
Hannes kemo 

d.03/09-2012 

Vi fik meddelt at Hillerød hospital ville have foretaget blodprøver samt nyreprøve. 

d.04/09-2012 

Indkaldt til møde med Fahimeh Andersen.Hun fortalte os at det ikke kunne gå stærkt nok 

med at få Hanne i kemobehandling. Vi fortalte hende at inden for de sidste 3 uger havde 

man forsøgt bronkoskopi 2 gange uden held, så vi ventede på svar fra en meget smertefuld 

leverprøve, som først ville være færdig d.10/09-2012. Fahimeh fortalte os at det ville de ikke 

vente på, fordi de havde en ide om hvilken type kræft Hanne havde, så hvis vi ville starte i 

dag kunne vi gøre det. Vi valgte at gå hjem og tygge på de nye oplysninger, men fortalte at 

Torsdag 06/10 2012 ville vi være klar. Fahimeh fortalte endvidere at hospitalet havde 

socialrådgivere og psykologer som ville kontakte os. Samme dag fik Hanne vejledning af en 

lungefysioterapeut som hjalp Hanne med vejrtrækningsøvelser. 

d.06/10-2012 

Hanne fik indsprøjtet kemo væske via drop samt en pose kemo tabletter med hjem som 

skulle indtages efter et stort måltid. Der skulle indtages 1 stor pille ( som Hanne havde svært 

ved at sluge fordi fornemmelsen fra bronkoskopiundersøgelsen, hvor hun var ved at blive 

kvalt, kom igen ) samt 2 mindre piller 

d.12/09-2012 

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. 

d.13/09-2012 

Hanne fik sin anden gang kemo piller. Inden Hanne skulle have sine piller fik vi byttet den 

store pille ud med nogle meget mindre piller med samme effekt. Indtagelsen forløb uden 

problemer.Til at modvirke vejrtræknings problemer fik Hanne bricanyl turbuhaler. Den 



eneste bivirkning som kemo fik, var at hver nat fik Hanne så store svedeture imellem kl. 02-

04 at vi var nødt til at skifte nattøj og sengetøj. 

d.17/09-2012 

Hanne får 38,5 i feber ved 22 tiden så jeg ringede til kræftafdeling for at forhøre mig om 

hvad vi skulle foretage os. Sygeplejerske fortalte os at vi skulle køre til akutafdeling med det 

samme. Hun lovede os at hun ville kontakte akutafdeling og fortælle at vi kom og at Hanne 

"tilhørte" kræftafdelingen. Vi ankom ved 23 tiden til akutafdelingen og fik meddelt at når 

der var en læge som havde tid til at se efter Hanne så kunne vi komme op på 

kræftafdelingen. Vi ventede i 4 timer i et venteværelse med gennemtræk ( hospital er under 

ombygning ) imellem 12-15 syge mennesker ( ikke godt når immun forsvar er væk grundet 

kemo ) og en frisk brise af tobaksrøg ( ventende patienter gik jævnligt til udgangen og røg ) 

Ved 03 tiden kom der endelig en læge som bestilte en blodprøve samt sendte Hanne videre 

til røntgen og bagefter op på afdelingen. 

d.18/09-2012 

Hanne fik meddelt ved stuegang at feber nu var næsten væk så nu kunne hun godt komme 

hjem. 1 time senere kom læge tilbage og fortalte at røntgen havde vist at der var væske i 

højre lunge så hun skulle ned og have et dræn lagt i lungen samme dag. Vi fik senere at vide 

at der ikke var plads så det ville først blive næste dag. 

d.19/09-2012 

Hanne fik lagt dræn ind i lungen ved 11 tiden og kørt ud på gangen ved operationsstuen. 

Hanne fortalte mig senere at der ikke var nogen mulighed for at tilkalde hjælp selv om hun 

fik det dårligt. Efter hvad hun oplevede som lang ventetid, kom der endelig en portør som 

skyndte sig at køre Hanne op på afdeling fordi den hurtige udtømning bevirkede at Hanne 

fik kraftige hosteanfald som hun ikke kunne stoppe. En læge fortalte os senere at de store 

smerter som Hanne oplevede i brystet skyldtes at drænet i lungen havde tømt lungen for 

hurtigt. Lungen skulle have været tømt langsomt. Vi oplevede at sygeplejerskerne havde 

meget travl den dag så man glemte at give Hanne den smertestillende pille som hun var 

blevet lovet. Kl. 03 om natten vurderede man at drænet havde tømt lungen så det kunne 

blive pillet ud. Der var blevet tømt 3 liter væske ud. 

d.21/09-2012 

Hanne blev udskrevet og oplevede for første gang i 8 mdr. en hel dag uden hoste. 

d.27/09-2012 

Hanne startede i blodbanken hvor en, vist nok yngre sygeplejerske prøvede at stikke nålen 

rigtigt inden at en erfaren sygeplejerske tog over og fik tappet nogle blodprøver. Vi kom 

senere til samtale hos vores kemo læge som kunne fortælle os at blodprøverne var fine så vi 



kunne fortsætte næste fase kemo. Jeg spurgte til en terminalerklæring og fik at vide at den 

skulle jeg tale med socialrådgiver om. Jeg fortalte vores kemo læge at jeg ikke var blevet 

kontaktet af nogen socialrådgiver og at jeg efter at have passet min kone i 2 mdr. uden 

hjælp ikke havde mere ferie tilbage og at jeg ikke kunne give min arbejdsgiver nogen 

melding om plejetilladelse/pasningsorlov fordi at jeg ikke havde fået nogen rådgivning. 

Socialrådgiver er kun på hospitalet 2 gange om ugen så efter som hun var der i dag fik jeg en 

aftale om et møde i stand samme dag. Socialrådgiver fortalte mig at hun kunne se at kemo 

læge netop havde skrevet at jeg havde problemer så hun havde en lille smule tid. Jeg 

fortalte hende at grundet Hannes situation så var jeg nødt til at få en afklaring omkring 

plejeorlov/pasningsorlov. Socialrådgiver gik med det samme ned til kemo læge og talte med 

hende i ca. 20 min. Førend hun kom tilbage. Socialrådgiver fortalte mig at jeg var kommet i 

klemme i lovgivning fordi terminalerklæring kunne først udskrives i starten af november når 

Hanne var blevet scannet og man kunne se hvordan kemoen virkede på Hanne. Om jeg 

kunne søge pasningsorlov var et spørgsmål imellem mig og kommunen fordi hvis scanning 

viste at Hanne måske havde længere tid tilbage end forventet så ville pasningsorlov på 6 

mdr. måske udløbe for tidligt. Hun nævnte over for mig at en af hendes tidligere pårørende 

havde måttet melde sig syg i 1 >2 mdr. inden at han kunne få en afklaring. 

d.01/10-2012 

En sagsbehandler fra DSB. Havde fortalt mig at hun havde kontaktet Hørsholm kommune for 

at få en visitator på banen. Samme dag havde vi møde med vores læge i lægecenteret som 

også rettede henvendelse 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 man tolkede Hillerød hospitals statusrapport som at man først kunne 

vurdere Hannes tilstand når Hanne var færdig med 4x3 kemo samt scanning til december ( 

jeg er meget uforstående over for den tolkning ) Jeg fortalte hende at selv om det ikke stod 

direkte i brevet at Hanne var uhelbredelig syg så kunne man da ikke være i tvivl. Vi aftalte at 

statusrapport blev sendt til mig. 

d.02/10-2012 

Hanne fik kraftige smerter i brystet. Vi overvejede at ringe til kræftafdeling, men belært fra 

tidligere var Hanne mere indstillet på at vente til næste dag og så håbe på at "de røde 

dråber" ville tage smerterne, (røde dråber er et flydende morfin produkt som tager smerter 

ret hurtigt) 

d.03/10-2012 

Hanne havde det fint til morgen, men så snart at hun kom på højkant så begyndte 

smerterne igen. Jeg kontaktede kræftafdeling og talte med en sygeplejerske som ville vende 

problemet med en læge. Ca. 10 min. Senere ringede en læge og talte med Hanne. Hanne fik 



at vide at for at være sikker på at det ikke var hjerteproblemer så ville man sende en 

ambulance med det samme. Den ankom lidt senere med fuld udrykning. Hanne blev 

undersøgt af en læge i akutafdeling som mente at Hannes problemer skydtes lungerne, så 

hun blev sendt til røntgen hvor man kunne konstatere at lunge var klappet sammen og at 

der var væske som skulle tømmes. Ved 17 tiden fik Hanne lagt bedøvelse ind omkring 

lungen. Jeg tør ikke tænke på hvor ondt det ville gøre uden bedøvelse fordi Hanne var ved at 

ødelægge min hånd da kirurg stak dræn ind i lungen ( Han prøvede ellers at bedøve 2 gange) 

Efter at dræn var lagt ind så blev hun kørt ud på gangen hvorefter at vi selv måtte styre at 

drænet ikke tømte for hurtigt. Hun blev kørt på lungemedicinsk hvor vi delte lokale med en 

patient som havde en lungemaskine som larmede ret kraftigt. Sygeplejerske beklagede at 

maskine var def. Men kunne ikke gøre noget ved det. Jeg fortalte sygeplejerske at fra dag 1 

havde vi fået melding om at al behandling af Hanne foregik på kræftafdeling men fik 

beskeden at overbelægning gjorde at Hanne skulle blive på lungemedicinsk. Ved 20 tiden 

kom en læge som fortalte at Hanne skulle have skiftet sit dræn ud med et som var større og 

som kunne puste Hannes lunge op igen. Ved 1 tiden kom sygeplejerske og fortalte at en 

anden læge havde kigget på røntgen billeder og vurderet at lungen havde rettet sig meget 

fint ud så operationen blev aflyst. Derefter tog jeg hjem 

d.04/10-2012 

Jeg fik sms fra Hanne kl. 08.00 som spurgte om jeg snart kom fordi der var ingen som havde 

tid til at fjerne dræn eller hjælpe hende på wc. Da jeg ankom mødte jeg en meget træt 

Hanne som ikke havde fået lukket et øje hele natten, fordi naboens vejrtrækningsmaskine 

hele tiden lavede larm. Natsygeplejerske havde fortalt at ved stuegang ville drænet blive 

fjernet men kl. 11.00 var der stadig ikke kommet nogen læge Jeg gik op og talte med 

kræftafdeling som lovede at Hanne ville komme tilbage på afd. Kl. 13.00 hvilket også kom til 

at passe. Inden den tid så vi ikke skyggen af stuegang eller læge. KL. 16.30 kom der en 

sygeplejerske som ellers havde fyraften og pillede Hannes dræn af. :o) 

d.05/10-2012 

Hanne havde stadig feberudsving så det blev besluttet at Hanne ikke skulle have Kemo og at 

hun skulle blive på hospitalet imens at man holdt øje med blodprøver. 

d.06.10-2012 

Hanne er feberfri og får kemo. Ved 15.00 tiden. 

d.08/10-2012 

Hanne udskrives. Kemo læge har lovet at kontakte Hørsholm kommune. Har aftalt tid hos 

socialrådgiver kl. 11.00 d.09.10-2012 Har bedt sagsbehandler på Hørsholm om at få en 

skriftlig begrundelse men hun svarer på mail at hun gerne vil have navn og tif. nr. på 

socialrådgiver på Hillerød sygehus, hvilket hun får. 



d.09/10-2012 

visitator fra Hørsholm kontakter mig. Det bliver aftalt at vi mødes samme dag når mit møde 

med socialrådgiver er færdigt. Socialrådgiver på Hillerød fortæller mig at hun vil tage 

kontakt med Hørsholm og at kemo læge dagen før har skrevet en ny status rapport med 

ændret ordlyd. Socialrådgiver fra Hørsholm fortæller mig at ansøgning ikke var afvist men 

ikke kunne gives endnu fordi ordlyd kunne tolkes som at der først var endelig afklaring i 

starten af December. Hun ville prøve at kontakte Hillerød igen og dernæst tale med 

lægefaglig på Hørsholm rådhus. Jeg foreslår hende at læse sin post og aflytte sin tif. svarer 

fordi jeg ved at Hillerød har gjort alt for at kontakte hende. 

Visitator rådgiver os om muligheder i Hørsholm kommune. Vi aftalte at arbejde på en 

pasningsordning til min datter og hun mente at det var en sag som vi hurtigt kunne få 

afklaret når hun havde været i kontakt med sit bagiand. Hun ville også oprette kontakt til 

kommunens hjemmesygeplejerske. 

d.lO /10-2012. 

Hanne får samtaleterapi hos psykolog på Hillerød og bagefter virker Hanne noget gladere. 

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 tif. 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 kunne hun starte med det samme på pasningsoriov, 

og at de ville kontakte Mies arbejdsgiver. 

d.12/10-2012. 

Hanne blev ringet op af visitator fra Hørsholm kommune (Eva Sparmer) og det blev aftalt at 

Mie skulle starte pasninigsoriov fra d. 28 /10-2012. 

d. 18 /10-2012. 

Vi var til samtale med en vikarierende kemo læge. (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 /10-2012. (ingen kontakt fra Hørsholm kommune skrevet ind) Hannes blodprøver var 

fine så derfor blev ny kemo startet op. Sygeplejerske fortalte os at hospice Sankt Lucas 

stifteisen ikke havde plads til fiere døende patienter, hvilket undrede os fordi vi havde siet 



ikke søgt. Sygeplejerske fortalte os at hun havde fået besked på at underrette Hanne 

Kjellerup (der findes ikke mange med det navn) 

d. 25 /10-2012. 

Hanne fik en ny omgang kemo. 

d. 26/10-2012. 

Hanne fik tynd mave, men mavepiller imod diarre stoppede det. 

d. 29 /10-2012. 

Hanne bliver scannet på Helsingør sygehus. 

d. 31/10-2012. 

Hanne er til samtale med psykolog. 

d. 01/11-2012. 

Hannes hoste vendt tilbage. Vi aftaler at hvis natten går godt, så vender vi tilbage til 

onkologisk næste dags morgen. 

d. 02/11-2012. 

Aftalte med onkologisk at Hanne skulle have lyttet sine lunger. Et røntgenbillede viste at 

Hanne havde lidt mere end 1 Itr. Væske i højre lunge, men fordi at væsken ikke generede så 

meget, blev det bestemt at man ville vente at se til lungen blev så fyldt at Hanne blev 

besværet af det. 

d.08 /11-2012. 

Kenneth havde sendt en mail hvori han forespørger om hvilken type lungekræft Hanne 

havde, fordi en af hans elevers forældre arbejdede inden for lægemiddelbranchen og 

kendte til nogle nye præparater. 

Møde med kemo læge som fortalte at scanning havde vist, cancer knude var blevet lidt 

mindre og at når kemobehandling slutter om 14 dage så ville der gå 2 >2 mdr. uden kemo. 

(ellers så kunne kemo slå Hanne ihjel) Men hun ville blive scannet i starten af det nye år for 

at holde øje med canceren. Vi spurgte kemo læge om hvilken type lungekræft Hanne havde 

(Hanne fik foretaget en smertefuld leverprøve d. 30 /08 2012.) men fik besked om at en EFG 

undersøgelse ville tage for lang tid, så intet svar på hvilken type lungekræft Hanne havde. Vi 

spurgte om det var tid til at få en terminalerklæring, men fik først at vide at det var for 

tidligt, lidt efter skiftede kemolæge mening og udstedte en terminalerklæring. 



d. 09 /11-2012. 

Hanne sov ikke ret meget pga. ondt i maven, men op af dagen gik det bedre. 

d. 15 /11-2012. 

Hannes sidste omgang kemo i denne omgang. Ingen umiddelbare bivirkninger (lidt "sjov 

mave") 

d. 16/11-2012. 

Dårlig mave (diarre) men 2 piller stoppede det. 

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. Han skrev at selv om man levetidsforlængede så 

var muligheden for at cancermiddel i pille form målrettet cancertype give et bedre resultat 

end kemo. Jeg vil sørge for at Tina Kølle får mail d. 20 /11-2012. 

Socialvejleder Lene Østergaard fra Hillerød hospital ringer for at høre om jeg skal have hjælp 

til at udfylde papirer vedrørende plejeorlov. Aftaler at vente, fordi Mie har fået 

pasningsorlov til d. 01 /02-2013. så hvis tilstand ikke forværres så ville vi fastholde den dato. 

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. 

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 /01-2013. 

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. 

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) 

d. 10 /01-2013. 



Socialvejleder 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. 

d. 14 /01-2013. 

Personaleleder ringer for at få Hannes navn og cpr. Nummer, samt navn og tif. nr. på 

visitator. 

d. 18 /01-2013. 

Får opringning fra Hr. afdeling som vil have at vide om jeg har fået en terminalerklæring 

eller en terminalbevilling. Fortæller at ordet terminalbevilling kender jeg slet ikke, men skal 

prøve at få det bekræftet. HR. fortæller mig at såfremt jeg ikke har en terminalerklæring 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. 

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. 

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. 

d.27 /01-2013. 

Hanne får problemer med vejrtrækning. For at undgå de kaotiske tilstande som altid er på 

akutmodtagelse, så vælge vi at se om vi kan vente til næste dag hvor vores afdeling har 

åbent .(kun behandling på afdeling man - fre imellem kl. 9-14) 

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 onokologisk afd. På det tidspunkt var der tømt 2920 ml. 

væske ud af lungen, (meget blod til sidst) 

d. 30 /01-2013. 



Ringer til min personaleleder 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. 

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. 

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 panodiller og hvile var det smarteste i første 

omgang og så se om feberen forsvandt. 

d.04 /02-2013. 

Hannes feber er reduceret til 37,4 så vi beslutter en slapper dag, så lang tid i sengen som 

muligt. 

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 

til at kigge på Hanne. Ellers så skulle Hanne igennem akutmodtagelse som for det meste var 

kaotisk. 

d.25/032013. 

Hanne er hos læge som ordinerer tradolan imod smerter 

d.15/04-2013. 

Hanne fik taget blodprøve kl. 9.00. kl. 11.30 fik Hanne en tradolan for at tage noget af 

smerten. Reservelægen forsøgte at sætte dræn ind, men hun turde ikke at gøre det færdigt. 



så hun hentede en læge som havde lagt dræn på Hanne før. (Camilla) Hanne havde både 

under og efter indgrebet, store smerter. Camilla fortalte at når lunge var meget angrebet af 

cancer, så var det svært at komme igennem lunge væggen. Efter ca.4 timer var lungen tømt. 

2 timer senere blev Hanne røntgen fotograferet. En ny ukendt læge (Ellen) kiggede ind og 

fortalte at lunge så tømt ud samt at hvis Hanne ville overnatte så kunne hun det. Hanne blev 

ikke, som tidligere sagt, undersøgt af lægen. Vi blev udskrevet kl. 20.00 uden at have fået så 

meget som 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. tiden og en 

halv time senere så sov hun, næsten uden pause til kl. 10.30. (kun en tissepause) 

d.16/02-2013 

Hanne følte at hun var kørt over af en damptromle. Piller fra Hillerød tog de værste smerter, 

men det var tydeligt at en hver bevægelse kostede vej'rtrækning og kræfter. 

d.17/02-2013. 

Hanne hoster ikke så meget men er stadig besværet af dårlig vej'rtrækning. 

d.18/02-2013. 

Hanne bliver ringet op fra Hillerød kl. 13. med besked om at røntgen foto fra d.15/02 viste at 

hendes lunge var klappet lidt sammen (læge dl5/02 havde 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. 

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 d.15/02. 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. 

d.20/02-2013. 

Hannes vejrtrækning er klart 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. 

d.21/02-2013. 



Hanne kom 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. 

d.22/02-2013. 

Hanne kommer til røntgen før morgenmad. Hun har sovet godt og har ikke 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. Ringede til kommunen og fortalte at Hanne var sendt hjem på 

orlov. 

d.23/02-2013. 

Hanne sov rimeligt. Hun havde ondt der hvor drænet havde siddet, men ikke værre end at 

hun helst ville undvære sine smertestillende piller. Maven begyndte også at fungere så om 

aftenen var hele familien på restauration på Rungsted havn, men der skulle kun en lille 

smule røg fra stearinlys til førend Hanne fik hosteanfald. Vi fik post fra Frederikssund 

hospital med indkaldelse til scanning d.21/03. kl.10.20 men den blev aflyst pga. scanning på 

Hillerød sygehus d.25/02. 

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. 

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 1 liter vand 

meget hurtigt. Ved stuegang fik vi at vide, Hanne stadig havde luft i 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 Fahimeh 28/02. 

d.28/02-2013. 

Samtale hos Fahimeh forløber uden yderligere nyheder. 

d.13/03-2013. 

Hanne bliver ved med at have smerter fra det sted hvor drænet har været sidst. Hosten 

driller mere så vi bestemmer os for at holde øje med om feberudsving bliver større. 

d.05/04-2013. 



Hanne får scannet sine lunger kl. 09.00 og scannet sin mave kl. 09.10 alt forløb planmæssigt. 

. 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. 

d.10/04-2013. 

Får ordineret movicol fra afd. Men apotek har kun moxalole som skulle være det samme 

d.12/04-2013 

.Kontakter Hillerød for 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 til at få maven i gang igen. 

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 alle Hannes tal ikke 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. Fahimeh fortæller os at hun vil lægge næste scanning ind 

2 mdr. senere. 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 

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 periode. 
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 til 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 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 iungemuskuiaturen 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 akutmodtageise (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+ en ny læge alene 
på afd+ 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 tarmiyde). 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 (Pantoprazoi) 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: 

d.22/04-2013 
Hanne får ordineret Omeprazoi sandoz mod mavesyre i spiserøret 

d.24/04-2013. 
Er i iægecenter. Jørgen Kappeigaard 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 kiorxoson til natten. Om det var træthed eller 
pillerne som gjorde at vi fik en hel nats søvn vides ikke. 

d.25/04-2013. 
Hanne har i fiere 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 man kan få kontroiieret Hannes ievertai. 
Det skulle være inden 13.30 fordi at der gik læge til forlænget weekend. Da vi ankommer til 
onkologisk afdeling kl. 13. får vi meddelt at læge var gået for i dag pga. barn syg. Når de havde fundet 
en anden læge så ville vi få svar på blodprøverne. 2 timer senere fortalte sygeplejerske at der var 
sket en fejl med blodprøven, så ievertai var ikke fremkommet. Hvis vi skyndte os ned i ambulatoriet så 
kunne vi nå at få foretaget en ny blodprøve som aftenvagten kunne kigge på og derefter ringe til os. 
Vi fik taget en ny blodprøve samt fik at vide af hende der tog prøverne at det ikke var deres fejl at 
prøven måtte tages om fordi onkologisk afdeling havde ikke bestilt ievertai. Vi hørte ikke mere til 
hospital den dag. 

d.26/04-2013. 
Onkologisk afdeling ringede kl 12. og fortalte at nu havde man kigget på Hannes ievertai og de var 
ikke gode. Vi fik besked om at vi skulle skynde os til akutmodtageisen. Jeg spurgte om der ikke var 
andre muligheder for vi havde jo netop gjort alt for at undgå akutmodtageisen, men fik at vide at det 
var der ikke. På modtageisen fik Hanne taget nye blodprøver. Efter 2 timers venten kom en 
medicinstuderende og fortalte os at d.15/04 havde ievertai været forkerte og de var absolut ikke bedre 
nu. Hun fortalte endvidere at gaidetai 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 vartegn 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, så vi kunne tage fijem på orlov og komme fastende på 
afdeling kl. 8.00. 

d.27/04-2013. 
Vi mødte op fastende på base 2 kl. 7.45. Kl. 9.15 fortalte jeg sygeplejerske at Hanne fiavde fastet 
siden i går, så vi var interesseret i at kende et tidspunkt for scanning. Fik at vide at tidspunkt ikke var 
bestemt men fivis Hanne var tørstig så kunne man lægge et væskedrop i armen. Kl. 10. fortalte 
sygeplejerske at fivis Hanne ikke var blevet fientet kl 11. så ville fiun 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 levertal var steget så meget at fiun ikke kunne komme fijem på orlov til 
Mandag morgen kl. 7.45 fivor fiun skulle møde på kirurgisk afdeling. Hun fik meddelt at fiendes 
galdefunktion skulle genoprettes akut, men at de ikke kunne nå at operere fiende om Søndagen. 
Årsag til at fiun måtte vente var at der var andre akutpatienter som var vigtigere. 

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 kontaktiæge med besked om Hannes tiistand og at jeg gerne ville ringes op. Det 
skete ikke den dag. 

d.30/04-2013. 
Hanne var startet på at faste dagen før, så fiun var fieit sikker på at når fiun skulle på 
operationsbordet, så var fiun tømt. Vi mødte op på afdelingen kl. 7.30. Kl.10 rettede jeg fienvendeise 
til sygeplejerske og fortalte at det var 12 timer siden at Hanne fiavde fået vådt og tørt (grundet 
smerterne i maven fiavde Hanne kun indtaget meget lidt mad i 14 dage) Sygeplejerske fortalte at fiun 
ikke kendte operationstid fordi at man prioriterede i patienter, og Hanne var endnu ikke prioriteret 
tidsmæssigt. Hun tilbød at Hanne kunne få et væskedrop. Kl.12.00 fiavde 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 fiavde været 
akut siden lørdag middag fivor vi var blevet bekendt med at Hannes ievercancer var blusset op igen, 
men at fivis 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 fiviiket betød at kort tid efter kom 
fiun tilbage og meddelte at Hanne ville blive opereret inden kl. 14. (fiun blev kørt af sted kl.13.30.) kl. 
15.15 var Hanne på genopvågning (fiviiket 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 fienvendeise 
ang. Kemo så snart kirurgerne slap Hanne løs. 

d.01/05-2013. 
Hanne fiavde store mavesmerter fra kikkertundersøgeisen, men fik at vide at det var meget normalt. 
Hanne fiavde fiverken fået vådt eller tørt siden dagen før så jeg fijaip fiende med at indtage væske. 
Overlægen som fiavde opereret Hanne fortalte at det fiavde været vanskelligt at få lagt "stent" ind når 
lever var så forstørret. Når/ fivis gulsoten forsvandt så kunne fiun starte med kemo. Han vidste at fiun 
ikke kunne blive overflyttet til onkologisk den dag fordi at der var overbelægning men mente at næste 
dag ville der være gode cfiancer for forflyttelse. Det eneste mad som Hanne indtog vary2 rullepølse 
samt en energidrik. 

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

d.03/05-2013. 
Var på afd. Ved 09. tiden og mødte en siddende Hanne som fiavde tygget sig fiaivt igennem en 
syltetøjsmad .Vores kontaktiæge fortalte os at årsag til travified 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 kontaktiæge) og fortalte os at Hannes gaidetai var stoppet med at stige, men også at den ikke 
var faldet. Hvis Hannes gaidetai begyndte at falde så kunne vi om 10 dage tage stilling til fiviiken 



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 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 
aftensygepiejerske (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. 

d.04/05-2013. 
Hannes gulsot er ikke i bedring. Hun har drukket 4 glas appelsinjuice men kun 14 skive franskbrød. 
Hun har for første gang i lang tid en iiiie smule formet afføring. Efter 1 12 times søvn spiste hun 4 små 
stykker flødekartofler samt en smule hamburgerryg. Senere fik hun mere appetit og spiste en jordbær 
is+ en stor skål frugtstykker samt en ieverpostejmad. (fik senere at vide at man havde speedet 
Hannes appetit op ved hjælp afpiller) 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 1 tiden vågnede Hanne med et sæt og havde 
stærke smerter under brystet. Hun fik morfinpiiier og faldt til ro igen. 

d.05/05-2013. 
Hannes smerter er rimelige men ved stuegang fortæller læge ( Ellen ) at stent ser ikke ud til at virke 
og at infektionstai var stigende, så Hanne skulle have lagt et drop med antibiotika samt begynde at 
bruge morfinpiastre 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. 

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 Prehn at de havde set på scanningsbiiieder 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 akutmodtageisen 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. 

d.07/05-2013. 
Vågnede ved at Hanne var ked af det. Hun havde valgt at gå på wc uden at vække mig. Resultat var 
at hun ikke kunne komme rigtigt op i sengen og finde hvile så hun kunne sove videre, (hendes puder 
var faldet på gulvet) Hun fik en morfin pille til at tage smerterne og falde til ro på. Diætist kom forbi og 
hørte på hvad Hanne kunne tænke sig at spise, (der var frit valg på alle hylder) På stuegang fortalte 
Fahime os at de ikke vidste at Hannes cancer havde bredt sig til leveren. Hun fortalte at efter 
scanning d.05/04-2013 er der sket et eller andet som havde fået leveren til at vokse. Hannes 
infektions tal var vokset d.15/04-2013. (Den dag fik vi ellers at vide at alt var normalt og når der var 
blevet set på de sidste blodprøver så ville vi blive underrettet hvis at der var problemer, ingen KEMO 
men vi skulle selvfølgelig lytte til krop) Men d.25/04-2013. er lever vokset eksplosivt hvilket er atypisk 
for cancer. (Jeg fortalte hende at ievertai var steget allerede d.15/04-2013. og at vi havde vidst hele 
tiden at Hanne havde kræft i leveren fordi det havde bispebjerg fortalt og taget en smertefuld 
biocinprøve.) Fra den d.02/05-2013. til nu var antallet af hvide blodlegemer steget (infektionstai var 
faldet lidt) Fahime ville have scannet Hanne igen og mente at hvis Hanne havde mod på at prøve 50 
mg. TRASEVA (normalt 150 mg.) som var sidste mulighed for at standse cancer i lever (uden 
sikkerhed for noget som helst) Hun talte med Hanne alene og de blev enige om at Hanne skulle 
tænke over det i et par dage. i løbet af natten var Hanne på Wc. 3 gange. 

d.08/05-2013. 
Vågnede ved at Hanne fik lagt drop kl.06.30 men pga. vikar+ eiever+ 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 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 
ieverbiopcin som bispebjerg havde foretaget viste kun fedtvæv, (vi har fiere 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 ieverprøve intet viste kom godt nok bag på os) Læge Ulla var overbevist om at cancerpiiier ikke var 
en god ide men at hospital var obs. på at gøre det nødvendige når tiden var til det. Levertai 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. 

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 til 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. I time 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 morfinpiiie 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. 

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 (uvis hvorfor) resulterer 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. 

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. 

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 formiddagen. 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. 

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 fordøren 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 at 
Hannes lungecancer 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 
infektionstaiiene blevet pænere. Hun blev "tilbudt" en ny lever biopcin men takkede pænt nej tak 
(hvad skulle det nytte?) Ulla nævnte at forbedring af kostindtag havde gjort at Hanne så 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. 

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. Kl. 06.30fik 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 fiun fiavde ringet efter sygeplejerske i en time for at komme på wc uden resultat. Jeg fik 
fijulpet fiende så fiun 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 i 15 minutter men blev 
først stoppet igen efter 25 min med begrundelsen "fieiiere for længe end for kort" (nu er det 
selvfølgelig ikke sygeplejerske som er nødt til at kæmpe sig på wc fieie tiden) 
Afdelingssygeplejerske kaldte mig ind på sit kontor og spurgte mig fivorfor at jeg ikke bare tog fijem. 
Jeg fortalte fiende at for 10 dage siden fiavde 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 fiavde den fornødne tid til at lempe Hanne i seng 
blev fejet af med at den diskussion måtte jeg tage med sygeplejerske. Jeg fortalte fiende at fivis jeg 
blev smidt ud så tog jeg Hanne med fordi fiun skulle ikke opleve så uværdig befiandiing. Jeg fik 
senere at vide at Hanne var visiteret til aflastning på Louiseiund næste dag kl. 13.00 så aftale med 
fijæipemiddeicentrai om at få sat seng op derfijemme 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 Hørsfioim gjorde at Hanne alligevel skulle udskrives næste dag. Eftermiddags sygeplejerske 
fortalte at man fiavde 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 forfioid. 

d.15/5-2013 
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 
fijaip mig en fiei del. Efter en wc tur og en tår isvand var vi klar til at tørne ind igen. Allerede kl. 06. 
råbte naboen om fijæip, 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 
Louiseiund på aflastning. Hanne blev indkvarteret i et rigtigt lækkert væreise med køkken og eget 
bad. Hendes luftmadras var installeret så rammerne var fieit perfekte. En sygeplejerske gennemgik 
Hannes medicin samt fortalte os at de var 2 på nattevagt som jævnligt kontroiierede og fijaip Hanne, 
så jeg kunne roligt tage fijem og sove. Det blev aftalt at fivis Hanne fik d 

d.16/5-2013. 
Jeg kan ikke fiuske fivornår at jeg sidst fiarfået 7 y2 times nattesøvn, men det fiar jeg fået i nat. 
Hanne fortalte at fiun fiavde sovet fra kl 23-04 uden afbrydelse. Efter tissepausen kl. 04 fiavde fiun 
ikke sovet så godt, men fiun følte sig meget friskere nu. Vi fik besøg af en visitator som fortalte at det 
varet problem at jeg fiavde piejeoriov samtidig med at Hanne fiavde aflastning. Fortalte fiende at vi 
ikke selv fiavde valgt aflastning men at vi da var glade for at være sluppet levende ud fra Hillerød og 
få et pusterum. Hvis det var et problem så tog jeg Hanne fijem. Det eneste som vi skulle bruge var 
Hannes luftmadras. Det blev aftalt at Anne Gøtcfie ville undersøge samt vende tilbage Tirsdag d. 21 
/5-2013. Senere ringede visitator Eva Sparmer og fortalte at fiun ville vende situationen med sin cfief 
og vende tilbage i morgen. Hun spurgte til fivordan det forfioidt sig fivis min piejeoriov blev stoppet i 
DSB. Så jeg fortalte fiende at det ikke var så enkelt samt at fivis vi modtog ydelser som vi ikke var 
berettiget til så betalte jeg dem gerne tilbage, men jeg stoppede ikke min piejeoriov førend min kone 
var død. 

d.17/5-2013. 
Visitator meldte om at enten så skulle min piejeoriov stoppes eller også så skulle min kones aflastning 
stoppes, fordi ifølge lovgivning var det en gråzone fivor man fivergang skulle vende økonomien. 
Visitator ville ringe til mig i dag så der røg min aflastning. Kl. 08.45 ankom jeg til Hannes stue og fandt 
en siddende, frysende Hanne som kunne fortælle at nød knap virkede ikke så der var ingen til at 
fijæipe fiende på wc eller give fiende morgenmad. Luftmadras fiavde larmet fieit vildt fieie natten 
(årsag viste sig at være at madras ikke var indstillet til siddende iungepatient) Jeg prøvede at kalde 
på nødkaid og kunne konstatere at efter 15 ring var der ikke kommet plejepersonale, så jeg måtte 
fiente dem. 
De lavede øllebrød med flødeskum så det fik Hannes fiumørtii at stige. Hørsfioim kommune ringede 
og fortalte at Hanne blev på Louiseiund til på Tirsdag. Hanne fik slemme mavesmerter efter fast føde, 
så jeg indkøbte store portioner frugt og skar det i terninger. Op af dagen fik Hanne det rimeligt. Vi var 
ude at trække frisk luft. Besøg af Mie og Anders og derefter af Kennetfi og Freja var en for stor 
mundfuld for bagefter var Hanne meget træt Hanne fik morfin allerede kl. 21 og med fijæip fra 
sygeplejerske komfiun i seng ved 22 tiden. Efter lidt søvn begyndte Hanne at fryse fieit vildt så fiun 
måtte pakkes ind i en ekstra dyne. 



d.18/5-2013. 
Ankom ved 8 tiden og fandt Hanne i snak med en sygeplejerske om hendes medicin ( Hillerød havde 
ved udskrivning nedsat noget af Hannes medicin som havde udløst abstinencer) Kort tid efter måtte 
jeg lægge hende i seng ( hun faldt næsten i søvn siddende) Ved 13.30 tiden fik jeg lidt frugt i hende 
og skiftet sengetøj som var vådt afsved. Hun har ikke indtaget morfin fordi hun har sovet næsten hele 
dagen. Hen under aften livede Hanne lidt op. En "lånt" toiletstol gjorde at vi kunne spare lidt på 
Hannes få kræfter (det kostede kræfter hver gang Hanne skulle på toilet) Ved 22 tiden tilbød 
sygeplejerske at jeg kunne bruge en stående madras, hvis jeg mente at Hanne så ville slappe af. 
Hanne fik morfin ved 23 tiden hvorefter at vi lagde os til at sove. 

d.19/5-2013. 
Hanne slappede åbenbart af fordi først kl. 4.30 vækkede hun mig for at komme på wc. (hun drikker 
ellers isvand konstant) Kl. 9.30 nåede vi næsten at komme på wc (en lille smule på lagenet som 
måtte skiftes) Hanne fik smerter i benene som måtte dæmpes med morfin kl. 10. Det meste af dagen 
var Hanne kvik og havde ikke behov for morfin. Hun forsøgte sig med en lille smule kartoffelmos og 
gullash samt frugtgrød med et godt resultat (ingen smerter) Hyggelig tv aften som Hanne sad i stolen 
og så sammen med børnene Tog for en sikkerheds skyld morfin inden sengetid. 

d.20 /5-2013. 
Hanne vækkede mig kl. 05. og fortalte mig at nu skulle hun tisse rigtigt meget, så vi nåede det lige 
inden at det gik rigtigt galt. Ved 08. tiden skulle Hanne på wc igen så det kunne ikke betale sig at 
lægge sig førend at vi havde spist morgenmad. Hanne var meget træt det meste af dagen. 

d.21 /5-2013. 
Hanne var vågen og meget tørstig så næsten ingen søvn. Da jeg ringede på nødkald kl.05. skete der 
ingenting så ved fælles hjælp (men med store problemer) så lykkedes det at få Hanne på wc og 
tilbage i seng igen. Ved toilet turen kl.08. virkede nødkald, og der var jeg lykkelig for at vi var 2 mand 
fordi Hanne havde ikke selv kræfterne 
Kl. 11.30 kom visitator og spurgte "hvad kan jeg gøre for jer". Den melding slog benene væk under 
mig fordi, det er vi ikke vant til. Visitator fortalte at hun kunne se at jeg dårligt kunne hænge sammen 
så jeg skulle gå hjem og sove i nogle timer. Hun fortalte at det ikke var meningen at jeg skulle lave 
personalets arbejde, så det ville hun følge op på. Hun var ikke i tvivl om at Hanne ikke skulle flyttes 
hjem så det ville hun underrette sin chef om. Min plejeorlov var stadig et problem, så hun mente at det 
kunne blive nødvendigt at jeg opgav den og så sygemeldte mig i stedet for. 
Jeg kontaktede vores huslæge som kom på besøg kl. 15.30. Hun mente, ligesom visitator at jeg 
lignede en som godt kunne trænge til et lægetjek næste dag, så det blev aftalt. 
Tina Kølle mente også at Hannes morfinplaster skulle være 50 % større, og at det ville være godt for 
Hanne at få besøg af paliativ team samt få besøg af en "ha det godt fysse", i stedet for "hvor langt kan 
du gå fysse" så det ville hun prøve at få sat i værk næste dag. Hanne var blevet rimelig trist sidst på 
eftermiddagen, så jeg tog først hjem og sove ved 23. tiden. At jeg så havde svært ved at sove var så 
en anden sag. 

d.22 /5-2013. 
5 timers søvn er ikke ret meget, men jeg kunne dog mærke forskel fra natten før, hvor jeg næsten 
ikke fik nogen søvn. Jeg var hos Hanne kl. 08 og kunne konstatere at Hanne sov trygt. Hun vågnede 
kortvarigt og fortalte at hun havde været på wc. ved 04. tiden men ellers havde sovet hele natten. 
Piller og morgenmad blev udskudt til Hanne var friskere. 

Jeg var hos Tina kølle kl. 11.35 som foreslog at vi skulle arbejde på at få Hanne på hospice. Vi 
ringede til Hanne som accepterede vores beslutning. Det blev aftalt at jeg skulle ringe til 2 stk. 
hospice imellem kl.08-09 i morgen tidlig. Tina ville faxe papirer til de 2 hospice. 
Op af dagen stødte jeg ind i visitator Anne Gøtche som spurgte om jeg havde fået en sygemelding fra 
lægen. Jeg fortalte, som sandt var, at det havde vi ikke talt om fordi min personale leder i DSB havde 
lovet mig at han ville forsøge at finde hoved og hale på mine problemstillinger. Anne fortalte mig at 
hendes chef havde gjort opmærksom på at her i kommunen kunne man ikke forskelsbehandle 
borgerne så at nogle kunne få dobbelte ydelser og andre ikke (Hanne kunne ikke være på aflastning 
samtidig med at jeg fik plejevederlag) Fortalte Anne at vi aldrig i vores lange liv har været på offentlig 
forsørgelse, så når Hanne i 8 mdr. har fået kr.366,00 om ugen i sygedagpenge så følte vi ikke at vi 
var blevet forfordelt i forhold til andre borgere i Hørsholm. TVÆRTIMOD. Den side af sagen kendte 
Anne Ikke, men hun kunne fortælle at Hillerød sygehus ved udskrivning havde fortalt at Hanne Ikke 
var syg nok til hospice. Så derfor foreslog man aflastning på Louiselund I Kokkedal. Visitator kunne 



godt se at det var en underdrivelse fra Hillerød sygehus og at man tidligere I forløbet skulle have 
forsøgt et samarbejde med et hospice. Jeg redegjorde for Hannes sygdomsforløb 

d.23 /5-2013. 
Til morgen har jeg skrevet til Kommunen samt DSB. Jeg fik kontakt med Sot. Lucas stiftelsen som 
kunne fortælle at de ville sende en visitator. Ved ankomst til Louiselund fik jeg at vide at en 
ergoterapeut ville komme og lette Harmes dagligdag. Sct.lucas visitator fortalte at de ville 
ringe når der var plads. Visitator Anne Gøtche Kunne fortælle at der Ikke var noget pres fra 
kommunen af. Hvis Hanne ville blive på Louiselund så kunne hun det. Ang. kommunikationen Imellem 
DSB og kommunen så skulle jeg ikke tænke mere på det. Hanne fik skiftet underlaget så hun lettere 
kunne komme ud af sengen og på wc/ rullestol. Hannes ben er meget hævede og gør ondt. Vi håber 
at palliativt team kommer i morgen og gør en forskel. 

d.24 /5-2013. 
Ankom til Louiselund kl. 08.30. Der var Hanne ved at spise morgenmad og havde været i bad. Hun 
var træt og fordi at det var aftalt at en ny madras og en komfortstol var på vej så blev vi enige om en 
formiddags lur. Min lur blev kort fordi DSBs HR. afdeling ringede og fortalte at Eva Sparmer fra 
Hørsholm kommune havde skrevet til DSB i går og fortalt at man DD. Havde stoppet plejevederlag. 
DSB ville have at vide hvornår Hanne var kommet på aflastning, samt at DSB ikke mente at 
kommunen kunne tvinge mig til sygeorlov med mindre Hanne var på hospice. Anne Gøtche kom forbi 
og fortalte at Tina Kølle ikke havde sendt en sygemelding så det ville de prøve at få ordnet. 
Kontaktsygeplejerske fortalte at palitativ ikke kom forbi fordi at Sot. Lucas kunne tage Hanne på 
Mandag. VI valgte at fravælge Sot. Lucas for Ikke at få for mange nye prøvelser (vi følte os ikke trygge 
ved de tilbud/ muligheder som hospice kunne tilbyde) Jeg blev kontaktet af vores læge Tina Kølle 
som prøvede at få hoved og hale på vores situation. Resultat blev at på trods af at Tina ville have 
Hanne på Sot. Lucas så arbejdede vi efter Hannes ønsker og arbejdede på så gode forhold som 
muligt der hvor hun var. Aftensygeplejerske ville afprøve om at Hanne kunne komme i seng uden lift. 
DET GØR HUN IKKE MERE. Jeg tog hjem ved 23. tiden og skrev Hannes dagbog, samt sendte 
Vores oplevelser fra Hillerød hospital til Ekstra bladet. Samt tv2. 

d.25 /5-2013. 
Var træt da jeg ankom til Hanne og kunne se at øjnene var blevet mere gule samt at hun så meget 

træt ud. Vi sov begge 2 formiddagen væk, hvilket fik boostet Hannes appetit, (hun spiste 3 skåle 
hjemmelavet frugtsalat) Op af dagen svigtede Hannes energi niveau meget. Aftensmad med fisk 
(Hanne spiser Ikke fisk) gjorde at vi måtte finde alternativer som blev til en lille smule kartofler, lidt 
lasagne samt 1 1/2 tallerken frugt. Om aftenen var Hanne træt så vi måtte starte tidligt med at lifte 
hende til natten. Ekstra bladet skrev at de ville kigge på vores sag I næste uge. 

d.26 /5-2013. 
Hanne sad utålmodigt og ventede på morgenmad. Vi havde aftalt at jeg skulle købe rundstykker med, 
men fordi hun havde hørt en beboer bestille morgenmad med øllebrød, så ville hun også have det 
med sukker og letmælk. Det røg ned med velbehag. En SUN LOLLY med jordbær gjorde stor lykke. 
En frikadelle samt en lille skål frugt salat var alt hvad der røg ned til frokost. Imens Hanne blev 
underholdt af Martin, Kenneth og Freja var jeg hjemme og malle til Vibeke Storm Rasmussen. Kylling 
til aften uden sovs (for fed) kunne til nød klemmes ned. Hun var træt til aften så hun kom i seng ved 
22.30. 

d.27 /5-2013. 
Hanne sov hele tiden om formiddagen, så jeg bestemte mig for at tage hjem og skrive til Astrid Krag 
(havde læst hendes hjemmeside) Et par timer senere skrev Astrid Krags sekretær tilbage at mail var 
modtaget. Hanne ringede til mig ved 11 tiden at hun var vågen. Hun var Ikke tilfreds med at det 
rodede og at der ikke var gjort rent I en uge. Det blev ordnet om eftermiddagen fordi, der fik vi et 
værelse på skyggesiden. Wc besøg er ikke uden problemer fordi Hannes væskefyldte ben gør ondt 
når hun står på dem. Det er det eneste tidspunkt hvor smertedækning ikke virker godt nok. Hun blev 
puttet kl. 22.30. På vej hjem skrev Hanne at et hosteanfald havde resulteret i at hun måtte bruge 
"røde dråber". Jeg ringede til Louiselund for at få dem til at lave nogle nye. Senere erfarede jeg at det 
havde de ikke forstået. 

d.28 /5-2013. 



Hanne sad allerede i stolen og så frisk ud. Hun var næsten færdig med sin øllebrød. Sygeplejerske 
fra palitativteam fik sat nogle ting på plads med hvad vi kunne forvente, og hvordan man mente 
hendes fremtid så ud. Hanne blev puttet ved 22 tiden fordi hun var meget træt. 

d.29 /5-2013. 
Hanne sov da jeg kom. Jeg fik at vide at hun var meget varm. Et wc. Besøg afslørede at hun havde 
voldsomme smerter i benene. Hun fik morfin om eftermiddagen. Tina Kølle kom forbi og kunne se at 
Hanne skulle have skruet op for morfinpiasteret, samt at et kateder blev nødvendigt. Hanne fik en 
kulde rystetur, men faldt til ro senere 

d.30 /5-2013. 

Hanne var i gang med sin øllebrød ved ankomst. Hun havde fået sovet, men hun kunne mærke at de 
hævede ben smertede. En "ha det godt tysse" arbejdede med Hanne i næsten 1 hel time. At 
sygehjælper næsten tog livet af Hanne og sig selv i et forsøg med tør hårvask, gjorde at Hanne sov 
hele eftermiddagen og aften (hun registrerede kun lidt at hun havde gæster) 

d.31 /5-2013. 
Hanne var i gang med sin øllebrød. Hun klagede over at hun lå virkeligt dårligt og ikke havde sovet 
godt. ingrida og 3 personaler vovede opgaven med at skifte alt på Hanne og hendes seng. Det var 
ikke uden problemer og kostede mere end 1 times arbejde men så sad Hanne også godt. (2 stykker 
træ i benende, resulterede i at Hanne ikke skred ned i sengen hele tiden ) 

d.1 /6-2013. 
Hanne sendte sms kl. 8.30 for at få styr på om plaster skulle sættes op. Kunne berolige med at det 
ikke var tilfældet, i forbindeise med vask røg Hannes kateder ud. Det blev aftalt at sætte Hanne i 
rullestol og få hende ud i den friske luft. En morfin pille gjorde at Hanne modstod strabadserne, men 
betød også at hun var så træt om eftermiddagen at hun ikke kunne hænge sammen. 




