
Dronningmølle den 5. oktober 2017 

Til Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed 

Inden jeg starter på min redegørelse og deraf komne spørgsmål/undren spørgsmål, som 

bygger på materiale fra: 

1) Partshøring: Styrelsen for Patientsikkerhed (modtaget den 27. marts 2017) 

2) Aktindsigt: Patienterstatningen (modtaget 26. juli 2017) 

3) Aktindsigt: Lægerne Kongevejscentret (modtaget 28. september 2017) 

4) Materiale fra aktindsigt på Hillerød Hospital (rekvireret af Patienterstatningen den 14. 

april 2016) 

5) Materiale fra aktindsigt hos lægerne Kongevejscentret (rekvireret af Patienterstatningen 

den 27. Januar 2016 og modtaget 19. februar 2016) 

VII Jeg gerne fastslå 3 ting: 

1) Vi har aldrig fået meddelt, hvad Hannes leverbiosi viste. 

2) 2) Vi er aldrig blevet tilbudt TARCEVA (lægerne på onkologisk diskuterede det 7/5, 

8/5 og 10/5-2013, men vi fik aldrig tilbuddet). 

3) 3) Vi har aldrig været til en konsultation, hvor patient, ægtefælle samt deltagende 
søn skulle tage stilling til, om vi ønskede en ny leverbiopsi for at kunne benytte 
Tarceva. Jeg har derimod mails som beviser, at vi efterlyste svaret på Hannes biopsi 
fra Bispebjerg for at kunne benytte tilbud fra Pfitzer (et produkt der ikke hedder 
Tarceva). Og ingen af vores børn har nogensinde deltaget i nogen af vores 

konsultationer. 

Nedenfor beskriver jeg, hvad jeg savner svar på - efter at gennemgået samtligt 

journalmateriale og herunder de forhold i journalmaterialet, som jeg ikke forstår/stiller mig 

undrende overfor. 



MANGLENDE SVAR PÅ LEVERBIOPSI: 

07/08 - 2012 

Hanne får foretaget scanning på Bispebjerg hospital. 

16/08 - 2012 

På Bispebjerg får Hanne får foretaget den første bronkoskopi, som ikke lykkes 
tilfredsstillende. 

17/08 - 2012 

Vi møder ind til svar og får stillet diagnosen lungekræft. Der henvises til re-bronkoskopi 
24/08-2012. 

L9 LINF 

LINF 

17.08.12 Ambulant notat 
11.00 Lungemed.amb., Infiltrat 

Møder sammen med Ægtefælle til svar. 
Informeres om ovenstående og accepterer 

PftPrf<j,nionH^ re-bronkoskopi med EBUS 
efterføglende rp. tid til svar i L-inf. 

Nanna Eriksen/ch 

24/08-2012 

Vi møder op til 2. bronkoskopi som kun delvist lykkes. 

24.08.12 Ambulant notat T« 
08.45 Lungemed.amb., Infiltrat 

Hi. » . LINr 
Pt. kommer m.h.p. bronkoskopi. 
Forbehandles med Ventoline 

både sv.t. larynx og stemmelæber. ^^^elig bedøvelse, 

eSd:[d«r„teÉ fir 
SrtLT' ®5entlig 
Hvis pt. skal diagnosticeres yderligere er det muligt at vi kan 
foretage EBUS i fuld anæstesi og eventuelt se tumorvæv omkring 
mellemlapsostiet. ^ 
Bronkoskopi i L.A. og Dormicumrus lader sig ikke gøre. 



27/08-2012 

Tværfaglig konference på Bispebjerg, hvor der gives svar på re-bronkoskopien. Der henvises 
til leverbiopsi mhp EGFR mutationsananlyse, der henvises til onkologer, og EGFR materialet 

skal eftersendes til Hillerød. 

27.08.12 Tværfaglig konference xg TTWO 
14.00 Lungemed.amb., Infiltrat ^INF 

MDT-konference d. 27.8.12 
Kommer til svar på re-bronkoskopi, som kunne gennemføres, men ikke 
med nye invasive indgreb. 
Pt. har metastaselign. foranringer i leveren, flere af disse er PET-

I første omgang mhp. EGFR-mutation 
rp. leverbiopsi 

h,or EGFI!-under..,el«n dfter.endel!'' "'""Måilictir/Jf 

-vi 

28/08-2012 

Vi er på Bispebjerg og bliver oplyst om, at scanning den 07/08-2012 også havde vist cancer i 

lymfer og lever, så leverbiopsi skulle finde sted den 30/08-2012. Kl. 10.30. 

I journalmaterialet fra Lægerne Kongevejscentret kan læses Bispebjergs udskrivnings 

epikrise, dateret 28/08-2012 (side 7 i journalmaterialet). Efter notatet skrives følgende: 

"Patient har været til leverbiosi mhp EGFR bestemmelse og efterfølgende svar, som pt er 

udeblevet fra". 



noni*]mi>er0303S703U 
Ntvn Hann« Kicienip 

Mressc (9t(feStslici<»vet4 
JseORungiIcdKyit 

DUO UiKteM>t90«i OvwrtnH JounolMX ICPCM ICPCbwtoiveti« 

WetedasBpul'no« 

AUunvtagrxioe 194)7-2012 
DCMOKisOikngeUNS 
«aO TtogatognoJe ImlolooJcylologifcapnnvBrl^ 
TUll Ttojsdiagnose; HoirosKig 
«CK1 TilægjdugixBe endoskopisk undetjogelse 
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»lonelseAidjItakning 
*ZCD33 TJaeosdagnoM TNM. N3 Regionale 
Nmlekrodemelaslajer 
A2C041BTilæflsdugnoM TNM. Mlb Fiwnmelaslas« 
Med<(i otganei d lymfeknudo<) 

MOT-kontefenced 27 8 12 
Kommef W svar pi re-bronkoskopi. som kunne gennemlores. 
men ikke med ny« «was«o mdgieb 
Pt. hw melasuselign lotannngef i leveren. Ilete al iksse er 
PET-pos 
1 torsle omgang mkp EGFR mulabon 

ip levertwipsi 
rp henvisning lil onkdogerne 

hvorEGFR-undersogeisenolleisendos AlanVWor8| 

PI har værd 11 leverbiopsi m h p EGFR-beslemmetse og 
eMolgend« svar, som pi er udeWev«! ha 
Udha OPUS er pi aHerede henwsl 14 Hilletod 
Hospdal/CnkoOgisk aid og er opdartd 
kemolerapihehani»ng 
Lev«itiopsi uden tegn 14 mahgmid 
Pt alsulles heiha 

Ovl FhhayaSaidTip 
130912 

BISPEBJERG HOSPITAL LUNGEMEDICINSK 
AMBULATORIUM 
Forsle hesog: 2507-2012 
Seneste besog 28-08-2012 

Henvisning 19 07 2012 
Aleleelasis pulmonis 

Dette notat stammer oprindeligt fra Bispebjerg Hospital og er skrevet 13/09-12 (Indsæt 
screenshot). Jeg undrer mig over, hvorfor dette notat er sat ind her, da der burde være 

kontinuitet i journalskrivningen. 

2808-2012 Ep*me Ambdanl Ep4inse 
AM Oheeivalionpgamlslankoomoodar 

13.09.12 
10.56 

-..luuo ivLuiicer/i] 

L9 LINF 
LINF 

Journalnotat-ganerelt 
LungQmed.amb., Infiltrat 

S? ~-iLrs«"'-» 
Leverbiopsi uden tegn til malignitet. 
Pt. afsluttes herfra. 

Ovl. Nihaya Said/ap 



29/08 - 2012 

I journalmaterialet fra Lægerne Kongevejscentret kan læses fig. notat 3 gange (fra side 8-

13). Notat er fra Hillerød Hospital dateret 29/08-2012. 

030357-031< n<i,icr«v«l; 04.09.2013 kl. 11:02 ht: W40H0010 
H«nn> K;«ll«rup 

»». ™ 
00.24 Onkolo«l»k Mb-af« 0042 MX 

.ad nyko«.t.t.r«. pulaof-lt .d.nok.rctn«i. h.nvi,.=. 
Xr« ln{iltr*t«nh*d«n, Un^aaad.kfd., B8M. 
Pt h«r rwt c«. 10 p«kk*«r. »ad of>h#r 1 1991. 
PCT-/CT-»k«rir.lng vliar »tort, MllgMt»t»»u»pakt lnflltr»t 1 hd. 
M lMil»D itad p*tologi»k n)G-opt»j»l»» »»»t at ydarligata 
rtJKlinflUr.t »ad agat FOC-opt.gal.a I 
ikke-forjtarrad« qUndlar 1 »adUtt inun, »ad »gat rOG-opt»g»l»». Mda 
1 ha og va »Ida »»»t »upr»kl»vlkuldrt »aat lkka-for»t#rrada, PtT-
L».',undl»r i ha. ak.il. Ellar. PET-po.. Qlaml^ o«krlng panctaa. 
MUt flara, fokala foci i ha. lavarlap »ad agat rOG-optagalaa. 
Samlat klaaaifikation T2b N3 Mla*t>. 
Bar.tabiop.i fra ha. lunga viaar callarna foranall^ Mdpulaor.aU 
adanokatcinon. Materialat at da»»arra ikka agnat til ECf*-
autation.analyaa, 

Pt!^ar'^diå».!**pul»oMl« adanokatcino* aad laataataaar til »odaatta 
lunga. retroparitonaala lymfakirtiar og lavaran. K.x.r ikk 
Py«, »tadiiai IV »ygdo« ar pt. ikka agnat til kir. bah. Er hal.ar 
agnat til konkoaiitant ka»o-/»tr*labah. 
at bdr tllbydaa pall. kaaiotarapi i for* at 3 »arlar Carboplatin og 
vinoralbin. Dat drajar »ig o* adanokarcin«*, og daitot kan Ava.tin 
koiMa pi tala. 
tigiddalbart findaa dar i »adaaivdta Jr.notatar ingan 
koniraindikatlonar til Avaatin. 
PlT-ZCT-akannlngabill. ar daavarra ikka tilgM^liga, *' 
dat ikka aullgt at vurdara avt. tu*orinva»ion i »tora blodkar. Bill. 
•kal var* tilgangaliga for oi. 

rp. rakv. af PET-/C7-»kanning»bill. 
fra OB«. 

Mr bill, ar lilgaikgallg«. »kal undartagn«la diakotara da* vad 

^diJ^alia oojtandighadar »kal pt. indkald*« til foru». dan 
04.09.2012, kl. 0.00 ho» ovl. Fahiaah Andaraan. 

rp. akg. 
BDTA-claaranca. 
haaatologi. vaakatal, lavartal og 
loniaarat kalciua. 

Ad ECr*-*utation»»tatu»i 
Patologiaatariala ar daavarra ikka tilgangallgt til CC^-^ 
•uiationaanalyae. Hvia vi »nakar danna ua., akal dar foratagaa ny 
biopai. 
Pt. bar inforaaraa oa ovanatianda. 
Hvia pt. anakar ny biopai, kan ••»»•'il?"''** 

mx uh«n8igt««»»»igt «t v«nt« mé i>»h., indtil •*!. biopsi 

Pt^'akal'atarta aad kaaætarapi, og bah. kan avt. lavaa oa, hvia 
biooai viaar nutation i ECFO. 
I ^tta tilfalda bar pt. tllbydaa bah. aad Tarceva i atadat for 

dat vara pt.a baalutning oa avt. ny bi^i. J] 
Wojclach Paulak/kkri 

. • 
Tilfa)alaa, kl. 00.27i , ^ 

Iht! NlP-k^ltiril^ ikil'pt. atarta aad bah. indanfor 10 dag«, d»». ^ ^ 
a^iaat dan 06.09.2012. f...uk/kkri 

ovarlaaa 



I visitationen fra Bisbebjerg til Hillerød står der, at materialet (fra bronkoskopierne) ikke var 
egnet til EGFR analyse, og at patienten bør oplyses om dette og tilbydes ny biopsi, hvorefter 

der skal genhenvises til lungemedicinsk. 

Denne opfordring fra Bispebjerg bliver ikke fulgt. VI bilver IKKE oplyst om dette på 

Hillerød. 

30/08 - 2012 

Vi møder til leverbiopsi på Bisbebjerg Hospital, hvilket dog hverken fremgår af Bispebjergs 
journal eller OPUS fællesjournal. 

04/09 - 2012 

Første fremmøde på Hillerød Onkologisk hos Fahimeh Andersen. 



04.09.12 AHBULANT UBØO HI MIIA KnA0B62 
06.00 Onkolo^iak aab-afa 06(2 HI KICA0BC2 

Pt . !T...-dfr i dag i omb. Ih", vi alcat lonsnocac d. 29.08.12. 

AllarQlar 
3ng«r. kcndto. 
T41«-t p«nicillln, )od og plactar. 

Tidligara 
I d«t vaaantllga aund og raak, indtil aktualla. 
Ingan kandt stofakiftasygdoa, hjarta/karsygdoa. 

lilapoalkiooar kil kraftaygdoaae 
Pt..a Bor fik anglvaligt konstatarat aplsararskraft og pt.a far dada 
af knoglckraft. 

Tobak 
Har raget ca. 10 pakkaAr tobak aed ophar i 1991. 

Madlcln 
0. 

Aktualla 
Pt. har igannaa da sidate 8 adr. haft tandana til tiltaganda Andanad 
og hoata. Er ganga flara olavat behandlet for lungabatandalaa og 
iflg. pt. blev hun tilaidst badaeit aoa hypokonder. Pt. har an FEVl på 
1 liter sv.t. 321. Pt.a atarata gane ar hoata aast allm og tandens 
til Andanad vad fyaiak aktivitet. Der ar ingen aakartar. Intet 
vagttab. Tvart imod har pt. taget an dal pA, idet pt. pga. tandana til 
Andanad har stoppet at Botionoro. 

Øvriga organayataaar 
Ved systematisk gennemgang ingen klager. 
KP: Som anfort. 

Oba}ktlvk 
Vigen og klar. varia og ter, noraale farver. Ingen taledyspna. God 
performanceatatus. 
Vagt: 93 kg, hajde 169, overfladeareal 2,2. 
St.p.: Voaikular reapiration med noget nedsat lyd av.t. til ha. 
lunge, ingen krepltation. 
St.c.: Kogalirtasalg h)artaaktion - parifer puls, ingen harlig mislyd. 
Dasvarre har jog glemt at palpere aaaaaaa og parifere glandlar, 
hvilket aiA garos ved naste amb. baaag. 

Boolalt 
Gift, bor aaanan sad agtafallo. Har 3 vokana barn aed god kontakt. 

Konklttsien og plan 
Det drejer aig o» SS-irig kvinde sad nykonatatarat, diasasinarat 
pulBcnslt adenokarcinca 742bK3Mla*b. Der ar taget lavarbiopsi og man 
afventer EFGR-Butationsanalyaa, sen da der kan gA op til flere uger 
far vi fAr svar, valgas at gi i gang med kemoterapi. 
Pt. bliver grundigt informerat cm antinaoplaatisk behandling iht. 
Carbcplatin og Vinorelbin regi. Inforsiaraa om forventede bivirkninger 
relateret til behandling. Accepterer behandling. 
Efter konf. med over Hojciech Pawlak er der ikke indikation for al 
tillagge Avastin, da der er tuxiorveksC onkring kar. 
Pt. har en tid d. 10.09.12 pi bispebjerg irVip. svar pi leverbiopai, 
men jeg aynes godt, at vi kan give pt. svaret. Pt. informere! os, at 
vi tilbyder til at starte med 3 serier behandling med Carboplatin og 
Vinorelbin og derefter bliver pt. CT-skannet mhp. evaluering af 
kemoterapi og hvis CT-akanning viaar uandret forhold allar 
regression, tilbydas pt. sidste aarie den 4. behandling med 
Carbcplatin og Vinorelbin og derefter ovcrgir pt. til kontrol. 

(fortamt tmaj 



OPUS Ny Kontlnu«lon Kontlnu.tlon nr. 3 
r«U«ajournal 

iI""K"n.r.,p ua..,..«: 1...0».a013 >1. 11:02 M. 

(04.09.12) OnkologiBk aab-Af« 0802 MX 
Pt. »r hall Indforatial »«<1 ovenatiatvda plan cx) accaptarar datta. 

Mod pt.a hoata og kndanad 
rp. rada drkbar 5 dr. afiar bahov aaita. 

X 4 
Til pt. bli»ar aagt. at rada dråbar kan glaa foratoppalaa, ak dat vil 
vara nadvandlgt »ad 

rp. »agnaalua 1 g afiar bahov allar (aat< 
sAfremt pt. brugar rada dribar faat. , , ^ . 
Vad naata aa8>. baaag »A dar lavas opfalgning p» ovanstéanda. 
Daaudan 

cp. lungafys. 
rp. p)aca om at leve ned Indenad 
rp. Hycoatatin bruaatabl. aftar bahov 

P^ ̂ kaa^til PA torsdag dva. i ovarmorgan d. 00.09 
til kemcbahandling 

Pt. har varat til EOTA-clearanca. man undertagnada har dasvmrra ikka 
svaret pA EDTA-claarsnce og darXor ar behandlingen endnu ikka 
ordinarat. Pt. ar booked til sygapl. amb. til behandling. 
LlgasA pt.i EOTA-claarance (oreliggar, mA jr. til overlage Mojclach 
Pawlak ifchp. ordination af behandling, da undertegnede er pA kursus I 
morgen og p4 torsdag. 
Til sidst skal tllfsjas. at dar foreligger ikka 
saetykkearklarlngsskansa i jr. 

rp. rakv. af skema 
Fahiswh Andersen/band 
Overlage 

Det fremgår af notatet fra Bispebjeg den 27/08-2012, at EGFR undersøgelsen af leverbiopsi 

mhp mutationsanalyse skal eftersendes til Hillerød. 

Der skrives, i notatet fra Fahimeh Andersen 4/9, at "pt. har en tid den 10/09-2012) på 

Bisbebjerg Hospital til svar på leverbiopsi". Samtidig skriver Fahimeh Andersen videre, at 
"der er taget leverbiopsi, og man afventer EGFR mutationsanalyse, men da der kan gå op til 

flere uger før vi får svar, vælges at gå i gang med kemoterapi". 

Fahimeh Andersen må derfor have været klar over, at eftersendelsen af EGFR 
mutatlonsanalysen var vigtig, idet denne analyse kunne ændre behandling, og patient 
derved skulle tilbydes TARCEVA i stedet for kemoterapi (jf. Journainotatet fra 29/08-2012). 

Men vi får aldrig svar på EGFR undersøgelsen, ej heiler på ieverbiopsien fra 30/08-2012. 



08/11-2012 

I journal den 08/11-2012 står skrevet: "Pt. Anfører, at hun har hørt om TARCEVA afhængig 
af EGER status. Til dette har undertegnede svaret, at det har man også taget højde for, men 
på daværende tidspunkt hvor patient blev visiteret, drejede det sig om beh. Hurtigst muligt. 
Materialet på daværende tidspunkt var ikke egnet til EGFR-status, og pt. skulle på ny have 
foretaget biopsi. 

Oi.oi.^on >1. 11.o; mwoMO 

06.11.12 AMBULANT BM«S HI SllAol« 
10.15 Onkoloox.k Mb-.fi Oe«2 HI HIIAMM 

Pt iT*l#r i til ivar på CT-«kMnl5(j af thorax og aM. aftar 3 
aaåar kaaotarapi M<1 Carboplatin og Vlnoralbln. Pl.'a CT-skaftnlng 
vlaar ragraaaion af tunoran i iaalla«lappan aaail viaar regreaslon af 
an tuBor i va. lunga. Dar ar prograaalon af va.aldlg plauravaaka. På 
nuvaranda tidapunkt oplyaar pt., at hun ikka har ganar 
plauravaaka. og darfor afvantaa. hvomår pt. aynaa. at hun har brug 
for tapning. Pt. har hoatat intarnlttaranda, mad Indimallam lidt 
forvarring. god affakt af tada dtåbar, aom pt. indtagar * 1. 

Haoatologian fra i dag i.a. Pt. får sidste saria Carboplatin og 
Vinorelbin d.d. Iht. skana, dva. 

rp. Carboplatin og Vlnoralbln i oandrat 
dosla i dag 

rp. Vinorelbin igen oa I uge, dva. dan 
22.11. 

Herefter overgår pt. til kontrolperiode ned ny CT-akanning i uge 2 og 
tid til svar i uge 3 
Pt.'a agtefalla sparger på ny c« terminal arklaring. Til datta har 
lag svaret, at pt. har alvorlig kritisk sygdom og forventet lavatid 
er i hvert fald »ara and 3 axlr. For at afslutte diskussionen, so« har 
varet rigtig mange gange fra« og tilbage 

rp. terminal arklaring 
Til sidst skal det tllfajas, at undertegnede ar blevet kontaktet af 
komunan. Har haft en god samtale mad sagbeh. fra koaaunan. Dar ar 
sagt, at dat ar urealistisk at forestille sig, at pt. nogensinde 
koonar tilbage på arbejdsmarkedet. Pt. har an dlsseainarat cancer, 
son kraver on/off kemoterapi. 
Pt. anfarar, at hun har hart o« beh.muligheden med Tarceva, aflmw.gig 
af EGFIl-Btatus. Til dette har undertegnada svaret, at det har man 
også taget haide for, men på davmrervde tidspunkt, hvor pt. blev 
visiteret, drejede det sig om beh. hurtigst muligt. Materialet på 
daværende tidspunkt var ikka egnet til EGFR-status, og pt. skulle på 
ny have foretaget biopsi. 
Til pt. er sagt, at hvis hun i fremtiden får brug for ny beh., kan 
man jo altid tilbyde Tarceva so« 2. linie. 
Pt. indforstået og accepterer ovenstående. 

rp. kopi af dagens notat til social
rådgiver Lene Østergaard til 
orientering 

Fahimeh Andersen/vips 
overlage 



Problemstillingen her er, at vi ikke blev orienteret om dette forhold ved første fremmøde 

på Hillerød 04/09-2012. Og vi fik ikke tilbudt ny biopsi på lungemedicinsk. Vi havde på det 
tidspunkt fået foretaget ieverbiopsi, som vi afventede svar på - samt på EGFR 

undersøgelse mhp mutationsanaiyse. Fahimeh Andersen vidste derfor ikke (den 04/09-
2012), noget om undersøgelsen af ieverbiosien, kun om resultatet af bronkoskopien 
(børstebiopsi af lungen). Men opisyninger om ieverbiopsi MÅ hun have modtaget i tiden 

mellem 04/09-2012 og 08/11-2013. 

Den 08/11 fremlagde jeg envidere en mail fra Pfitzer for Fahimeh Andersen, som 

forespurgte om resultatet af Ieverbiopsi, fordi hvis lungecancer havde EGFR mutation, så 

skulle bruges lægemidlet RESSA, og hvis lungecancer havde ALK mutation, skulle bruges 

lægemidlet XALKORI. Disse to lægemidler har INTET med TARCEVA at gøre. 

Jeg undrer mig over fig. udtalelse fra Fahimeh Andersen i notatet fra 08/11-2012: 

"Til pt. er sagt, at hvis hun i fremtiden får brug for ny behandling, kan man jo altid tilbyde 

TARCEVA som 2. linie. Pt indforstået og accepterer dette." 

?? Hvordan kan pt. Være indforstået og acceptere dette "tilbud", når vi netop 08/11 

fremlagde en mail fra Pfitzer som omhandlede 2 andre lægemidler?? 

14/11-2012 

I journalmaterialet fra lægerne Kongevejscentret står der: 

"Samtale med æf, i gang med 3 kemoserie, rgression i tumor ved sidste GT scanning, der 

ifølge epikrise udfærdiget terminalerklæring. Spørger til EGFR mutation og Ieverbiopsi -
lover jeg vil tale med onkologer". 

29/11-2012 

Denne dato har Tina Kølle ifølge notatet sendt papirer til Hillerød vedr. Ieverbiopsi og har 
fået meddelt, at "alle biopsier kan ses i fælles "bank", så man er formentlig kendt med alle 

biopsier" 

Ved konsultation, også den 29/11-2012 efterlyser Hanne igen overfor Tina Kølle det 

manglende svar på Ieverbiopsi, hvortil Tina Kølle svarer at hun må tage det med onkologer, 

om de har noget i papirerne. 

06/12-2012 

I journalnotatet fra 06/12-2012 kan jeg læse: 

"Undertegnede har modt. et brev fra pt.s praktiserende læge, hvor det fremgår, at pt er 
bekymret for, om man er klar over, at der er foretaget Ieverbiopsi. Undertegnede er helt 

uforstående overfor det modtagne brev, som også er vedlagt et par mail korrespondancer mellem 

pt. Og søn om fremtidige behandlingsmuligheder". 



08.12.12 HOTAT I»®LACT/A>«UUaJT HI HItA 
15.48 OnkoloyHk aab-af* 0862 »Z HIKA0B62 

ynd<-rtegnede har modt. ot brav fra pt.« praktiaaranOa l«ga, hvor det 
framgår, at pt., Hanna Kjellerup, ar bakyaret for, o« »an er klar 
over, at der ar taget levcrblopai. 
Undertegnada ar helt uforstiende overfor det »odt. brev, soa ogal er 
vedlagt et par Bail-korrespondancar »elle« pt. og een c« fraatldlge 
bah.»uligheder. ^ j -
Undertegnede har haft an rigtig lang og grundig sa»tal« »ed pt. dan 
08.11.2012 - ifelge dette notat blev pt. grundigt inforaerat o«, at 
vi er godt klar over, at pt. har v«ret til leverbiopai, »er. 
»aterialet var ikke egnet til EGFU-atatua - sifraat »an akal have 
atatua p4 EGFH, akal der forotagea ny biopsi. 
Ifelge, hvad Jag kan ae, frewendt fra pt.s praktlaerande l«ge, 
enaker pt. Ikke nogen, nye former for biopal. og ved danne 
konaultation bekræfter pt. og •gt»f»llan og deltagende aøn, at de er 
helt IndforatAode »ad dat aktuelle avar. 
SAfrent dor er brug for gentagelse af information, »é denne gentagea, 
nAr pt. koflwer i aalb. i uge 3. . , 
Pt. er deauden informeret o«, at hun - ved evt. f©rv«rrlnq a. AT 

(fortaettee) 

OPUS Ny Kontinuet ion 
F«lleaJournal Kontinuation nr. 16 

030357-0314 
Hanne Kjellerup Odiktevet! 04.09.2013 kl. 11:02 Af; W3R0010 

(06.12.12) Onkologiak a»b-afa 0862 HZ 
eller nytllk<w.o gener - ar »eget velkofwon til at kontakte aab. 

rp. kppi af dagana notat tli 
pt.a praktlaerande lag*, Aagara« 
XOagavajacantrat, 2970 tterahofa. 

Hodt. Mterlale »A geawas i pt.a Jr. 
rahlmeh Anderaen/kkri 
overlage 

Jeg har i 2016 samt ved denne aktindsigt efteriyst Tina Køiies henvendeise t/7 Hiiierød den 
29/11 (som jeg formoder er det brev som Fahimeh Andersen er 'heit uforstående overfor), 
men uden resuitot. Hvorfor er dette brev ikke at finde aktindsigt fro iægecentret?? 

Desuden kan jeg læse i samme notat fra 06/12: 

"Ifølge, hvad jeg kan se, fremsendt fra pt.s praktiserende læge, ønsker pt. Ikke nogen nye 
former for biopsi, og ved denne konsultation bekræfter pt og ægtefællen og deltagende 
søn, at de er helt indforståede med det aktuelle svar." 



Hvor står dette så ingen steder i journalmaterialet fra lægecentret, hvis denne påstand fra 
Fahimeh Andersen skulle være sand? Ikke på noget tidspunkt frasiger vi os muligheden for 
ny biopsi. Vi efterlyser derimod svar på leverbiopsien, op til flere gange. 

Jeg forstår heller ikke hvilken konsultation, der henvises til som 'denne konsultation'. Ingen 

af mine børn har deltaget i nogen konsultationer. Hvis det er konsultationen 29/11 der 
henvises til, så deltog Hanne. Jeg selv var på kursus i DSB den 29/11. Og ved konsultationen 

de 29/11 efterlyste Hanne igen svar på leverbiopsi. 

Fahimeh skriver: "Vi er godt klar over, at pt. Har været til leverbiopsi, men materialet var 

ikke egnet til EGFR status". 

Hvis dette er korrekt, så har Fahimeh iigget inde med den viden, uden at vi er bievet 
informeret om resuitat. Den 04/09 skrev hun, at der kunne gå fiere uger, før der viiie 
foreiigge et svar. Det er først her, i journainotatet den 06/12, at det meddeieisese, at 
ieverbiopsi ikke var egnet t/7 EGFR status. Hvornår har Hiiierød så modtaget disse 

opiysninger fra Bispebjerg, i tiden meiiem 04/09-2012 og 06/12-2012. Det fremgår ingen 

steder i samtiige journaibeskriveiser. 

MANGLENDE SCANNINGSBESKRIVELSE 

Det manglende svar på leverbiopsien er ikke det eneste, jeg savner i det gennemgåede 

journalmateriale. 

Den 07/08 kl. 13.00 fik Hanne foretaget en scanning af Thorax og abdomen. Ved 

konsultation på Bispebjerg den 17/8-2012 fik vi oplyst, at scanning 07/08-2012 havde vist 
uhelbredelig lungecancer. Ved konsultation på Bispebjerg den 28/08-2012 fik vi oplyst, at 
scanning 07/08-2012 også havde vist spredning til lymfe og lever, så når to bronkoskopier 

ikke var lykkedes, så skulle Hanne have foretaget en leverbiopsi den 30/08-2012 kl. 10.30. 

I Hillerøds scanningsbeskrivelse den 18/09-2013 henvises til scanning den 07/08-2013. 

I Hillerøds scanningsbeskrivelse af 05/04-2013 henvises til scanning den 07/08-2013. 

Men jeg har i samtligt gennemgåede journalmateriale fra Hillerød Hospital ikke set 
scanningsbeskrivelsen fra Bispebjerg den 07/08-2013.1 OPUS fællesjournalen fremgår det 
04/09-2012, at scanningsbilledet fra Gentofte er gennemgået af radiolog. 
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CT-skarmingsbillodcr fra Cantofte er gennemgået af rores radiolog. 
Der kan ikke udelukkes tumorvakat ind i he. atrium og vena cava. 
Derfor er Avast In kontraindlceret. 

Hojciech Pawlak/band 
3verl»ge 

Samme dag er vi til første frammøde på Hillerød onkologisk hos Fahimeh Andersen, som 
dermed må have kendt til resultat af denne CT scanning (som viste leverforandringer). 

Det undrer mig, at i samtligt rekvireret aktindsigt fra Hillerød, er der ingen medsendte 

beskrivelser af CT scanningen 07/08-2012. Jeg har fundet en beskrivelse af den i 
journalmaterialet fra Bispebjerg. Og først da jeg specifikt bad om CD-rommen, som der 
henvises til i det rekvirerede materiale fra Hillerød, fik jeg den tilsendt fra 

Patienterstatningen. Og her findes scanningsbeskrivelsen af 07/08-2012. 

Hvorfor er det netop denne scanning, som Hillerød Ikke har villet udlevere ved 

forespørgsel om aktindsigt? 

KONKLUSION: 

Jeg har den 11. September 2017 modtaget en mail fra Hillerød Hospital (videresendt til 

Styrelsen for Patientsikkerhed), hvori Bodil Dejgaard henviser til en konsultation hos egen 

læge. 

Jeg har søgt og fået aktindsigt i Hannes journal i Kongevejscentret. Der findes IKKE i 
journalmaterialet en konsultation, hvor patient og ægtefælle samt deltagende søn 

"bekræfter at der blevet tilbudt en ny leverbiospisin og afviser denne". 

Patienterstatningen har i deres afgørelse lagt vægt på den konklusion (at vi skulle have 

frasagt os leverbiopsi), 

so / den kommende retsag Imod Ankenævnet mod Patienterstatningen har jeg brug for at 

få dokumenteret, hvilken konsultation journal notatet af 6/12 henviser til. 

Kan Hillerød ikke dokumentere journalbeskrivelsen, 

må jeg bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at få Hillerød Hoslpltal til at erkende 
overfor Patienterstatningen, at påstande I journalbeskrivelsen af 6/12-2012 Ikke er 

korrekt. 

I journal af 6/12-2012 henviser Fahimeh Andersen til korrespondance imellem Hillerød 
Hospital og egen læge. Heraf fremgår det at Fahimeh har modtaget et par mail 
korrespondancer imellem pt. Og søn om fremtidige behandlingsmuligheder. De omtalte 
mails foreviste jeg Fahimeh Andersen den 08/1-2012, med en forespørgsel på svar på 



leverbiopsi fra Bispebjerg. Hun besvarede aldrig mine spørgsmål, afviste mail og afsluttede 

konklusion med følgende ord: "I fårTerminal erklæring". 

Mail indeholdte forslag til to forskellige behandlingsmuligheder alt efter svaret på 

leverbiopsien. 

Samme mail afleverede jeg den 14/11-2012 til Tina Kølle, som den 29. november (ifølge 
journal fra lægerne Kongevejscentret) sendte en mail til Fahimeh Andersen om min 

efterlysning af Hannes leverbiopsi fra Bispebjerg, med mailen fra Pfitzer vedlagt. 

I 2016 skrev jeg og afleverede selv et brev til Tina Kølle i lægecentret og bad om at få 

korrespondancen mellem hende og Fahimeh Andersen udleveret, hvilket blev ignoreret. 

Den 28. september 2012 fik jeg aktindsigt fra Lægerne Kongevejscentret. Deri var heller ikke 

korrespondancen mellem Tina Kølle og Fahimeh Andersen. Aktindsigt i Hillerøds Hospital 

har heller ikke bragt korrespondancen frem i lyset. 

Jeg må derfor bede Styrelsen for Patientsikkerhed om: 

• At få udleveret korrespondancen imellem Tina Kølle og Fahimeh Andersen/Hillerød 

Onkologisk i perioden 8/11-6/12. 

• At få Hillerød Hospital til at udlevere scanningsbeskrivelse fra Bispebjerg den 07/08-2012 

samt radiologens gennemgang heraf (jf. Journalnotat 04/09-2012). 

• At få Hillerød Hospital til at udlevere svaret på Hannes leverbiosi samt efterfølgende 

undersøgelse mhp EGFR mutationsanalyse (biopsi foretaget den 30/08-2012 på Bispebjerg 

med besked om at resultatet ville blive eftersendt til Hillerød onokologisk). 

• At få Lægerne i Kongevejscentret til at udlevere et internt notat fra Bispebjerg Hospital 

(epikrise) til Tina Kølle (notat står i journalmaterialet dateret 06/12-2012) 
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06-12-2012 Internt nolal Internt notat 
ovedsge 

Epikrise fra Bispebjerg 
M 16257 

Jeg finder det påfaldende, at dette interne notats indhold ikke refereres, og det kommer netop 

somme dag som journoinototet fro Fahimeh Andersen den 06/12. Det ønsker jeg en forklaring 

på. 

Jeg ser frem til jeres svar på denne henvendelse, som også er sendt til min advokat. 

MVH Kim Kjellerup 


