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**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE **** 

Havde den treårige dreng Htaw været i live i dag, hvis Bornholms akutlægebil 
havde været i drift den 8. oktober i år, da han fik et astmaanfald og døde i 
ambulancen? Og kunne han have fået en bedre behandling? 

De spørgsmål har hans forældre stillet Region Hovedstaden, som i en 
redegørelse har slået fast, at intet kunne have været anderledes, og at 
akutlægebilen ikke ville have gjort en forskel for Htaw. 

Men hvad Region Hovedstaden ikke har fortalt forældrene, er, at det helt 
centrale elektroniske radioopkald fra ambulancen, hvor Htaw blev behandlet, 
er gået tabt. 

Det kan Metroxpress i dag afsløre efter at have gennemgået sagen. 

»Det er helt uhørt. Det kan ikke være rigtigt, at det ikke kan fremskaffes. Jeg 
tror ikke på, at det bare forsvinder,« siger Kirsten Wendell, bisidder for 
forældrene og byrådsmedlem på Bornholm for Socialdemokratiet. 

En række eksperter sætter desuden spørgsmålstegn ved den behandling, 
som Htaw fik i ambulancen. Men de kan ikke svare på, om akutlægebilen ville 
have gjort en forskel. Det fremgår nemlig ikke, hvornår Htaw fik hjertestop 
første gang, og hvad der blev besluttet i ambulancen. Svarene ligger i det 
opkald, som er blevet væk.  

Den Præhospitale Virksomhed, som står for akutbehandlingen uden for 
hospitalerne i Region Hovedstaden, ønsker ikke at svare på, hvorfor familien 
ikke har fået dette at vide, eller hvordan man har kunnet lave en redegørelse i 
sagen uden opkaldet. I en mail til  
metroxpress fra Den Præhospitale Virksomhed står der: 

javascript:;
javascript:;
javascript:;


‘Som Akutberedskabet oplyste på mødet, forefindes der ikke lydfil vedr. 
meldingen om hjertestop fra den første ambulance til 112 AMK 
Vagtcentralen,’ skriver virksomheden, der hverken ønsker at oplyse, hvordan 
netop denne afgørende fil er gået tabt, eller hvor ofte sådanne elektroniske 
lydfiler forsvinder. 

Region Hovedstaden skal forklare sig i sagen om den treårige Htaws død. 

Det fastslår formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselotte Blixt (DF): 

»Det er jo rystende og mystisk, at det mest vigtige bånd i hele forløbet sådan 
kan forsvinde. Vi må have undersøgt, hvordan det kan ske, og hvem der har 
ansvaret, for vi skal have opklaret den her sag, ligesom vi må have opklaret, 
hvor tit den slags sker. De optagne samtaler vil jo være den eneste mulighed 
for senere at vurdere kvalitet og måske behandlingsfejl,« siger hun til 
Metroxpress. 

Enhedslistens Torben Kjær, der sidder i Danske Regioners sundhedsudvalg, 
kræver også en uafhængig undersøgelse: 

»En sag er, hvis der måske er sket en fatal fejl i drengens behandling, for vi 
kan jo alle fejle, men når man så bagefter siger, at man ikke kan finde sin 
dokumentation for behandlinger og måske mangel på samme, så er det jo 
forfærdeligt alvorligt – også fordi disse bånd jo netop er afgørende vigtige for 
hele samfundets muligheder for at vurdere tvivlstilfælde, hvor det måske, som 
her, jo handler om liv eller død,« siger han til Metroxpress.  

Hele historien om den dramatiske og tragiske episode kan læses på mx.dk. 

Redaktionel kontakt: 

Allan Wahlers 

tlf.:  

e-mail: awahlers@mx.dk 

**** DENNE ARTIKEL ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ 
VEGNE AF Metroxpress **** 

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus tophistorietjeneste: 

 


