Til patienterstatningen.
Jeg har i går den 10. august 2016 fremsendt svar på partshøring ved Speciallægeudtalelse fra Dr.
med Claus Kamby - i forbindelse med min hustru Hanne kjellerups sygdomsforløb og død.
I den var en faktuel fejl i mit svar, hvilket jeg nu har rettet, da jeg ikke ønsker der opstår
misforståelser omkring dette. Jeg sender her mit svar igen og beder om, at det er dette dokument,
der er gældende som mit svar på partshøringen. Jeg kan desuden oplyse at fra D. 12/8-2016 og 14
dage frem er jeg på ferie i Spanien
MVH Kim Kjellerup

Til Patientskadeerstaningen den 11. august 2016
Den 10. juli 2016 har jeg modtaget en speciallægeudtalelse til partshøring fra
Overlæge Dr. Med, Claus Kamby, hvor hændelsesforløbet vedr. min afdøde hustru
Hanne Kjellrup, er redegjort for.
Dette dokument har jeg sammenholdt med mine egne grundige dagbogsoptegnelser
fra samme periode. På den første side, læser jeg forløbet og genkender det skrevne.
Det er korrekte informationer om hændelsesforløbet, som jeg også har erfaret det.
Så langt så godt.
På side to begynder 'filmen at knække for mig', og jeg noterer mig en række
fejlagtige informationer i speciallægeudtalelsen.
Uddrag fra speciallægeudtalelsen:
"Den 8. oktober 2012 blev Hanne Kjellerup oplyst om, at kontrol CT-skanning havde
vist regression af såvel tumoren i højre lunge som tumor en 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
vurderes længere end tre måneder. Der blev sendt terminalerklæring til kommunen".
"Den 8. november 2012 oplyste man dl kommunen, at Hanne Kjellerup var
uhelbredelig syg afkræft, som krævede on/off kemoterapibehandling. Hanne
Kjellerup spurgte dl mulighederne for behandling med Tarceva, som hun vidste, var
afhængig af EGFR-status (ved leverbiopsi). Man oplyste dl Hanne Kjellerup, at man
havde taget højde herfor, men at det ved behandlingsstart drejede sig om at sætte
hende i behandling hurdgst muligt, og at materialet på daværende ddspunkt ikke var
egnet dl EGER status.
Ved vurdering af mulighed for behandling med Tarceva skulle der tages en ny
leverhiopsi, men det ønskede Hanne Kjellerup ikke. Man understregede - også i
december 2012, at Hanne Kjellerup var velkommen dl at kontakte afdelingen ved
eventuel forværring i almendlstanden eller ved nydlkomne gener".
Sammenholdt med egne dagbogsnotater:
Jeg er ikke bekendt med, at Hanne blev erklæret terminal den 8. oktober.
8. november er derimod en dato, jeg husker rigtig godt. Jeg spurgte Fahime
Andersen, om Hanne kunne erklæres terminal, og jeg fik meddelt, at det var for

tidligt, fordi Fahime mente, at Hanne var robust nok til et par leveår. Derefter spurgte
jeg til Hannes leverbiopcin fra Bispebjerg, fordi en kontaktperson fra Pfizer havde
meddelt os, at hvis man kendte den specifikke cancer så kunne man målrette med
specifikke piller/midler. (Fahime fik forelagt mail fra medarbejder i Pfizer som
omhandlede lægemidlet Iressa samt Xalcon).
Fahime Andersen ville ikke ændre på en "succesfuld behandling", men ændrede til
gengæld holdning til at erklære Hanne terminal. I mine dagbogsnotater står der
INTET om "tarceva" (aldrig hørt det navn). I mine dagbogsnotater står der heller
intet om ny leverbiopcin - og hvorfor skulle vi have foretaget en ny leverbiopsin?
Vi rykkede jo gentagne gange for svar på den leverbiopcin, som var foretaget på
Bispebjerg). Vi fik Tina Kølle (Hannes egen læge) til at rykke Hillerød et par dage
senere for resultat, uden at Hillerød har reageret på henvendelse. Jeg har EFTER
Hannes død fået oplyst fra Hillerød, at Hannes leverbiopcin KUN viste fedtvæv.
Havde vi haft den information, ville jeg ikke udelukke, at jeg havde kunnet overtale
Hanne til en ny prøve. Men som nævnt, Hillerød nægtede at udlevere os svar på
Bispebjergs leverbiopcin. I Patientklagenævnet forventer jeg, at min advokat får
opklaret, om det var/er i overensstemmelse med gældende lovgivning, at Hillerød
nægtede os svar på prøverne.
Man kunne få den tanke, at den lille tilføjelse med "Tarceva" samt "tilbud om ny
leverprøve" fra 8. november 2012, og som jeg først er blevet bekendt med nu, er
tilføjet/ændret på et tidspunkt i sommeren 2013, hvor Hillerød nægtede at sende
Hannes papirer til min advokat, som på 2 år har sagen liggende i
Patientklagenævnet. Hillerød forsvarede sig med at det "ikke kunne være afdødes
ønske eller af interesse for offentligheden". Min advokats advisering om at gå til
højere instanser fik Hillerød på andre tanker. Desuden erindrer jeg, at min advokat
har påtalt, at Hillerøds journalføring ikke har været i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
Uddrag fra speciallægeudtalelse:
"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. Samme dag oplyste Hanne Kjellerup til afdelingen,
at hun var begyndt at blive gul, få kitfarvet afføring og mørk urin. Ved undersøgelse
konstaterede man markant forhøjede lever- og galdetal, og ultralydsundersøgelse
viste flere metastaser i leveren og forstørret venstre lever lap. 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, os kunne skyldes tumorhyrden, men på
mistanke om infektion satte man Hanne Kjellerup i behandling med antibiotika. Man
vurderede, at Hanne Kjellerup var i terminalt forløb".
Sammenholdt med egne dagbogsnotater:
Den 5. april 2013 kl. 09.00 havde Hillerød foretaget en scanning af lunger, som viste
at Hannes tilstand var stabil. Samt kl. 9.10 blev der foretaget scanning af lever, som
viste forstørrelse/ændringer af lever, UDEN at Hillerød reagerede. Man havde taget
levertal, som viste kraftige udsving fra normal, UDEN at Hillerød reagerede. Fahime
Andersen fortalte os desuden (også den 5. april), at ikke alle resultater var
fremkommet, men at hvis der var noget galt, så ville vi blive kontaktet, hvilket aldrig
skete. En tidligere mave/tarm kirurg (Poul lange) trykkede den 19. april 2013 på
Hannes mave i forbindelse med mavesmerter og konstaterede, at vi skulle bruge
mere Movicol. Han kiggede IKKE engang i Hannes scannings- og blodprøve, som
ellers tydeligt påviste årsag. Vi mødte op på afdelingen med smerter den 25. april
2013 og fik taget blodprøve, men måtte tage hjem med uforrettet sag, fordi
afdelingslæge var taget hjem grundet "barn syg". INGEN tog over den dag. INGEN
kontaktede os og fortalte, at prøver var alarmerende. Den 26. april 2013 kontaktede
JEG Hillerød, fordi Hanne var vågnet med mørkegule øjne. ALLE på akutafdelingen
som modtog os, fortalte os, at ud fra Hannes journal så havde Hillerød overset ALLE
faresignalerne (Hillerød havde ellers alle informationer til rådighed). Derudover fik vi
at vide, at hvis Hannes levetid skulle forlænges/kemo genoptages, så krævede det en
hurtig Stent operation, men det var åbenbart ikke alarmerende nok, til at der kunne
findes en operationsstue eller en kirurg før. Der skulle gå hele 4 dage, før vi endelig
kom på operationsbordet, og dette på trods af at være mødt op fastende 3 gange på
kirurgisk (fik at vide HVER GANG at der ikke var plads på operationsstuen på grund af
vigtigere operationer). Det lykkedes os til sidst med pres fra onkologisk at få lavet en
mislykket Stent (operationen kom ALT for sent).
Uddrag fra speciallægeudtalelse:
"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 21. maj 2013 gav Hanne Kjellerup udtryk for, at hun ønskede at forblive på
Louiselund. Hanne Kjellerup afgik ved døden 11. juni 2013".
Sammenholdt med egne dagbogsnotater:
Hørsholm Kommune har oplyst til mig, at ifølge Hillerød var Hanne ikke syg nok til
Hospice. Det kom bag på Hørsholm Kommune, hvor syg Hanne var. Hvilket
resulterede i, at de måtte bruge rigtig mange ressourcer i Hannes sidste levetid.

Årsag til afvisning af Hospice var, at efter kort tid havde Hanne så meget galde i sin
krop, at Tine Kølle ikke ville tage ansvar for en forflyttelse.
Jeg har læst de afsluttende spørgsmål fra Patientskadeerstatningen og dertilhørende
besvarelse, som jeg har sammenholdt med min egen sammenfatning af mine
dagbogsoptegnelser. Sammenfatningen indeholder 8 klagepunkter på baggrund af
de mest alarmerende hændelser og fejlbehandling i Hannes sygdomsforløb, hvilket
jeg har bedt min advokat at gå videre med (se nedenfor). Klagepunkter som med al
tydelig vidner om et hospital, som fejlbehandlede/ikke var vidende om, at Hanne
havde leverkræft (Hannes kontaktlæge proppede Hanne med afføringsmiddel imod
mavesmerter, selvom kontaktlægen lå inde med scanningsbilleder, som viste
forstørret lever som følge af at kræften ikke blev forsøgt holdt nede - man fastholdt
kemopause indtil Hannes liv ikke stod til at redde).
Klagepunkter på baggrund af de mest alarmerende hændelser og fejlbehandling I
Hanne Kjellerups sygdomsforløb:
1. At store mavesmerter blev 8-10 gange behandlet med MOVICOL og forskellige
former for smertestillende (Hanne blev ikke en eneste gang undersøgt rigtigt
af de forskellige læger)
2. At scanningsbilleder som blev foretaget af maven den 5. april 2013 blev ikke
aflæst (læge Ulla Prehn har senere indrømmet at "man overså vist noget").
3. At blodprøver taget den 15. april 2013, som har vist forhøjet levertal, blev
aflæst som en " følgevirkning af en lille blodprop i lungen", og vi blev sendt
hjem med mere MOVICOL og en melding om, at hvis der var noget forkert i
prøverne, så ville vi blive kontaktet (hvilket vi aldrig blev).
4. At pasning af Hanne (bad og toilet) blev overladt af plejepersonalet til mig i 14
dage (afbrudt søvn konstant). Hanne ringede mange gange forgæves til
plejepersonale (det eneste som gjorde at hun ikke blev sengevæder, som
mange andre, var at hun døgnets 24 timer kunne ringe til mig, selv om de
flyttede mig ud på gangen).
5. At jeg i første omgang blev indlogeret på en 1seng stue med Hanne ("fordi at
vi så kunne være så meget sammen som muligt i den sidste tid") for efter 5
dage at blive smidt ud på gangen (sygeplejerske udtalte, at nu havde Hanne
fået det bedre).
6. At dagen før Hanne blev udskrevet, fik jeg meddelt fra afdelingsleder, at
hensyn til brandmajor gjorde, at hun var nødt til at bede mig gå, hvilket jeg

nægtede. Årsag til min udsmidelse er jeg ret overbevist om, skyldtes at jeg fra
min sengeplads fra gangen, oplevede et "utilsigtet dødsfald". Den dag var jeg i
tæt kontakt med Hørsholm kommune om at få sat en specialseng op på
bopælsadressen, fordi jeg ikke ville efterlade Hanne på et hospital, hvor
personalet ikke havde tid til at fjerne dropposer, førend det var for sent. Det
gik galt 8 gange på 10 dage med det resultat, at plejepersonalet næsten ikke
kunne finde et egnet sted at isætte en ny dropnål.
7. At Hillerød hospital ikke gav os svar på, trods gentagne henvendelser, hvad
Bispebjerg havde fundet ud af ved at foretage en leverbiopcin på Hanne. MEN
8. maj 2013 kunne læge Ulla Prehn fortælle os, at leverprøve fra Bispebjerg
kun viste fedtvæv (hvis det er rigtigt så havde vi haft masser af tid til at
foretage en ny prøve for at kunne bruge nye præparater på markedet).
8. At Hanne var indstillet på at sove stille ind på Hillerød, men at vi i stedet
næsten blev smidt ud med meddelelsen til Hørsholm kommune at "Hanne vor
ikke syg nok til hospice" (hun døde 5 uger senere)

Vedlagt denne skrivelse er følgende bilag:
Bilag 1og 2: Mailkorrespondance mellem mig og min søn vedr. mulig afprøvning af
nye medicinske tiltag
Bilag 3: Min fulde dagbog over Hannes sygdomsforløb
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