -Tinno-rt
rertc-aterfioK. Angl'-fci, «" donno iwihod icrvÆTtOL vod hoste, co at
mCorio.ri fors-^andL folo'-'srtfrKiior i gidr, OA hdn i.not-o.;; opiUPAC;ifear.
•HOr -..il wcrccn rQclds-vorfr csisl.i-cldr. c-p ad foj.-n-.dda^j'j:'., og p-c, har 1
risg ikke ioittfogt at tago opiiausdi'ilfMr. DOi Itar ikko v-tfsoi .-jogta
.iPEL!" J s in-g. Pt,. conei ilLjv AOIV .jt ha.'O ; fenncrls til mi
.
V-.ri .';nksrTjii' al ,s.ril>jiaj;-.-e give-a cot Ah irocj yi"-;" i n, .jy of,'?.-' tc - 6
dC'At-r betjynocr ciU.oJor! i bfiEtdr, a" rij:t.a-,;Ei S-JM, jAiodeo at- p-volt-rfinde-firifi 1 Etpdtt-atisoji, Tt. Jalcr cg-r-.-irllg i'-.kc .trt.-i'j-»"i rs h?i
i,k'..e haft itogon Er.cELo-r -ivar.jr.do til licnitj l'„ngs.», nvor det a;le;o
ttdiinero o." iL-.ndet pltiLral ciiusiO-n.
Medic-in
?Or;l,iK 5 3:j X i dql.
I.3ctu;oso iO.OOO tag « i dgi ,
P.i«. Sricr.nyJ tnrbc-hnlrit O, S mg.'doalfi 3 sjn K I fi&v,. x 4 dgi
- .S'jcolytun brurotf!)'-;. 200 ifjg stt:«, i L ,ial
p. n. r.ido l-lort'ir.'J.'.'fLior 2,^1% 5 dr- £*d gdOden F-O.-S,
rigl.
P. ti. i cbi - T-i-sc-stft i ir.c u-tii.
2 dgi .
taociian SO (tg ®ø;r. jt 1 rigl .
? n
P f5. i'lr.ox oiBx. lOCiO ssg X ^ dgi.
Alkohol
nth'X Tobak
Sygf-stap Jor SS nr sjds-i, fiit dt-ttc 10-12 i,J9areLti>r ogl
Socialt

Bof cieti trc&bond, jiliifar atg ae!-,-,
ftCht'trap Al stent.

syc-iri^idl fr-a sit Arbs^da

obn eV. ti V t
Våc.rn og ktrtr, vdrs og tnr. l'pivi rh-at,
BT 135/ri9. ruU DP. kr 2=. BAT i-i tscic-n ijt. Tp. 31.-5.
Ojrr-3; ?^ptllt;i tisncs, cg.'tic-, u-acjcr nC
for lys.
i•.!-•!!.' Ingen n.ikkexygri i vhoti,
?• ji.; Vr; s t cii l(cr rcoi rnl'. or. hDat. ka hi g :'i: side ii.-isalt r.-,:sat
(fcrto.iitten)
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Akoc afauic HI
lVr;e oS'.idHtlbart rrsger. 'tirteplcLLior. OQ .ir.q^jn ."hc-.ncji!.
Sv.c.; Rogols«!!?jlsJ hi'irt-ftfi'-ticn, påt-kyjiv^irr - p.p. IrjgvJ!! tiialvd-s.
.~f;dc:ri.c>n; Aciips's:^* bli'.ai. u.-Kit.
Er;5trciali'ji<:i'; SlAnke "ed JSDI^AIU foliptilse, liigon -ayb Jj-g3a)iBri.
£.-33: Sirmsrytøp, 30=^1 IcOkS koa'pioKssr. Fre.i-.vssr.S 30. Ir.qe.T logr. til
i SJtFSl .
f.-purikfii : pH y'2, POt '1,34, K'Or- 5.SÉ-, i:rr:(CR-. 4,0. tPitrlur. 135,
glukose 7, S. iiiStaC. 1,3, krejtiJlir. US.

Kesuno og plan
5S-#rig kvifiie sier.dt r„>jU dia&ewiri.sfrsit ikkii r.»icoll®t 1 yngecAAcer, i
kei:.ebPhansiin<j. Har fi^daar.
ItiitEKif.t!; pA hbji-a lu.nge, ditllt; ilLning
på a-purjf.tur, p..rff! i tj'.rrigr
lipJjLrket.,
t'A rlstfiXij.f:

pleural effusion. lillo irxiiitarik« 0;r. pnuunter.L
rp
Ecd.
tb
hU ill" bg.-nK
ix-lfrsst ;ler pf> rvir.ige-, af troras 5kf".<» tiirJc-s noger, --jctl tor'-;!at k'ui .cå
pt.'E esVi-'d/'fiii'-XTe: i*'-rcsta;n,i;t-, tr.3
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t.aj'cii'iit r-et Inget. lysfr?: -ibcuTTnesc o;j Er 1 e: --.rf.e dbg rtlftilr'l
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rcnrgsft a.f ihttrax sa.i.i In-'-.^.-rLiu.rsLa 1.
D-ar ':ar. dey give?.
rp
1 fllF K 1,
iciilt pi*."# :;5j!u-£i ogsi augot ucJ kisjsf.-e tsVylbsp i«.'flv'-:.j jii i;as!g;':;n-'J at
un ! iTnge-r-ivai'iiPig .losit;.
-J {.liVi flk; ! .s-f-fe!iaait.-'cris.'i
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03.10.13
15 , 59

SOTAT lt-1>T.AC'l'//\iraUU.HT HT
EUSIOSSE'
HISI
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i!;,\r/cKUT
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rp.
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hoiler rad)ale.gidfe.
Her.rictt-;- pup« Chri5ie::sb.'jjiajirih.=i

u3.10.12
17.11
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HtSlOSSS
HiSl
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HIM/tKUT
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liD.iie' igenner,; flare- doge, Ho'r fttr M tSaye sid.an iAet foroiaget
plouraoar.Los.s på
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e-Jtcesr
(t'oi:t.sa!tfc«s)

P0B-SCAN1-PC2 scanner 06-12-2016 08:32 SEPBARCODE: 0U3

(03,10.12)

.-ifsnit HI
I
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HI.= I
HiSIOSSS
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Hl-S-OSSS
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glOTAT IHDLAGT/A1-(BUI.AWT Hl
HISI
F)T.3I0555
Kirurgisk tils-yn HT
'
HTKATSVrl
K-eritalitar tir nf lunger,'-,oh baigv.?-;jr, .t.hp piagredræri snirc-dev.d pqx
pneumotnCiTa?: frbi; ed pr: man .smicsliei lunqertncer rg pi e-jraei i'ha.i on.
iiOT .lagt or pigrai 1 kateter o;j VonL,r-o!ro; hovtvtc-r .-livi l.v.ger;
udi-aidet og ir.inimdi rtir-vnj'ie n-l enra-'æske.
Ti:t,Ukatlo;i foi K.jr a.nlagt pleersdrrr. h-ori: éaldor.
Afrieli ngen ti i orieTrLerei . i'tiJi

}Æ?£S£7

i'.

Tfj I-vT-

Fra dagbog;

d.03/10-2012
Om formi(ddagen fik Hanne trykken i brystet så vi ringede til kræftafdeling og satte en sygeplejerske ind i
situationen. Lidt Senere ringede en læge tilbage og talte med Hanne, Det blev besluttet at Hanne skulle
Indlægges akut. Kl. 11 kom Falck med udrykning og tog forholdsregler til at Hanne havde hjerteproblemer
for en sikkerhedsskyld. Hanne fik taget et røntgenbillede af lunger som der viste at Hanne havde vand i
højre lunge samt at billedet viste at lunge var klappet sammen. Hun blev lagt på lungemedicinsk sammen
med en patient som havde en vejrtrækningsmaskine som larmede meget. (Sygeplejerske beklagede at
maskine var defekt) kl. 18 kom Hanne på radiologisk afdeling som skulle foretage tømning. Jeg holdt Hanne
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i hånden imens at læge prøvede at få tid til at lægge bedøvelse. (Tif. ringede hele tiden) Læge forsøgte at
lægge dræn men måtte stoppe forsøg på at komme igennem lungehinden til at der var lagt en ny
bedøvelse. Så snart at Hanne var færdig blev hun lagt ud på gangen hvor jeg var den eneste som kunne
hjælpe med at styre at drænet ikke igen tømte for hurtigt. Ved 20 tiden blev der taget et nyt røntgen foto.
En time senere fortalte en læge os at Hanne skulle have lagt et nyt og større dræn ind fordi at lunge skulle
pumpes op.
KL 01 kom en sygeplejerske og fortalte os at en anden læge havde kigget på billederne og set at lunge
havde rettet sig pænt så udskiftning var droppet. Da jeg tog hjem var Hanne stadig usikker på om det kunne
være rigtigt.

Kommentarer:

Journal stemmer overens med dagbog.

Tilføjelse: Første gang at Hanne fik foretaget lunge tømning blev hun, som tidligere nævnt, bare sat ud på
gangen uden opsyn. Det blev hun også denne gang. Erfaring fra sidst med for hurtig lungetømning gjorde,
at vi denne gang satte en klemme fra en lampe på drænet, så vi denne gang kunne styre hosten i ventetiden
på portøren (som kom 30-45 minutter senere). Sygeplejerske på lungemedicinsk fortalte os, at hun var træt
af at undskylde de dårlige forhold, så at klage over forhold skulle vi ikke gøre til hende.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 04/10-2012
Fra Journal;
Oi 10 12

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HISI
HISI0655
Lungemed sengsafs 0655 HI
HISI0655
irsag til indl
Ha sidig pneumothorax samt effusion
Kenat med n^diagnostiseret ikke snåcellet lungecancer Diagnosticeret
1 august 2012
Rtq af thorax under indl nar vist en ho sidig pnaunothorav samt
efrusion Sleve canceren sidcer i ho raellemlap samt et rundinfiltrat
(fortsættes)

(04 10 12)

Lungemed sengeefs 0655 HI
1 ve underlop
Under denne ndl , er der Isgt et Oj-gtail kateter i går aftes
d 031012 og der er siden da KOTiret ca 1 liter i drærct Der kommer
ikke yderligere
Pt nar sidst været indlagt inder samme billeoe c 1309i2
Pt nar tid tij oofslgnng oå sin kemooen ^ Ork Arsnit i daq,
hvorfor hur overflyttes her-il og
udskrives :ra vores afsnit
Pt er inf om dette og accepterer
Pleuradræret er ikke sep inden overflytningen
Meaicin ved udskrivelsen
Oral opløsning Laktulose 567 irg/ml H ml >• 1
Entero taol Perilay 5 mg x 1
Irh Bricanyl turbuhaler 0,5 mg/dosis 2 sug r i p n max x 4
BrusetabJ Kucolyain 200 mg o n max x 4
Røde morfin ar 2%, 5 dr x 1 p n max x 6
Tabl Teiresta 1 mg x 1 p r nax x 2
Tabl Tradolan 50 ng x 1 p n nax x i
Tabl Pinex IDOC mg x 1 p n max A iVioe Mar'a Rasmissen/boin
reservelage

04 10 12
17 31

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIEI
HIEI0a61
Hl Onkologisk sengeafs 0861 HI
HIE10861
Saratale med pt og ægtefælle
Egtefæ_len har sendt brev til undertegnede raeo 2 spørgsmål a
02 10 12 Det ene sOprgsmSl drejer s_g om, at oen sratisattest der
Dlev senat til kørsholm Kontune har pt fået at vide, at pt s
ansøgning om va^ig fsrtidspensior først kunne tages op, når pt bar
været til CT-sxanning Eatefæiion or enormt frustreret, da
situationen ikke er noldbar for pt og ægtefællen pga tendens til
åndenød tør pt ikxe være alane Egtefællen tør beller i<)e at lade
pt være alene I den forbindelse nar ægtefallen overvejet
plejeorlov, men da undertegnede ikke kencer reglerne grundigt, vil
det være godt at Lage en samtale med vores socialrdg onkrlrg regler
og love, og hvaa for "Ogle regler, der er tilgængelige for pt og
ægtefællen i denne sitjation Både pt og ægtefællen ø" grædende undr
samtalen mest pga frusLruation overfor situationen Iht ovensCåence
vil det være en rigtig ood ine, at vores ledende o 'ersyqepl Olla
Nielsen og socialrdg Lene [Jstergaara incorages i sagen, så vi i
fællesskab kan firde ud af, hvordan ,'i bedst )tan vejlede pt og råde
pt og ægtefællen, da situationen som sagt er ret uholdoar for både
pt og ægtefællen Såfremt der er brug for at undertegneoe involveres
yoerligere, ,/il jeg selvfølgelig være tilrådighed
rp
kopi af dagens not=t til leaende
cversygepi Ulla Nielsen
og
Lii socialrdg Lene fSstergaaid
Fahiraeh Anaersen/na-'d
Overlæge
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Fra dagbog:

d.04/10'2012
Ankom tii hospitalet og mødte en meget træt Hanne. Naboens vejrtrækningsmaskine havde holdt
hende vågen hele natten sammen med det dræn som hun havde i lungen. (Kl. 01 var der ca. 1 liter
i posen og kl. 09 var der ikke tilføjet mere, men personalet havde ikke tid til at fjerne dræn)
Jeg kontaktede kræftafdeling som fortalte at de ville få Hanne flyttet "hjem" ved 13 tiden hvilket
også skete. Kl. 16.30 fjernede en sygeplejerske (som ellers havde fri© og Hannes dræn. Hanne
skulle have haft kemo men pga. feber blev det udsat.

Kommentarer:
Journal stemmer overens med dagbog.
Jeg erindrer Ikke hvilke 2 spørgsmål som jeg har sendt skriftligt. Plejeorloven fyldte meget på daværende
tidspunkt, fordi Hørsholm kommune ikke var til nogen hjælp. Spørgsmål 2 som Fahime nævner men ikke
beskriver i journal er jeg blank på.
Som nævnt i journal var vi enormt frustrerede. Hanne havde fået 366 kr. om ugen fra midten af maj og fik
hele tiden afslag på førtidspension. Vores tanke var, at hvis plejetilladelse blev givet, så faldt Hannes
førtidspension også på plads.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 05/10-2012
Fra JournaJ:
05.10.12
10.35

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI
HIEI
HIEI0861
HI Onkologisk sengeafs 0861 HI
HIEI0861
Socialrcdgiver,
Talt med savel pt sc.v ægtefælle omkring orlcvsir.ulighedar og mulighed
for ansogni-^g om fomdspension, SOT, aer har været store problemer
•ned.
Jeg talte med ægtefælle den 27./9 omkring crlov. og nans
arbegdssxtuacion.I denne måned afspaaserer ban, for at kur.ne være i
hgenunet
Oplyser, at nan vil tage kontak*,. til visitator i hge-imeplejen, når
(fortsættes)
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(05.10.12)

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI
pt . konuner hjem,
Vi aftaler at meces den 9 /lO 12
Lene Østergaard
Soc.rdg.

05.10.12
16.03

NOTAT INDLAGT/AMBUUkNT HI
HIEI
KIEI08S1
HI Onkologisk sengeafs 0861 HI
HIEIOSSl
Pt. skulle have hafc B. dags Vinoreloine i går, denne imidlercid ikke
gi-jet grundet pleuraproblenat ik.
Pt.s dræn er sep j. går og d.d. er pt. generet af hoste og har en
forneimnelse i lungen som lun beskrivi-er, son or at den krsller saannien.
Alment er pt. upåvirket, ikke dyspr.øisk, pane farver.
Stetoskopisk høres knitren på hele ns Ijngeflade, på ve. lungeflaae
høres vesikulær resp.
Der foretages kontrolrtg. som endnu ikke er beskrevet, nen son kan
give mistanke cm let irsfiltrat basalt på hø. side.
Pt. er afebril og freirtræder ikke klinisk inficeret.
Blodprø-ver fra i går viser CR? på 13.
Ont. bagvagt Ellen Bork er inforneret fra mikrobiologisk afd., at der
er fundet vækst af koaguioso -eg. streptokokker i pt.s
pleuraekssuoat, ren at der fori-entlig er tals OTL fcrurenirg
Det aftales, at ot tsbl Vinorelci-e til afte-^ og nun tiioydes orlov
el indi weekenden over inhp kontrolrtg af traraK på -andag
Pt vælger at blive _ afd. og kontrolleres .t.ea tenp. samt fornyede
blodprøver i norge-.
rp
hæmatologi og infektionstal
Alice Markussen/jgoe
reser-veiæge

05.10 12
20.16

NOTAT INDIAGT/AMBULANT HI
HlEl
H1EX0861
HI Onkologisk sengeafa 0861 HI
HIEIOSfil
Blevet ringet op fra onk afd. vedr oven.stående, da de h=r til aften
har målt tenp. på 38 Det var plane" at hun skulle nave Vinorelbine.
De vil hare, o-m nun fortsat skal n=ve dette.
Øvrige værdier pæne ned BT 132/70. Puls 90. SAT 93. Normale
leukocytter og diff.tælling fra i går og CRP på 13.
Plan
rp.
fornyede infektionstal
Efter Konf med onk. bagvagt Ellen Eork afventer vi, såleces at pt
iKke får Vinorelbine i aften. Der kan i morgen i dagtide" tages
stilling til om den skal pauseres yoerligere.
Naga Jespersen/]]oe
reservelæge

Fra dagbog:
d.05/10-2012
Hanne havde stadig feberudsving så det blev besluttet at beholde Hanne i weekend Imens man holdt øje
med blodprøver.

Kommentarer:

Stemmer overens med dagbog og notater.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 06/10-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:

d.06.10-2012
Hanne er feberfri og får kemo. Ved 15.00 tiden.

Kommentarer:

Det undrer mig at Hillerød IKKE har journalført data som de gjorde 6/9-2012.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 08/10-2012
Fra Journal:
03.10,12
12.23

WOTAT TlTDLAGT/Al-lSLil.'iNr HI
HlElOesi
Hl Onkologisk aengsiifs 0S61 HI
HIEIOSSI
Udskrivninganotst/epikrise
55-Ar-;g kvinde-, kendt ;iiod puiraor.alL sd-tnakartrir.cir,,
r.erot;
innatoj-akalt og lii =f:yllia,-ie og t"! roper i tor.eale lyiuitkncdat askiC
til Idvtren. incii-ieyges fra L^udgvdisdicltiSk /ad. efts;- n! .jnracarineso,
iiar 1 farbii;del5e herti'-d og.sa lået kona-.ateraL ;j!:;eu.i:iot;hoiSK.
fomentI.iq elttr lirllig-iic: jileiasccr.te.ve.
Kontrolrtfj. .=.t theraK a.f 05.10,12 -a;.'
tea.n pé pneutt;ot;;ictax otj si-.ed
afteqiSr.dv pi enravitt'ke efter plc'i!raoe:-t«:;a, Der er delle.- ikit-i aet
riytilkor.tiC osr.lede inli Iv.rnter. Hf a febril r.ec nornsaie
i n f e k t ic-.ndpa r^.te tre.
Ucskrivea silece.s til vgca hyein. liar .tllsrede i.-jt.CakL" ti! koM'trrvi::,
Kie.n lier er nt.ar.v ikk-t elaijJferet hgeiria-.eh^r-f-i p at nogen art. Hsr aet:
haiu bescg af oigc-Cerspfji. , vil .selv scr.jr^ for hj-rlpetiialv: .
Har tid til fQrr.yel; c>i:.bi;iant behaririltag i&.lC'.12(foxtft.'iJttas)
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(38.10.121

03.10,12
14.55

'

HI Onkologi sk aengoafa 0351 HI
Ksdioifistatua ved udsktrivelsen
Tabl.
5 rr-e >: 1 nocce
. lakL'jiob'j 16 JTil >: i nocce
T-orhiihaier BriCiiiyl il,5 -tic pr. deal c, 2 so;; p.;i. niaka, .v. 4
Tab! . Ten^sto i ;r,g p.n. liiaks. x 7.
T'abl . Mna.x 1 g p.i). rar-sk.s, y. A
Tabl. Sniperai 20 mg b.n. raaks, x 4
Eiiisigr,eb'l . Kycoiysin 1 stl, p-O. T:.aks. >; •'
Pod-i ir.ct: find råber 5 d; . p.:i. rualis. x 6
Tabl. Tredoiiir. 5C ng p.;i. maks. K 4
Eva H-5rd«r/harj&'
Over livge
KOTAT INDLAGT/AMBUI-Wrr HI
HTST
HIEI0361
HI Onkologisk SQ.igoefs 0851 KI
illEIOaei
Hcia anicrt er .-ii vrationais rrrolig uhoirinar for pc. on .r-.vcvfÆl le. EC.
har siden siart pa kemcberEpi haft en del incil. pea. Kcr;ip;i-kf-tioTi=r
r, ii ken.ccorapi.
.?r.
UDGKRiV'SS ci.c.
y.an hai aii.arede kontakr. crl •:..-jr_T;U.''.en, rr.en dar er e.-.rr.'j like
etableri?!: ;ijerjrehJO'lp ftf noner. .arc.
r-c. er ••.enciu U'-eti iu-'igeoancf-f , ncm ha r sce-scic rig fil akrllien,
rerroperitcrrLiialt: 1 yntOkhU'ief' ZA,"!; r.ji IswrEn, dvs. pr.. ei
i nnr;er = hie i, og procr.cuc!i er ikke hele god. F.r pJ.triJagi: cii CTSpaririirxj etter .3 .<r.p.vier be.".. Indtil vitercr 'ivr, side;; stert på
.he;;;at.Ciapi, har pi. v.e^TGz ind cg -jc af sygebbseL pga. blvirif.i;iger
til beh. C'Cj pga. anaSRiinc a: vtaceke i lungen,
knaver tcmirig.
-De-i. cr scflviV-igeli;; et d.å;:ilgt tsgn, ot pt . iorcaat h->r
mteron tcGi-ands ^.•,T:s>.= ajisa.';il-i::cj er lunger,, .VSG 'Kr.tvet: inmrji.rg. D-srlcr
er pro;7nose;t helle;- ikke ecd, spGfiell r.ér der er spredr.in.g trl
leverc-l'j. dvs. uhelbi'adai ig syg. ForjaSlet: ire;; kerioLerapi sz at holde
rygdojrciien r rd .sÅVldl SOT. mrligt.
rp.
kopi ah dagsfis r.gtr,r, c i i pt. ' s
55g.=;bGh, i Hds-shp,*irr. .son r!l.-:5jeire
oil Starusatcéat, dor biev udfyllil 27 , 9.131,1,
Deruricver

kopi af d.egens noiat til lane OstotgaorcJ ino'ei; i;a;;nalei; i aoraen
rnhiir.ah .ånder.saii/vi r.'.s
overlmge

Fra dagbog:

d.08/10-2012
Hanne udskrives. Fahime Andersen har lovet at kontakte Hørsholm kommune. Har aftalt tid tirsdag d.09.102012 kl. 11.00 hos socialrådgiver på Hillerød. Min mail til socialrådgiver på Hørsholm er besvaret. Merete
Martin sender Ikke en skriftlig begrundelse på afslag men beder om få navn og tif. nr. på socialrådgiver på
Hillerød.

Kommentarer:

Journal stemmer overens med dagbog MEN:
Det interessante ved denne journal er, at det er første gang at Fahime nævner lever concer I journal. Vi har
hele tiden vidst, at Hanne havde lever cancer, men ved vores møder med Fahime er lever cancer aldrig
blevet nævnt (i ALLE tidligere journaler er lever IKKE nævntj. Vores udgangspunkt var jo, at holdt vi lunge
cancer I ro, ville lever cancer OGSÅ holde sig I ro. HVIS IKKE så ville Fahime FORTÆLLE OS DET.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 09/10-2012
Fra Journal:
09 10.12
11.29

AMBUIANT BESØG HI
HIEA
HIEA0862
Onkologisk amb-afs 0652 Hl
HIEA0862
Socialråcgi-v'er
Samtale med pt s ægtefælle i foroircølse ired at pt. har fået oes'^eo
om, at hnn ikxe kan indstilles til fortidspension pc., forci der i
statusattesten ikke fremgik at pt. rar uhelbrecelig s^g, troas det at
alvoren er oesxrevet
FA har skrevet en tilføgalse, og den fcxer jeg d.d på 43"931S1
Lene Ostergaard
Soc.rdg

Fra dagbog;

d.09/10-2012
Bliver visitator fra Hørsholm kontaktet. Vi aftaler møde samme dag, når mit møde med socialrådgiver er
overstået. Socialrådgiver fortæller at hun vil tage kontakt til Hørsholm med ændret ordlyd. Hun fortæller
endvidere at Fahime Andersen havde skrevet til Hørsholm kommune dagen før. Socialrådgiver fra
Hørsholm kommune fortæller mig at vores sag ikke var afvist og at hvis ordlyd blev ændret så ville hun tage
kontakt til lægefaglig. Jeg foreslår hende at aflytte sin telefonsvarer, samt hente sin post, fordi Hillerød
havde reageret mandag.
Visitator rådgiver os cm muligheder i Hørsholm kommune. Hun virkede meget tillidsvækkende cg lovede os
at den løsning som vi har valgt vil hun snakke med sit bagland om (pasningsordning med Mie) Hun lovede
at vende tilbage hurtigt.
Kommentarer:
Stemmer overens med dagbog og notater.
(

Tilføjelse:
Socialrådgiver fra Hørsholm kommune Eva Sparmer, fortalte os, at lægefaglige læge KUN kiggede på
journaler hver 4-5 uge, so ved hvert afslag så blev førtidspension udskudt i 4-5 uger. Og pension kunne ikke
give os med tilbagevirkende kraft.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 10/10-2012
Fra Journal:
Ingen journalfra denne dato

(•

Fra dagbog:
d.lO /10-2012.
Får Hanne psykologhjælp på Hillerød. Hun taler med Ditte i 1>2 time og Hanne virker meget
gladere bagefter.

Ingen kommentarer
Jeg deltog ikke i mødet. Jeg fungerede kun som chauffør.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 11/10-2012
Fra Journal;
11.10.12
09.40

HIEA0862
TELEFONKONSULTATION HI
HIEA
Onkologisk amb-afs 0852 HI
HIEA0862
Socialrådgiver.
Opring.ning fra soc.rdg Merete Marti.e .Horsholra koitraune, 1 forbindelse
med pt.'s ønska om at scge førtidspension.
."nn Vil igen drofte sagen med ko.timunens lægekonsulent,
kontakte FA, for yderligere cg IflEgelige oplysninger.
Lene Dstergaard
Soc.rdg.

Fra dagbog:

d.11/10-2012,
Tif. ringede lidt over kl. 08.00. Det var Hjemmesygeplejerske som godt ville komme forbi og tale med os.
Hun kom ved 12. tiden og gav os en mappe med tlf. nr. som vi kunne benytte os af. Hun fortalte os om
børn/ unge og foreningen sorg, og at hun var modstander af at børn passede forældre. Vi fortalte hende at
vi havde talt det Igennem fiere gange, og at vi i øvrigt ikke havde andre muligheder. (Hannes førtidspension
var blevet afvist med begrundelse at først når Hanne var blevet scannet 2 mdr. senere at man kunne tage
stilling) Sidst på eftermiddagen ringede socialrådgiver til Hannes tif. (Jeg var ude og handle) Hun fortalte at
hvis Mie var interesseret så ville hendes arbejdsgiver blive kontaktet med henblik på at Mie fik tilladt
pasningsorlov snarest. Det blev aftalt at emnet blev taget op d.12/10-2012.

Kommentarer:

Stemmer overens med dagbog og notater.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 12/10-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:

d.l2 /10-2012.
Hanne blev ringet op af visitator fra Hørsholm kommune (Eva Sparmer)

r"

Som kunne fortælle at vores ansøgning cm pasningsorlov var blevet bevilget og kunne begynde når det
passede os. Vi blev enige om at Mie skulle starte pasningsorlov fra d. 28 /10-2012.

Kommentarer:

Den 12/10-2012 var Hanne STADIG IKKE blevet tildelt førtidspension, men Mie kunne godt blive bevilget
pasningsorlov?
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 15/10-2012
Fra Journal:
o ? U s l'i y K Cl i'i t j Ti LI a11i a
Wont inuau; er, :;j - 13

FÆ! iasjogi; nal
03(j::67-03 • ;
Haar.g Kjel J trup
15.10.12
10.55

iJda-crava!:; 04^0=5.2013 ki. 11:02 Af: KHCROOlO

TELEFON-KONSOLTATIOll Hl
HIEA
HISA0662
Or.kologisk acla-afs 0362 HI
HIi,A0362
Pa7i,s:tt.rM'i sr kericit msd cissc-.niinsrei aaric^r puj.jjonis. Finijer sil laarihisiattrieTi oc apn-tgei c.n nviikc ngget a.-ci-reoci.l ii=r;d.3, hur. nå tage
»cri hold i rygge;;, -iar l-srigo haft iriT,amitteior.ife- prcbleir.er aied hoiri
j rygc^;:'., Oi} d^t virker scm rie h.eriCLLé
, Incjen \:cstrålir.c til
arde eiltr bet., Tilskri-.-er det F.P.I-J ar. hun hvilc-r tr.eQ=v. pleis;: ol:
laga r-e.T.ol og Ihuptofen,
VI flfcelerr
at p.=it;e01en nodL
vacc denriis konbinatirjo tre. gsr.gs cn
degtV;- '-'er
ia:;igt:.': recept på sert'eren på
tabl . t'antopratol 20 itg
1
dagltgi:
mer.i: [iatLe,nte:i sa^if.di.j tager Ihvprofs.d og i2ri
recept på Tr ado Ian SQ ;a5 p.n,
xakn . X 4 fSaglict
ir.ed Pajiiol i stedet for lbijpt:c-£er,, sJrirtnit dette ikke virket eftet
hensitCen.
p.atier.cc:; har en tid i a.-tbulstartet Idn 13.10.12 til natste dosis
keirioternpi . far Vir.orelhir.e ,
Lise Lep i be rg -1 o1 .e c hb i:
r.c-earve laKjf

Fra dagbog:
Ingen dagbog fra denne dato.

Kommentarer:

Hanne var tit usikker på piller og KEMO, så jeg ringede ofte til afdelingen, og derfor blev det ikke skrevet Ind
i dagbog.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 18/10-2012
Fra Journal:

18.10.12
09.50

UlE.t,.C!l62
A.'-æULJ,K;:" BESØG ,i;;:
H!!::A0862
Onkoiogisk a::.b-af� 0862 �.
?�:.:ien�an �t!.•ci,e! �il tredje .s.=:ric :-..r:.:r�o";.s:-i!;.·i �tf:<i Car-h...,platln C.3'
Vi1·.o:-'a'lt1ne.

S.i r.Jo,� .sid3 t

tt.:::= ·.;u:.:.�r. i.:-!dlc.,;:,t til p.!e·.l.!6Vtr·�·•:�;;i.::nJC.::ur. i> :-::J�eU,.;::-{.�;1 t.J,e·1,1· !:o:iipJ it::?-!·<:�
:;.�� t:;:-.e-..:rr.o!:hc;:t�. F;C-::�:- :;!-;!.'"lr.gen t).C ?r.�'.l���:°.o!"a>: [01.sl�'.!!'lå��.
Akt:'.!�lle

Er � sin h�bi-_i:utt1 ls:3:td.. �"=t!' ;c!.':Sat. ,�nt�ier:cd �4 ·�r a1<.:ncle ::!i ..;r�� :.��
t,11?.::.·s er d7r :::;(:'.:l ny-::�:;:c:u,�f!' t,!··.:.!.�:1ifJ(;ex ti ·i ·-:�:-:-••:!:o:-.�q:..i�r..
Parakl.;.,u k
lJl1(jl.;r.� �.$.�l<.Jto!cii)i :.11.i;dr-r

3. �i:,.::ic tt'\.:·:)C:;":!a�in t,� '·Ji.:)or�l
��ne ! ��ndr�t �c3is
��al�e��ill�11d� beh��uli:1; �!�e:·
�?Ec:'M
?<'.Jtier1;:�:c :�.:J:' 1 r.'\�r�;;,:.• Gtr )�,:i fL !l::aC!t-?:' � .:-j•ggei). Ryg.:.-r.::-r'.:l)!nr-; er
1.,l�vc·:. ,�a--r!°� det s'!d:,te ra1: �q-�r.
:.!od .::vgf.��r-::er :h.��- p:1.tic:1ten L.CH:JL'":. fh1.�p::c:,f.�:-!, :)CJ:i, hc.:· �-�d:':.:r�
d:.,·:.:y(!;;ti:;ke ��;�c::-. M".>t.! ,J:1t.reps.:. t:af p�::"!:r.-:e:� t��,:: E-<'::n.ø1cc �� «.g: �
l. 1:�dtil ·;.id•.?=.-.: J\,1!." rt•i·r lkl;e ·�?'�!"C·t efif:J.:!. ::1· ?.anto.!cc. Per for
cr��c. :Dbl. ?����!cc �O �� x 2 1
1 � ¼ll!JI)
r;:;.

\.,;r.·l.. e'ci:,Lclo..: 40 1t.q ;-: 1
14 �!i!�!;,
!·CC'•.:r:;: �:1 s�1t:·�·e::cr. :)0 Pc:1t!);'. ...."),::
De,· t;rgg�:!'
Pat5��c�n h�c ci� til Ci-sk;�:!r1!1!� a: L:!o..!"6�: �:!J �h�c�eil .:,; ha:Ligolede5 svartid r,å �kt!1:ain,:;�r-, dr.:i1 OS.it.2012 !:cc ,.,:;.ve1:J;�� r·c1h-i:ileh
A�-di?:·��n,
t->-?tt:i t,!:r.::.e;t O'J i-t'3nd�s i'Jo.:jtef':�?!e :1ar fc::st:olli.�;•� pro=.le::tJ: 1r�..:·d
[-:..,l't i.d:;.p�r.!J!<.,r:, ,r:;a;1•l'n e:· fl=r-e t_:..::nc;� btc·vc-: l..:i:;k1..11:e'!'"=t rr.cc: \1 •:,-re:;
1;0i:i,;l 1·f!dgi·,cr L,e.r.� i;"·$tc:,g;;�rd . .: h,;,nnol.tl :.l l �ic:.<;r,:;> ,-,;,?.yirnin9er fr,�
HcLS�101:n Kc:u;1u.11•e. .sk�ille .:<01r.1r.n:ie:: tor.:a'.-:c-2 t:ati�Ht-5 '::l:,nrattl•Y:f?..
c-vf?1•!.�e Fijhi;��·h ;..�d•:n·w-·€:n :ned h�r-l;l i k p!? '{d�::11�1.:!·": !r1�g•�li J��
op1;·:?.1�:1g��- Af Ol'U.S--r.clato:.: !;a:: u;trier:�g:-.-:Cc i�ke �e om kc;�-:,ur,(J:, bo;.
'.:c,ntct:t.:.:t: �1\'(;'!'.LL�.Jc f.td��!i.::h _:._n_..J.,::r:�e:� <•lle:· -s.j. �.i:-:\..!�it.: •:'!." ove.::J,ttJe
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Fra dagbog:

d. 18/10-2012.
Hanne var til samtale med en vikarierende læge på Hillerød. (Efterårsferie) Vi forespurgte om læge fra
Hørsholm kommune havde kontaktet Hillerød. Lægen kunne ikke se at der havde været kontakt i Hannes
journal, men efter længere tids søgen på pc. Fandt han oplysninger frem til d, 05 /10-2G12. (Ingen kontakt
fra Hørsholm kommune skrevet ind.) Blodprøver var fine så derfor blev ny kemo startet op. Sygeplejerske
fortalte os at hospice Sankt Lucas stiftelsen ikke havde plads til flere døende patienter, hvilket undrede os
fordi vi havde slet ikke søgt om optageise.

Kommentarer:

Stemmer overens med dagbog.

Tilføjelse: Den 6/9-2012 samt 18/10-2012 er ALLE data skrevet i journal. HVORFOR er data så IKKE skrevet
ind 13/9-2012 samt 6/10 2012 At vikarierende læge havde travlt med atfortælle os, at han havde sidste
arbejdsdag på Hillerød for at starte i Næstved var så ikke noget, som gjorde konsultationen mere hyggelig
(hvorfor lægge et møde med kontakt læge I Fahimes ferie???)
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 25/10-2012
Fra Journal;
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:

d. 25/10-2012.
Hanne fik en ny omgang kemo.

Kommentarer:

Det undrer mig, at Hillerød IKKE har journalført data som de gjorde 6/9-2012 samt 18/10-2012.

P0B-SCAN1-PC2 scanner 06-12-2016 08:32 SEPBARCODE: 0U3

Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 26/10-2012
Fra Journal:
Ingen journal fro denne dato.

Fra dagbog:
d. 26/10-2012.
Hanne fik tynd mave, men mavepitler imod diarre stoppede det.

Kommentarer:

Vi ringede til Hannes hjemmesygeplejerske.
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Fæltesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 29/10-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog;
d. 29 /10-2012.
Hanne bliver scannet på Helsingør sygehus.
r ,
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Fætlesjournat sammenholdt med dagbog
DATO: 31/10-2012
Fra Journal:
31.10.12
12.35

AMBULANT BESØG HI
HIEA
HIEA0862
Onkologisk atnb-afs 0862 HI
HIEA0862
Psykolog
.Anden saratale med pt. oradrejnincspunkt er hvorledes pt. håndterer sin
situation, samt hvordan bar.-.ene 21,24,28 år fungere med den alvorlige
sygdoms situation, ny aftale d. 12/11 efter at pt. har fået scannings
svir d. 8/11.
Ditte Tang Johansen
out. psych.

Fra dagbog:
d. 31/10-2012.
Hanne er til samtale med psykolog med et godt resultat

Kommentarer:

Stemmer overens med dagbog.
Jeg deltog ikke i mødet. Jeg var kun chauffør.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 01/11-2012
Fra Journal:
Ingen journal fro denne dato.

Fra dagbog:

d. 01/11-2012.
Hannes hoste vendt tilbage. Vi aftaler at hvis natten går godt, så kontakter vi onkologisk i morgen
tidlig.
I
Kommentarer:

Tilføjelse:
Grundet de mange uheldige oplevelser, som vi havde, HVER GANG vi skulle igennem akut modtagelsen, så
frygtede Hanne akut modtagelsen. Vi gjorde ALT for at undgå det.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 02/11-2012
Fra Journal:

02.il.12
10.4 5

.AMBULANT SESØG Ki
KIEA
KIEA0c52
Or.kcjlogiEk acb-a53 0562 Hl
KIE.A0e62
PcCler.iep. er kendt: Æed p-_i,nc.n =11; sde.nckarcrnnn, dlsse.T.Lrsre-j cil
lyn.fe;'.nL.3er or lever. Palier.rer. blev indlagt ".10,2012 hz-s
i'jnc.srisdi rrr.er.-.e rtes erjresrdic pr.a'jriotr.ora;.: og ple-jreir. f rs ic.n . ?i>:
aniacjC UL-vejler.c piaiiracren oc ndcenr vssks. Patls.ntrer! li.'-; foreiag^i
ko.ntrolroncgen i.iC.léli, nvrr cer rkre var regn r.å preev.rt.^cr,sx ag
tr.ed afpsae.-.ds pleara væses e'rer piarracentese.
Ferrer.cer. hent er.der sig .nu ril Tr pga. riirscer.i-a ''-crre i -de sicsce
.daga. Inge.-i ^-ncencd r rvii = . nar. niskg.
^r.den-jd ved bevarelse end
var.irgr. Er dog i.-.<e c.isri igc g-ar.erer he-rar. Keat gane-'Si cr hoaten,
eor -ar r.ed sp.ars-r.ni cptr
der :iar l.cke .-airer iebér el ter
syrccnsrrlalse Pariv-irs-i -.ar orttcr sin ?£P-iia;re. Er bekjinrai izZy

Objektivt

VKO, alrent tpivi rket. ru.n'-i.rir-isdysn.-o ved gang n-.-er Irngsra
straikr.inc. idvrigc ir.cer dyspno t h-iie eller v.e-d anå adsrar.oe.
F^.-.e tarver, vsrv. cg icr.
T zt,2'
£vT Hil n.'jit.
ET 140/5."
3c.?.; Vesiittiasr respiratia,-! asd dsrpning "ratalt på negre Ivngsrlade.
Ingen krepitaciorer.
Gar best II i es
ro.
rsr.'.aen tr.'rE.x
EPc sariric.",lign-es, .ned rcr.rcinbi 1leder ; ra henhc 1 de is 5. ID. cg 3 . TO .
aa.T.t Cl-s<a.n-oirn :rs 25.10. i saxråd ned vect.-i.evErde radiolc-c.
Der ses lict bare plejraefi-jsror. side.-, i.10., .n-vsr patiente.n r.ecop
var blavst pietrace.ntcrec. Me:, i/.be r.sr så veg=-i vrska sen ved
indl-scgeisan d. 3.10. Uændrada i-ar.tc-i-d sider. c. 25.10.
Der raies .-sad rarie.nt o? pårcrsnda V.-E f-a.nc pa rafLcge.n og panenre.-s
sybppor.er. Da patier.ien ikte er så generet af sir.e syiptpner. cg der
ifike er ti 1 koriT.et sttrre ttengder ple-iravssbe, variges net at se en.
Patienten har er. tid c. 05.11. i anbuiatcriet, cg er tcvrict
veil.cu.T.er til et henvende sig i T5 lr.de:; de, sAirent der skulle ko.-rne
torværrir.g i synptc.v.er.ie, alle- patie.nten r.-'sVer pieuraoe.nte.ne.
Lisa voist/'rrvs
reservc-iar-ge
Tilf«jelse

Få rCg. af Chora:-: tes hs.srdtg a"- = ic!;tcsc, SO.T. OCSA ses på rtg. tre
05.10 12. rt. enbetales 3t ar.-jer.de ?EE?-tlnj-ce.
Lise -lolst/gjoe
ra.servelÆoe

Fra dagbog;
d. 02/11-2012.
AftaSte med onkologisk at Hanne skulle lyttes på. Blev sendt til røntgen som viste at Hanne havde lidt mere
end 1 liter væske i højre lunge, men efter som at vandet ikke generede så meget, blev det bestemt at man
ville vente.

Kommentarer:
lournal stemmer næsten overens med dagbog. "Dissimineret til lymfeknuder og lever" har ikke stået i de
første journaler.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 08/11-2012
Fra Journal;

030337-03:^
Hanr.g Kjellerup
03.11.12
10, 15

UtisVrrevet; 0-1.09.2013 li. 11:03 .M : KrøPOOlO

JWaUUOlT BESOG HI
HIEA
HIEA0862
OnJcologi.3)( a=b-afs 0BÉ2 HI
KIEA0962
?t. rtdcier i dag iil svar pi CT-s^anr.irig e-t ihors:'. op abd. eiiv-r 3
serier Xer-Ocerapi .lÆd Carbopiarir. op Vir^cr-albip, ?r . ' s CT-sMønning
vi.ser renressiir; af tu-vcrer. i Mlleniisppen sar.l viser regiessicn af
er. tupor i ve- lur.ge. Der ex prepress ior: af ve.sidig pi euravirsbe. ?.a
nuva-'re.nce ridspirnir oplyser pi-, SL hu;! I'-.rj har re.-.er af
pleursv.jske, og derfor afvenres, hvornir pt. Sjnea, ar nor, her orug
"for rapriing- Pt.. bar bcsr-rf irrrerr.frforer.de, ried irdir.el ler- lide
e: rode griber, ser. pr. irdrager x 1.
fOrvæ:rirg, ;cd
HanarOiOgic-:. fra i dag i -i. rf". fir sldsre sr-j ia yaxo-jplac^n og
Vir-orelbi-i d.d. ihr.
cvs.
rp.
Carbopiccir. cg Vi.norelbiri i v-encrer
dcsis i dag
rp.
Vinorelb-ln icer. c.-n 1 u;:c, d-5, de:i
23-11.
Her-afrer ov-argår pf- cfl Ko.nrrolperiode -r.eo ny CT-s-iar-tiing i jge 2 oc
rid fil svar i ege 3
?f. ' s -2cfe£urlle .sporcer på ny crr. lertr.inal er'-:ie;r ir.c. TSl detce r.er
jeg svarer, ar pr- har alvoriic P.ritish sygdom og forvenrer leverid
or i bverr fald .mere -r-.é 3 radr.
For ar afsiiifre d: skiissior.e.n, som har
v®r=r rigtig rar.ce csnge f:em cg rilbage
rp,
-^.erminal .arklirir-g
Til sidsr shs.l der tiifojes, ar underreg.nede er blevet konrahret af
lorbibrien. iiar hnfc en coc sanrale mod sagbeh. fra hom-TiUnen. Oer ar
sagt, at det er uraaliscisK ar forestille sig, at pt. nogensinde
ktm~er tilbage på aibej dsroa rk-foet. Ff. h.ri en dis seminarer' cancer,
so-m kritver cr./cff V.emorerapi.
Pr. anforer, at fiur, har bort cm bah.mulicheden .-ned Tarceva, sfnængig
af SG?R-sC3fus. ?ii aetre har under'tegnede s'verer, at d=t har r,an
også racet hsjdc for, nan pA 'ievÆrencs tidspunkt, hvor pt. blev
visiteret, drejede det sic •or. beh. hurr.ig.=iit muligt, Haterielet p.i
daværende tidspunkt 'var i.kke egnet til EGrR-status, og pt. skulle pS
ny hava foretaget bicpgi.
ril pc. er sect, at .TVIS hun i fremtiden får brjg for .ny be.h., kan
mar. ;-o altib tilbyde Tarceva som 2. linie.
Pt. indforstået og acctipterer .:>venstAe.-,de.

rp.

kopi af degar-.s i'rotac til social
rådgiver Leno Østergaard til
orientering
Fahimeh Andeire.n/vips

Fra dagbog;

d. 08/11-2012,
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 Vt 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.
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Kenneth havde sendt en mail hvori han forespørger om hvilken type tungekræft 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 1mdr. og så længe kunne man
ikke vente med kemo. Vi fik ikke oplyst hvilken type.
Kommentarer:

Journal stemmer ikke overens med dagbog.
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
terminalerkiæring" (hun skulleJo belter ikke overleve på 366 kr. om ugen).

Jeg husker dagen således: Først forespurgte jeg Fahime om terminalerklæringen og fik AFSLAG under
henvisning tii 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 11/11-2012 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 tii
Kenneth 11/11-2012.

ALT EFTER "rp.terminalerklæring" er ukendt for mig.
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Fra. "Kim Kjellerup" <kimkje]lerup@email dk>
Til. "Kenneth Kjellerup" <kkjellerup@Yahoo dk>
Emne. Re: lungecancer - nye medicinske tiltag
Dato 11. november 2012 14-32
Hej Kenneth
HVIS du ikke skulle have fået fat i vores samtale med overlæge på Hillerød så kan jeg fortælle at.
Mors tumo er blevet en lille smule mindre.
Mor fortsætter kemo behandling 14 dage endnu ( fik fortalt at kemo kunne slå ihjel) så holder hun pause til
næste møde d 21/01-2013 (scannes inden)
mor bliver behandlet imocl ikke småcellet cancer (kemo medicin hedder VINORELBINE NAVELBINE)
Vi viste overlæge dm mail, men fik besked om at det var en sød mail, men at en vævsprøve ville tage 11/2
mdrog så længe kunne man ikke vente med at give kemo, og så fik overlæge travlt med at afslutte samtale
{tale om terminalerklærmg blev først afvist, derefter givet ?)
Du kan fortælle simons far at mor fik taget en vævsprøve fra lever på bispebjerg men vi har intet hørt til
den siden ( Fik at vide fra bispebjerg at leverprøve ville være klar. 10/09-2012 men Hillerød fortalte os at
den kunne vi ikke vente på så kemo sat igang d 04/09-2012
Hilsen Kim
Original Message
From- Kenneth Kjellerup
To Far Mobil 2
Sent. Iuesday, October 30, 2012 11 39 AM
Subject- Fwd lungecancer - nye medicinske tiltag
Sendt fra mm iPhone
Start på videresendt besked.
Fra Hans-Jacob Randskov <randskov@hotmail.com>
Dato- 29. okt 2012 22 06 59 CET
Til <kkjellerup@yahoo dk>
Emne lungecancer - nye medicinske tiltag

Hej Kenneth,
Godt at høre at dm mor klarer kemobehandlingen ok.
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Du/I kan overveje følgende;

Hvis der er tale om ikke-småcellet lungecancer (ca. 85% af alle nye lungecancertilfælde), som har spredt
sig (metastaser) - så prøv at spørge den behandlende læge om det er relevant at teste for to mulige
undertyper af lungecancer:
- EGFR-mutation (lægemidlet Iressa)
- ALK-mutation (lægemidlet Xaikori).

1 begge tilfælde skal der tages en vævsprøve til patologisk undersøgelse for at afgøre om der tale om en
sådan subtype.

I alt har ca. 15% en af disse subtyper.

Hvis det er en af disse undertyper, så er der langt større sandsynlighed for at disse iægemidier har effekt.
De skal ikke anvendes uden at det først bliver fastlagt, hvilken subtype der er tale om.

Det kan sagens være, at det slet ikke er relevant for din mor, og at hun en god effekt af kemo.

Mange hilsener
Hans-Jacob Randskov (far til Simon)

2920 3249

PS: jeg arbejder i medicinalfirmaet Pfizer, det er derfor at jeg kender lidt til det her. Men det er
selvfølgelig den behandlingsansvarlige læge, som har det bedste overblik.
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IL

Fra:

Kenneth Kjellerup <kkjellerup@yahoo.dk>

Sendt:

18. november 2012 18:00

Til:

KimKjellerup

Emne:

VS: lungecancer-patient

"2-

Videresendt meddelelse
Fra: Hans-Jacob Randskov <randskov@hotmaii.com>
Til: kkjellerup@Yahoo.dk
Sendt: 12:06 fredag den 16. november 2012
Emne: FW: lungecancer-patient
Hej Kenneth,
Tak for din mail - og beskeden fra din far.
Deter meget trist at læse om, hvor længe din mor måtte vente på en røntgenundersøgelse, og endda
røntgenundersøgelse nr. 2, som viste at der var en tumor.
Den vedhæftede gennemgang af forløbet stopper t september måned. Så derfor kan der være forhold i
behandlingen, som ændrer på nedenstående.
Jeg har talt med en kollega her i Pfizer, som er læge og beskæftiger sig med Pfizers medicin til
cancerpatienter,
herunder ikke-småceltet lungecancer.
Han har spurgt mig, om der er lavet en patologisk rapport for den oprindelige tumor i lungen?
(Din far skriver nemlig kun om en vævsprøve fra leveren, og at en bronkoskopi måtte opgives).
For at rette en mulig misforståelse: Det er helt OK at sygehuset hurtigt iværksætte kemo-behandling.
Men når der er konstateret spredning, og tale om livsforlængende behandling, så er det ok at undersøge
den
oprindelige vævsprøve, eller lave en ny vævsprøve, for at afklare om, det er en subtype af ikke-småcellet
lungecancer, hvor der er mulighed for at anvende pillebehandling isf kemo.
En patolog kan f.eks. undersøge om der er tale om en EGFR eller en ALK subtype. (Der er også andre
subtyper). Der er lavet medicin, som er målrettet mod forskellige subtyper.
En sådan vævsprøve ift subtype burde ikke tage VA måned at få svar på. Vævsprøven skal undersøges ved
hjælp af en såkaldt diagnostisk test.
Venlig hilsen
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Hans-Jacob (Simons far)
— Videresendt meddelelse —
Fra: Kim Kjellerup <kimkjellerup@email.dk>
Til: Kenneth Kjellerup <kkjellerup@yahoo.dk>
Sendt: 13:32 søndag den 11. november 2012
Emne: Re: lungecancer - nye medicinske tiltag
Hej Kenneth.
Hvis du ikke skulle have fået fat i vores samtale med overlæge på Hillerød så kan jeg fortælle at:
Mors tumo er blevet en lille smule mindre.
Mor fortsætter kemo behandling 14 dage endnu (fik fortalt at kemo kunne slå ihjel) så holder hun pause ti!
næste møde d.21/01-2013 (scannes inden)
mor bliver behandlet imod ikke småcellet cancer (kemo medicin hedder VINORELBINE NAVELBINE)
Vi viste overlæge din mail, men fik besked om at det var en sød mail, men at en vævsprøve ville tage 11/2
mdr
og så længe kunne man ikke vente med at give kemo, og så fik overlæge travlt med at afslutte samtale (
tale om
terminalerklæring blev først afvist, derefter givet ?)
Du kan fortælle simons far at mor fik taget en vævsprøve fra lever på bispebjerg men vi har intet hørt til
den
siden ( Fik at vide fra bispebjerg at leverprøve ville være klar. 10/09-2012 men Hillerød fortalte os at den
kunne
vi ikke vente på så kemo sat igang d. 04/09-2012
Hilsen Kim
Original Message
From: Kenneth Kjellerup
To: Far Mobil 2
Sent: Tuesday, October 30, 2012 11:39 AM
Subject: Fwd: lungecancer - nye medicinske tiltag
Sendt fra min iPhone
Start på videresendt besked:
Fra: Hans-Jacob Randskov <randskov@hotmail.com>
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Dato: 29. okt. 2012 22.06.59 CET
Ti!: <kkjel!erup@yahoo.dk>
Emne: lungecancer - nye medicinske tiltag
Hej Kenneth,
Godt at høre at din mor klarer kemobehandlingen ok.
Du/I kan overveje følgende:
Hvis der er tale om ikke-småcellet lungecancer (ca. 85% af alle nye
lungecancertilfælde), som har spredt sig (metastaser) - så prøv at spørge den
behandlende læge om det er relevant at teste for to mulige undertyper af lungecancer:
- EGFR-mutation (lægemidlet Iressa)
- ALK-mutation (lægemidlet Xalkori).
I begge tilfælde skal der tages en vævsprøve til patologisk undersøgelse for at afgøre
om der tale om en sådan subtype,
i alt har ca. 15% en af disse subtyper.
Hvis det er en af disse undertyper, så er der langt større sandsynlighed for at disse
lægemidler har effekt. De skal ikke anvendes uden at det først bliver fastlagt, hvilken
subtype der er tale om.
Det kan sagens være, at det slet ikke er relevant for din mor, og at hun en god effekt af
kemo.

Mange hilsener
Hans-Jacob Randskov (far til Simon)

2920 3249

PS: jeg arbejder i medicinalfirmaet Pfizer, det er derfor at jeg kender lidt til det her.
Men det er selvfølgelig den behandiingsansvarlige læge, som har det bedste overblik.
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— Original Message —
From: Kim Kjellerup ,
,
To: Kenneth Kjellerup
Sent: Tuesday, December 11, 2012 12:27 PM
Subject: Re: lungecancer - nye medicinske tiltag
Hej Kenneth.
Vi har fortalt vores læge at vi var interesseret i at vide hvilken kræftform som der var tale om. Hun
lovede at kontakte Hillerød (som så skulle kontakte bispebjerg ) men det er vi ikke blevet klogere af.
Konklusion må være at hvis man ikke har lyst til at informere om celletype, så kan man bare lade
være. Jeg er i hvert fald ikke klar over hvordan man ellers får information udleveret.
— Original Message —
From: Kenneth Kjeliérup"
To:"FarMobil2
Sent; Tuesday, October 30, 2012 11:39 AM
Subject: Fwd: lungecancer - nye medicinske tiltag

Sendt fra min IPhone
Start på videresendt besked:
Fra: Hans-Jacob Randskov <randskov@hQtmaii.cQm>
Dato: 29. okt. 2012 22.06.59 CET
Tit; <kkielleruDigivahoo.dk>
Emne; lungecancer - nye medicinske tiltag
Hej Kenneth,
Godt at høre at din mor klarer kemobehandiingen ok.
Du/I kan overveje føigende;
Hvis der er tale om ikke-småceilet lunoecancer (ca. 85% af alle nye lungecancertilfæide), som har
spredt sig (metastaser) - så prøv at spørge den behandlende læge om det er relevant at teste for to
mulige undertyper af lungecancer:
- EGFR-mutation (lægemidlet Iressa)
- ALK-mutatlon (lægemidlet Xalkoh).
I begge tilfælde skal der tages en vævsprøve til patologisk undersøgelse for at afgøre om der tale om en
sådan subtype.
I alt har ca. 15% en af disse subtyper.
Hvis det er en af disse undertyper, så er der langt større sandsynlighed for at disse lægemidier har
effekt, De skai ikke anvendes uden at det først bliver fastlagt, hvilken subtype der er tale om.
Det kan sagens være, at det slet ikke er relevant for din mor, og at hun en god effekt af kemo.
Mange hilsener
Hans-Jacob Randskov (far til Simon)

2920 3249
PS: jeg arbejder i medicinalfirmaet Pfizer, det er derfor at jeg kender lidt til det her. Men det er
selvfølgelig den behandlingsansvarlige læge, som har det bedste overblik.
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Fællesjournai samménholdt med dagbog
DATO: 09/11-2012
Fra Journal;
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:

d. 09/11-2012.
Hanne sov ikke ret meget pga. ondt i maven, men op af dagen gik det bedre.
Ingen kommentarer
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 15/11-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.
Fra dagbog:

d. 15/11-2012.
Hannes sidste omgang kemo i denne omgang. Ingen umiddelbare bivirkninger (lidt "sjov mave")
Kommentarer:

r

Tilføjelse:
Det undrer mig, at Hillerød IKKE har journalført data som de gjorde 6/9-2012.
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Fæitesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 16/11-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:
d, 16/11-2012.
Dårlig mave (diarre) men 2 piller stoppede det.
Ingen kommentarer

Tilføjelse:
Vi ringede til hjemmesygeplejerske.
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Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO; 19/11-2012
Fra Journal:
Ingen journal fra denne dato.

Fra dagbog:

d. 19 /11-2012.
Fik mail fra Kenneths bekendt som undrede sig over at man ikke prøvede at finde frem til hvilken type
lungekræft som Hanne havde. Selv om man levetidsforlængede så var muligheden for at cancermiddel i
pille form målrettet cancertype vil give et bedre resultat end kemo. Jeg vil sørge for at Tina Kølle får mail d.

20 /n-2012.
Socialvejleder Lene Østergaard fra Hillerød hospital ringer for at høre om jeg har brug for hjælp til at
udfylde papirer vedrørende plejeorlov. Aftaler at vente, fordi Mie har fået pasningsorlov til d. 01 /02-2013.
Kommentarer:

Tilføjelse:
Begge mails fra Kenneths bekendte toger jeg med til Tina Kølle, som lover at hun vil forsøge at få et svar fra
Hillerød på Hannes lever biopsin.

P0B-SCAN1-PC2 scanner 06-12-2016 08:32 SEPBARCODE: 0U3

Fællesjournal sammenholdt med dagbog
DATO: 06/12-2012
Fra Journal:
06.12.12
15.48

NOTAT INDLAGT/7JSULANT HI
HIEA
HIEA0562
Oakologisk amb-afs 0B62 HI
HIEA0862
Undortegr.erfo har iriodr., at brev i'ra pt.a praktiserende læge, hvor det
frarngår, at pc., Hanne Kjellaru!;. er bak:,-,rat for, om men er klar
over, at vier er taget iGvcrbiopsiUndertegn.ede Gr helt uforatSende overfor dat moot, brev, som også er
vodlagt'et par .maii-korrespcndar.ccr aieilem pt - cg son oia fremtidige
heli.nuliqhedar.
UnderteqT'.ede har i'.aft en rigtig lang rg crtndig saratvnle meci pt. nen
03.11,2012 - ifclge dotta notat blev pt. grundigt info mieret om, at
vi er godt klar over, at pL. har VÆret t.il leverbiopsi, laen
macerial'-c var ikks evgr.et t.il. EtlFR-scacufi - såfremt man akni havn
3tetu5 på EGFR, skai dsr foretages ny hjop^si.
Ifolge, hvvTd -ied kan se, frem.sendt fra pt. s prakr. i.serencic læge,
[Mtaker pt. ikke r,c ren., nyn former for Dicpsi , og ved dsnne
konstitaticn bekræiter pt. og .TgLSfailien og doltagtn;ie sen, ar ds; er
helt; Li'.aforscåede .mod dét aktuelle svar.
Séfreint der er bitg for gentsgelse af i.niormatitn, .må danne gentages,
når pt. kotiimer i amb. t uge 3.
Pt. er desuden i nicrmErett om, int him - ved svt. fc-rviTrrinn af Af
(fortsættes)

CPUS !;y KoneinuBtic:)
Fællcsiotrnal
030.-537-C314
Hanne Kjellerup
(06.12.12)

Kcnti r.uaticn nr. 16

Udskrevet; 04.09.2013 kl, 11:02 Af; KkOP.OOlO

Onkologis)t amb-afs 0862 HI
eller nytilko.mne gener - er .meget velkammen til at kontakte a.m.c.
rp.
kopi af dagens notat til
pt.s praktiserende læge, iæg-srne
Kong-evajseentret, 2970 ftørshalf..
Moct. materiale må cerruties i pt.s jr.
Fnhimeh Ar.dersKn,'']'.kri
pveri=rge

Fra dagbog:
Ingen dagbog fra denne dato.
(Se bilag for dokumentation af, at vi ikke var tilstede ved dette møde).
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Kommentarer:
Dette er nok den mest overraskende journal. Fordi:
1. Vores drenge har ALDRIG været med til møder hos Fahime.
2. I Hannes familiekalender (familiens omdrejningspunkt) var mødet på Hillerød den 6/12-2012 kl.
15.10 AFLYST. I stedet for gik Hanne til kiropraktor, hvor hun stemplede ind 15.07 med sit
sygesikringskort (dokumenteret).
3. Jeg var på et DSB kursus med mødepligt (dokumenteret).
4. At jeg den 11/12-2012 i mail til Kenneth skrev: "Vi har fortalt vores læge (Tina Kølle), at vi var
interesserede i at vide, hvilken kræftform, der var tale om. Hun lovede at kontakte Hillerød, men det
er vi ikke blevet klogere af. Konklusion må være, at hvis man ikke har lyst til at informere om
celletype, så kan man bare lade være." Den mail stemmer MEGET dårligt overens med falsk journal,
som åbenbart skulle bruges til at bekræfte påstand om "tilbud om ny lever biopsin og TARCEVA."
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— Original Message —
From:" Kim Kjellerup .
To: Kenneth Kielierup
Sent: Tuesday, December 11, 2012 12;27 PM
Subject: Re: lungecancer - nye medicinske tiltag
Hej Kenneth.
Vi har fortalt vores læge at vi var interesseret i at vide hvilken kræftform som der var tale om. Hun
lovede at kontakte Hillerød (som så skulle kontakte bispebjerg ) men det er vi ikke blevet klogere af.
Konklusion må være at hvis man ikke har lyst til at informere om celletype, så kan man bare lade
være. Jeg er i hvert fald ikke klar over hvordan man ellers får information udleveret.

—" Original Message
From: Kenneth Kjellerup
To: Far Mobil 2
Sent: Tuesday, October 3D, 2012 11:39 AM
Subject: Fwd: lungecancer - nye medicinske tiltag

Sendt fra min iPhone
Start på videresendt besked:
Fra: Hans-Jacob Randskov <randskov@hotmall.com>
Dato: 29. okt. 2012 22.06.59 CET
Til:-<kk1elleruD(5ivahoo.dk>
Emne: lungecancer - nye medicinske tiltag
Hej Kenneth,
Godt at høre at din mor klarer kemobehandlingen ok.
Du/I kan overveje følgende:
Hvis der er tale om Ikke-småcellet lungecancer (ca. 85% af alle nye lungecancertilfælde), som har
spredt sig (metastaser) - si prøv at spørge den behandlende læge om det er relevant at teste for to
mulige undertyper af lungecancer:
- EGFR-mutation (lægemidlet Iressa)
- ALK-mutation (tægemidlet Xalkori).
I begge tilfælde skal der tages en vævsprøve ti! patologisk undersøgelse for at afgøre om der tale om en
sådan subtype.
I alt har ca. 15% en af disse subtyper.
Hvis det er en af disse undertyper, så er der langt større sandsynlighed for at bisse lægemidler har
effekt. De skal ikke anvendes uden at det først bliver fastlagt, hvilken subtype der er tale om.
Det kan sagens være, at det slet ikke er relevant for din mor, og at hun en god effekt af kemo.
Mange hilsener
Hans-Jacob Randskov (far til Simon)

2920 3249
PS: jeg arbejder i medicinalfirmaet Pfizer, det er derfor at jeg kender lidt til det her. Men det er
selvfølgelig den behandlingsansvarlige læge, som har det bedste overblik.

Té'olYS
Patienterstatniogen
- be^handlsngs- og lægaiairfdelskader

Kim Kjellerup
Tranevej 2
3120 Dronningmølle

6- september 2016
Sagsnummer 16-3099
Sagsnummer bedes oplyst ved alle henvendelser

Boet efter Hanne Kjellerup kan ikke få erstatning
Patient: Hanne Kjellerup
CPR-nr.; 0303570314

Patienterstatningen vender hermed tilbage til anmeldelsen om erstatning efter lov om
klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL) i forbindelse med nu
afdøde Hanne Kjellerups behandling på Hillerød Hospital i perioden september 2012 og
frem.

Afgørelse
Boet efter Hanne Kjellerup er ikke berettiget til erstatning efter lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Betingelserne for at yde erstatning efter lovens § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1, er ikke
opfyldt.

Sagsfremstilling
Du har søgt erstatning, fordi du mener, at Hanne Kjellerup på grund af ikke-optimal
behandling i onkologisk regi på Hillerød Hospital led unødigt i den sidste tid og formentlig
også afgik ved døden tidligere, end hvis hun havde modtaget optimal behandling. Du
mener, at man beordrede kemopause og afføringsmiddel i litervis trods aktiv kræft i
leveren. Derudover mener du, at Hanne Kjellerup unødigt mødte fastende til
leveroperation tre gange, som så blev udsat og endelig, at man udskrev hende med
forkert data medførende, at hun ikke kunne få optagelse på hospice.
Nedenfor er en beskrivelse af behandlingsforløbet. Det er ikke meningen at give en
fuldstændig gennemgang af alt, der er sket i sagen. Vi beskriver kun de dele af
behandlingsforløbet, som er af betydning, når vi skal vurdere, om der er grundlag for at
tilkende erstatning efter KEL.

KALVEBOD BRYGGE 45 • 1550 KØBEIMHAViM V • TEL +45 3312 4343 • FAX +45 3312 4341
peblS^patienterstatningen.dk
www.patienterstatningen.dk

Vi har på baggrund af din anmeldelse, journalmaterialet og sagens øvrige oplysninger lagt
følgende hændelsesforløb til grund for afgørelsen:
Hanne Kjellerup fik i sensommeren 2012 konstateret lungekræft med spredning til
modsatte lunge, lymfekirtler og leveren. Sygdommen var således i stadium IV, og man
kunne derfor alene tilbyde lindrende behandling. Der var således ikke mulighed for
kirurgisk behandling.
Første gang Hanne Kjellerup mødte i onkologisk regi var 4. september 2012, og man
fandt grundlag for at starte med tre serier kemobehandling med Carboplatin og
Vinorelbine med en efterfølgende CT-skanning for at se behandlingseffekten. Hvis der var
effekt, så ville man fortsætte behandlingen.
Den 7. september 2012 noterede man, at Hanne Kjellerup ikke havde haft afføring i tre
dage, og man gav derfor Movicol.
På grund af væskeansamling i højre lunge blev denne dræneret. i den efterfølgende tid
var Hanne Kjellerup plaget af både væske i lungerne, drænering heraf og sammenklappet
lunge, som blev behandlet.
Den 4. oktober 2012 havde du og Hanne Kjellerup en samtale med overlægen på
onkologisk afdeling, hvor du blandt andet gav udtryk for, at man på afdelingen ikke havde
givet kommunen besked om Hanne Kjellerups situation med svær åndenød, der gjorde, at
hun ikke turde være alene, og at kommunen havde tilkendegivet, at der først kunne søges
om førtidspension efter midtvejsskanningen.
Kontrolrøntgen af 5. oktober 2012 viste ingen nytilkomne infiltrator i lungerne. Man skrev
til Hørsholm Kommune, at prognosen var meget dårlig, fordi der var spredning til
lymfeknuder og leveren, og at dét forhold, at der gentagne gange havde været behov for
drænering af væske fra lungerne også var et meget dårligt tegn. Dagen efter kontaktede
du overlægen med oplysning om, at Hanne Kjellerup ikke kunne indstilles til
førtidspension, fordi det ikke fremgik af statusattesten, at Hanne Kjellerup var
uhelbredelig syg. Dette blev tilføjet og faxet samme dag til kommunen.
Den 8. oktober 2012 blev Hanne Kjellerup oplyst om, at kontrol CT-skanning havde vist
regression af såvel tumoren i højre lunge som tumoren i venstre lunge, og derfor var der
grundlag for at give den 3. og sidste behandling med lindrende kemoterapi. Hanne
Kjellerups tilstand var dog fortsat uhelbredelig, men hendes restlevetid vurderedes
længere end tre måneder. Der blev sendt terminalerklæring til kommunen.
Den 8. november 2012 oplyste man til kommunen, at Hanne Kjellerup var uhelbredelig
syg af kræft, som krævede on/off kemoterapibehandling. Hanne Kjellerup spurgte til
mulighederne for behandling med Tarceva, som hun var bekendt med var afhængig af
EGFR-status (ved leverbiopsi). Man oplyste til Hanne Kjellerup, at man havde taget højde
herfor, men at det ved behandlingsstart drejede sig om at sætte hende i behandling
hurtigst muligt, og at materialet på daværende tidspunkt ikke var egnet til EGFR-status.
Ved vurdering af mulighed for behandling med Tarceva skulle der tages en ny leverbiopsi.

men det ønskede Hanne Kjellerup ikke. Man understregede - også i december 2012, at
Hanne Kjellerup var velkommen til at kontakte afdelingen ved eventuel forværring i
almentilstanden eller ved nytilkomne gener.
Den 21. januar 2013 noterede man, at skanning havde vist fuldstændig stationære
forhold. Kort efter var der imidlertid atter behov for at dræne væske fra højre lunge.
Den 29. januar 2013 noterede man, at terminalerklæringen fra november 2012
tilsyneladende manglede (hos kommunen), og at man derfor faxede en til kommunen.
På grund af smerter ordinerede man i april 2013 Kodein, og fordi dette kunne have en
forstoppende virkning, fik Hanne Kjellerup samtidig Movicol efter behov. Dette havde god
effekt, og Hanne Kjellerup fik gang i maven efter forstoppelse.
Den 26. april 2013 noterede man, at Hanne Kjellerup var i pauseforløb efter endt
behandling med kemoterapi i december 2012. Hanne Kjellerup havde dagen før fået
taget blodprøver, og da svar på disse nu viste markant forhøjede levertal, ringede man til
hende med besked om, at hun skulle møde op i modtagelsen. Hanne Kjellerup oplyste da
også til afdelingen, at hun var begyndt at blive gul, få kitfarvet afføring og mørk urin.
Ultralydsundersøgelse viste flere metastaser i leveren og forstørret venstre leverlap. Man
fandt grundlag for ERCP, som blev udført 30. april 2013, hvorved man anlagde en stent.
Den 5. maj 2013 noterede man, at der fortsat var meget høje levertal og ikke tegn på
effekt af stenten. Ligeledes var der høje infektionstal, som kunne skyldes tumorbyrdøn,
men på mistanke om infektion satte man Hanne Kjellerup i behandling med antibiotika.
Man vurderede, at Hanne Kjellerup var i terminalt forløb. Hanne Kjellerup blev 23. maj
2013 visiteret til første ledige plads på Sankt Lukas Hospice.
Den 13. maj 2013 viste CT-skanning fortsat ikke intrathorakal progression.
Den 27. maj 2013 gav Hanne Kjellerup udtryk for. at hun ønskede at forblive på
Louiselund.
Hanne Kjellerup afgik ved døden 11. juni 2013.
Vi har til brug for en vurdering af sagen indhentet en speciallægevurdering, udfærdiget af
overlæge, dr.med. speciallæge i klinisk onkologi, Claus Kamby.
Du er orienteret om speciallægevurderingen, og vi har efterfølgende modtaget dine
bemærkninger, som er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Begrundelse
Efter KEL § 19, stk. 1. og § 20. stk. 1, ydes der erstatning, hvis patienten er blevet
påført en skade.

Det er også en betingelse, at skaden med overvejende sandsynlighed er en følge af den
behandling eller undersøgelse, som patienten har fået, og ikke en følge af den sygdom,
patienten blev behandlet for.
Vi har vurderet, at Hanne Kjellerup ikke med overvejende sandsynlighed blev påført en
skade som følge af undersøgelse og behandling på onkologisk afdeling på Hillerød
Hospital.
Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at Hanne Kjellerup, allerede da man diagnosticerede
hendes lungekræft, var uhelbredelig syg, fordi der var spredning af kræften til modsatte
lunge, lymfeknuderne og leveren, svarende til stadium IV. Derfor var der alene indikation
for lindrende behandling i onkologisk regi. Vi har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af
den indhentede speciallægevurdering, at man i onkologisk regi sikrede sig, at der var en
fornuftig balance mellem effekten af den lindrende behandling med kemoterapi og andre
lindrende behandlinger i form af pleuracentese, smertebehandling, aflastning af
galdestase, behandling af leverinsufficiens, væske og behandling mod forstoppelse. Det
betyder, at der ikke altid ved progression af sygdommen er grundlag for at opstarte en ny
serie med kemoterapi, som i Hanne Kjellerups tilfælde. Det er vores vurdering, at Hanne
Kjellerups sygeforløb med den dødelig udgang var en følge af hendes alvorlige
grundsygdom, og at hun ikke blev påført en skade i hospitalsregi i forbindelse hermed.
Forløbet har utvivlsomt været svært både for Hanne Kjellerup og for dig som pårørende,
men det er vores vurdering, at Hanne Kjellerups ulykkelige situation alene gav anledning
til symptombehandling og lindring, og at hun ikke derved blev påført en skade.
Endelig skal vi oplyse, at Patienterstatningen alene træffer afgørelse om, hvorvidt et
konkret behandlingsforløb giver ret til erstatning som følge af en påført skade. Klage over
manglende Information eller fejl i Journalføringen fra en sundhedsperson, behandles af
Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis klagen angår en bestemt sundhedsperson, behandles
sagen af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
På denne baggrund er boet efter Hanne Kjellerup ikke berettiget til erstatning.

Ankevejledning
Du kan anke vores afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen.
Ankenævnet skal modtage din anke, inden der er gået 3 måneder, fra du har modtaget
denne afgørelse.
Du skal anke digitalt via den selvbetjeningsløsning, der findes på www.borger.dk under
"Sundhed og sygdom", hvor klageskemaet ligger under "Erstatning og godtgørelse". Du
kan også finde klageskemaet på: http://www.5tp5.dk/borger-ec.

Ankenævnets kontaktoplysninger:
Ankenævnet for Patienterstatningen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Tlf.nr. 72 28 67 44
Hjemmeside: www.stos.dk

Med venlig hilsen

Helen Petersen
Fuldmægtig, cand.Jur.
Direkte tlf.nr. 33694765

Bilag:
Uddrag af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
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