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Enhedslistens regionsrådsmedlem Torben Kjær har tidligere stillet en række
spørgsmål til regionens administration på baggrund af en 3-årig drengs
tragiske død på Bornholm. Nu har han stillet en lang række nye spørgsmål til
administrationen, bl.a.
efter at Metroxpress har skrevet, at en central lydfil med et radioopkald fra
ambulancen er forsvundet.
Torben Kjær stiller følgende spørgsmål: "Som opfølgning på svar af mine
spørgsmål 166-16 i sagen om en 3-årig drengs tragiske død på Bornholm,
redegørelse for forløbet af 20. oktober 2016 samt af artikel i Metroxpress 19.
december 2016, hvoraf der efter avisens aktindsigt fremgår en række
foruroligende forhold, vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål
snarest:
1. Hvad er forklaringen på, at primær ambulance kun ydede basal hjertelungeredning, og at avanceret genoplivning med adrenalin intravenøst først
blev påbegyndt 20 minutter efter ved sekundær ambulances ankomst, og
hvad er muligheden for, at denne avancerede behandling ved primær
ambulances ankomst kunne have øget chancen for overlevelse?
2. Hvorfor gik der efter sekundær ambulances ankomst yderligere 21
minutter, så kørsel til hospitalet først blev påbegyndt 41 minutter efter primær
ambulances ankomst?
3. Hvorfor blev der ved primær ambulance ikke givet adrenalin under
vejledning af læge fra alarmcentralen?
4. Er det korrekt, at uden inkubation fik drengen ikke den nødvendige ilt
grundet sit astmaanfald, og at drengen ved inkubation først efter 1 time og 3
minutter ikke fik den optimale behandling?
5. Er det korrekt, at hvis akutlægebilen havde været i tjeneste og bemandet
med læge eller anæstesisygeplejerske, kunne optimal avanceret
luftvejsbehandling med inkubation være givet og chancen for overlevelse
derved have været øget?
6. Hvad er grunden til, at det vurderes, at akutlægebilen først ville have været
fremme inden for 25-30 minutter, når kørsel den modsatte vej med
behandling i bårerummet angives at have taget 20 minutter?

7. Når det af evalueringen i 2015 af akutlægebilsordningen på Bornholm blev
konkluderet, at paramedicinere kan give avanceret luftvejsbehandling
omfatter dette så inkubation?
8. Hvis paramedicinere ikke må give inkubation, kan man så tale om
avanceret luftvejsbehandling?
9. Er det korrekt, at primær ambulances umiddelbare behandling med
adrenalin og kørsel fra skadesstedet til Bornholms Hospital, så behandling
med de optimale kompetencer og udstyr kunne være iværksat langt tidligere i
stedet for de 1 time og 3 minutter, der fremgår af redegørelsen af 20. oktober
2016 uden optimal livreddende behandling, kunne have øget chancen for
overlevelse?
10. Har regionen forsøgt at overtale forældrene til at trække deres fuldmagt
om aktindsigt til Metroxpress tilbage og med hvilken begrundelse?
11. Har regionen/akutberedskabet udleveret en fuldstændig udskrift af
lydoptagelserne af kommunikationen mellem ambulancer, akutberedskabet
og/eller andre, eller er der redigeret i eller mangler i de udskrifter, som avisen
har fået og med hvilken begrundelse?
12. Har Metroxpress fået de eksisterende lydoptagelser at høre uredigeret?
13. Er det i overensstemmelse med regionens åbenhedspolitik, at jurist meddeler
avisen, at hun ikke må citeres, og hvad er begrundelsen for denne handling?
14. Har regionen, akutberedskabet eller andre den lydoptagelse liggende, som man
over for Metroxpress har oplyst, er gået tabt, eller er der mulighed for at
rekonstruere den hos den virksomhed, hvor igennem optagelserne sker?
15. Hvad er sandsynligheden for, at en sådan lydoptagelse af sig selv kan gå tabt,
eller at der snarere kan være tale om en bevidst handling?
16. Vil regionsledelsen tage initiativ til, at der foretages en uvildig undersøgelse af,
om der er sket uregelmæssigheder i afdækning af sagen, hvilken lægefaglig
vejledning der er givet til ambulancepersonalet, og om nogen har forsøgt at dække
over dele af forløbet herunder fjernet den manglende og måske afgørende
lydoptagelse, om nødvendigt en politimæssig undersøgelse? " far
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