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P3 baggrund af en sag rejsr af Forumadvokater har Styrelsen for Patienr- ?"i;rlliii?,l1,1,1fi,ttt
sikkerhed truffet fol gende
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AFGORELSE

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere Le-
gerne Kongevejscenteret, Kongevejscenteret 8, 1. th, Horshotm,
for den behandling, som Hanne Kjellerup modtog i perioden fra den
17. februar til den 8. juni 2OL2.

Patientombuddet blev den B. oktober 2015 en del af en ny styrelse, Styrel-
sen for Patientsikkerhed. Derfor skriver vi i dag og fremover til dig fra Sty-
relsen for Patientsikkerhed. Det har ingen betydning for behandlingen af
sagen.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager ved sin vurdering af sagen stilling til,
om en behandling har vaeret i overensstemmelse med "normen for almin-
delig anerkendt faglig standard". Dette er udtryk for, hvad der mB forven-
tes af en almindelig god behandling. Styrelsen har s8ledes ved sin afgorel-
se ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige be-

handling.

Der er klaget over ftlgende:

KLAGEN
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At Hanne Kjellerup ikke modtog en korrekt behandling hos Legerne Kongevejscenteret,
Kongevejscenteret B, 1. th, Horsholm, i perioden fra ultimo 2011 til den B. juni 2012.

Forumadvokater har blandt andet anf@ri., at Hanne Kjellerup ikke fik undersogt sine sympto-
mer pE relevant og tilstrekkelig vis. Det er videre anfart, at der ved den forste rgntgenunder-
s0gelse af lungerne burde vaere konstateret, at hun havde en eftelignende genstand. Det er
endvidere anfart, at behandlingen af Hanne Kjellerup var tilfaeldighedspraget.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anfort, lagt vegt pE oplysningerne ijournaten.

Det fremgBr af klagen, at Hanne Kjellerup, 54 3r, henvendte sig ultimo 2011 hos Legerne
Kongevejscenteret, Kongevejscenteret B, 1, th, Horsholm, med kraftig hoste, kraftig hjerte-
banken samt hurtig forpustelse ved motion.

Det fremg8r ikke af journalen, at Hanne Kjellerup henvendte sig hos Legerne Kongevejscente-
ret ultimo 2011.

Det er samlet pB baggrund af den foreliggende journalforing styrelsens vurdering, at oplysnin-
ger om en henvendelse hos Legerne Kongevejscenteret ville have fremgSet af journalen.

Der foreligger ikke oplysninger i sagen, der kan understgtte Forumadvokater's forklaring af
behandlingsforlgbet. Styrelsen har ikke mulighed for, at fE sagen ydertigere belyst, da styrel-
sen treffer afgorelse pE skriftligt grundlag, og i modsetning til domsiolene ikke har mulighed
for at afhlre parter og vidner i forbindelse med behandling af sagen.

Styrelsen finder pE den baggrund ikke grundlag for at fastslS, at Hanne Kjellerup henvendte
sig hos Legerne Kongevejscenteret ultimo 2017.

Den 6, januar 2012 blev Hanne Kjellerup undersogt hos Lagerne Kongevejscenteret p3 grund
al en infektion i venstre oje,

Hanne Kjellerup henvendte sig den 17. februar 2012 hos Lagerne Kongevejscenteret pE grund
af Sndengd og hoste gennem de seneste fem til seks m8neder, som var tiltaget den seneste
uge. Hanne Kjellerup oplyste, at hun hverken havde feber, halssmerLer eller hostede sekret
op. Ved den objektive undersggelse var Hanne Kjellerup up8virket, og hun havde ingen bilyde
ved lytning pE lungerne. Der blev derefter planlagt en Iungefunktionsundersogelse, og aftalt tid
til kontrol.

Den 24. februar 2012 kom Hanne Kjellerup til kontrol med hendes hoste. Hun havde forsat
ikke feber, og ved lytning pB lungerne blev der ikke fundet noget abnormt. Hanne Kjellerup fik
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taget infektionstal, som var normale, og det blev pE den baggrund vurderet, at hun havde en
vtrus infektion med irritation ihalsen. Hun fik derp8 ordineret Pectyl 5 ml tre gange dagligt.

Hanne Kjellerup fik den 1. marts 2012 foretaget en anstrengelsesudlost lungefunktionsunder-
sogelse' Det blev noteret, at hun ikke kunne lobe pE grund af kne og lendesmerter, hvilket
havde medfoi-t, at hun havde taget ti kilo p3. Hun blev herefter tilbudt kostvejledning, og der
blev aftalt opfolgning p3 lungefunktionsundersogelsen.

Den B' marts 2012 kom Hanne Kjellerup til opfolgning, hvor hun blev informeret om, at hendes
spirometri undersogelse havde haft et astmatisk prag, hvorefter hun fik ordineret Symbicort.
Det blev derefter aftalt, at hun skulle komme til kontrol tre uger senere,

Hanne Kjeilerup kom den 3. april 2012 til kontrol hos Legerne Kongevejscenteret, hvor hun
havde en hes stemme og hostede, men havde en mindre rallende vejrtrakning. Det blev der-
pE aftait, at hun skulle tage et sug to gange dagligt af Symbicort, og at det skulle ses an. Der-
efter blev der planlagt lungefunktionsundersogelse med efter-folgende fortolkning.

Den 13' april 2072 henvendte Hanne Kjellerup sig hos Lagerne Kongevejscenteret, hvor hun
oplyste, at hun var stoppet med behandlingen med Symbicort, fordi hun var generet af hjerte-
banken og utilpashed^ Hun havde tiltagende besvaeret vejrtrekning, men ved lytning pE Iun-
gerne havde hun ingen bilyde. Der blev derp8 ordineret Ventoline mod astma og Omeprazol en
kapsel dagligt mod mavesyre i spiseroret.

Den 19. april 2012 blev det noteret, at Hanne Kjellerup havde god
omeprazol. Det blev derp8 vurderet, at hun havde betendelse
hvorpS hun fik ordineret Ibuprofen en kapsel tre gange dagligt mod

effekt af behandlingen med
i mavesakkens slimhinde,
smerter,

Hanne Kjellerup henvendte sig den 3. maj 2012 tt Legerne Kongevejscenteret, pE grund af
forsat hoste og vekslende effekt af behandlingen med Omeprazol. Ved undersogelsen af lun-
gerne havde hun ingen bilyde, Der blev derp8 bestilt rontgenundersogelse af brystkassen.

Det er styrelsen vurdering, at der skal ske henvisning af en patient til rOntgenundersggelse af
Iungerne ved symptomer pB lungekraft, som hoste af mere end flre til seks ugers varighed
hos en tidligere lungerask person, endringer i hoste monsteret hos en person med kronisk
bronkltis, Sndengd, smerter i brystkassen, trathed, vegttab, nedsat appetit, blodige opkast-
ninger og abnorm lungefunktion.

Det er styrelsens vurdering, at Hanne Kjellerup ikke blev behandlet pB relevant og tilstraekkelig
vis, idet der var indikation for henvisning til rontgenundersogelse af overkroppen den 17. fe-
bruar 2072.



Den 21. maj 2012 modtog Legerne Kongevejscenteret en epikrise vedrorende rontgenunder-

sogelse af Hanne Kjellerup's brystkasse, som viste sammenfald af lungevev i mellemlappen i

hgjre lunge.

Den 22. maj 2012 blev det noteret, at det forgaves var forsogt at meddele Hanne Kjellerup

svaret p3 rontgenundersogelse telefonisk.

Hanne Kjellerup blev den 25. maj 2012 informeret om svaret pB rOntgenundersOgelse, og fik

samldig ordineret Klacid 6n tablet to gange dagligt mod lungebetaendelse, og instrueret i brug

af PEP-flojte med henblik pB at lgsne slimen i luftvejene.

Den 30. rnaj ZA1Z henvendte Hanne Kjellerup sig telefonisk til Legerne Kongecenteret pB

grund af cmhed i brystkassen gennem langere tid. Det blev vurderet, at det var muskulare

smerter, som skulle beroliges.

Hanne Kjellerup blev den 31. maj 2012 undersogt hos Lagerne Kongevejscenteret. Det blev

noteret, at det var den sidste dag i behandlingen for kold lungebetendelse. Hanne Kjellerup

oplyste, at hun folte gener ved ribbene med kramper et par gange dagligt, som stoppede efter

et par minutter. Ved unders6gelse af lungerne havde Hanne Kjellerup ingen bilyde, men ved

ber6ring mellem ottende og tiende ribben havde hun tydelig muskulaer 0mhed. Hanne Kjelle-

rup fik derpfl rld om Panodil, og om at hun skulle henvende sig ved behov.

Den B. juni 2012 henvendte Hanne Kjellerup sig pE grund af usikker bedring. Hendes infekti-

onstal var normale og hun havde ingen feber. Hun bplyste, at hun pustede i PEP-flojten.

Den 19. juni 2012 blev Hanne Kjellerup henvist til videre udredning pB hospitalet.

Styrelsen kan oplyse, at akut opst8ende sammenfald af lungevev i mellemlappen i lungen ses

ved lungebetendelse iforbindelse med akut feber sygdom, og at det forsvinder efter adskille-

lige uger, men at et langvarigt forlgb giver mistanke om anden sygdom, saerlig kreft sygdom.

Det er styrelsens vurdering, at der var indikation for at henvise Hanne Kjellerup til yderligere

udredning den 21. maj 2012, idet hun ikke havde tegn pB lungebetendelse, og idet rontgen-

unders6gelsen viste et sammenfald af lungevev i mellemlappen i hOjre lunge.

Styrelsen har ved vurderingen lagt vagt p3, at Hanne Kjellerup ikke havde feber og havde

normale i nfektionstal.

Styrelsen finder p3 den baggrund, at den behandling, som Hanne Kjellerup modtog i perioden

fra den 17. februar til B, juni 2012 hos Legerne Kongevejscenteret, Kongevejscenteret B, 1.

th, Hgrsholm, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.
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Kommentarer fra Forumadvokater af den 27. oktober 2015 er indg8et i styrelsens vurdering af
sagen,

Denne afgorelse er endelig.

Der kan ikke klages over afgorelsen til anden administrativ myndighed. Hvis der kommer nye
oplysninger, som er af vasenilig betydning for sagen, kan den tages op pB ny.

Med venlig hilsen

Michelle Aagaard

LOVGRUNDLAG

ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvesenet blev ikke endret, da patientombuddet
blev en del af styrelsen for Patientsikkerhed den B. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstSende lovgrundlag
fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hgrte under Patientombuddet, tilkommer nu styrelsen for patientsik-
kerhed.

$ 1' Patientombuddet, jf. Sg 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvesenets sundhedsfaglige virk-
somhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV med undtagelse af klager, hvor der i den ovrige
Iovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Patientombuddet kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den
faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrorer, helt eller delvis er omFattet af en klage efter g 2.
Stk' 2' Patientombuddet treffer i sager efter stk. 1 afgorelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har varet
kritisabel, eller om sundhedsvasenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit iV.

Denne afgorelse er sendt til:
Forumadvokater

Legerne Kon gevejscenteret
styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslegeinstitutionen ost
Region Hovedstaden


