Enhedslisten stiller spørgsmål til Region Hovedstaden efter
treårigs død
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BEREDSKAB Forløbet omkring en treårig drengs tragiske død på Bornholm for nylig får nu
Enhedslistens medlem af regionsrådet, Torben Kjær, til at stille administrationen i regionen
en række spørgsmål om ambulanceberedskabet.
Politikerne i regionsrådet har ret til at stille - og få besvaret - de såkaldte
politikerspørgsmål af embedsmændene i Region Hovedstaden.
I sit spørgsmål anfører Torben Kjær, at det "af pressen fremgår det, at ambulancen tilkaldt
via 112 blev på skadesstedet og ydede behandling i 40 minutter uden det ønskede
resultat, inden den kørte drengen de 10 minutter til Bornholms Hospital. Da jeg dertil har
personlig erfaring med, at ambulance tilkaldt via 112 til patient med hjertesvigt blev 30
minutter på skadesstedet, selv om der var under 10 minutters kørsel til nærmeste
akuthospital, inden den forlod skadesstedet med udrykning til andet hospital, vil jeg bede
om besvarelse af følgende spørgsmål:
1. Hvad er retningslinjerne for ambulanceberedskabet ved livstruende skader og sygdom,
hvortil der er tilkaldt en ambulance via 112?
2. Må ambulancepersonalet træffe beslutning om at køre de få minutter direkte til
akuthospital med mere udstyr og specialiserede kompetencer, mens livreddende
behandling og/eller førstehjælp pågår i ambulancen, eksempelvis i den konkrete situation
på Bornholm med 10 minutters kørsel til hospitalet, og hvor omflytning til helikopter sker
fra hospitalets matrikel?
3. Hvilken instans er det, der på ulykkesstedet via telefon giver ambulancepersonalet
rådgivning om, hvad de skal foretage sig i en given situation og med hvilke kompetencer?
4. Må ambulancepersonalet træffe beslutning om, at få minutters kørsel til akuthospital
med mere udstyr og specialiseret personale kan være til fordel for den livreddende
behandling, selv om patienten efterfølgende skal overflyttes til andet hospital?
5. Er der overvejelser om at se på, om der kan være behov for at ændre retningslinjerne
for ambulancepersonalets beslutningskompetence på skadesstedet, især når der som i de
nævnte konkrete situationer er risiko for død og kort afstand til nærmeste akuthospital, der
råder over mere udstyr og personale med specialiserede kompetencer?
6. Hvor stor indflydelse har økonomien for de nuværende retningslinjer, der er vedtaget for
ambulanceberedskabet? ", lyder spørgsmålene fra Torben Kjær til administrationen.
"o Hvor stor indflydelse har økonomien for de nuværende retningslinjer, der er vedtaget for
ambulanceberedskabet
Torben Kjær, regionsrådsmedlem for Enhedslisten"
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