Enhedslisten: Tre-årig dreng fik ikke optimal behandling
Af: Lisbet Holst

faglig viden tilsiger, at den tre-årige Htwa ikke fik en optimal behandling, og at
akutlægebilen kunne have gjort en afgørende forskel.
Det mener Enhedslistens regionsrådsmedlem Torben Kjær i et læserbrev i
Bornholms Tidende i dag.
Torben Kjær har i alt stillet 20 spørgsmål, senest fire nye i dag, til regionens
administration for at få svar på om menneskelige fejl, forkert information eller
manglende uddannelse var medvirkende til den tre-årige Htaws tragiske død
8. oktober 2016.
"Hvorfor blev adrenalin ikke givet straks ved hjertestop under vejledning af læge
fra Vagtcentralen, men først 24 minutter senere efter sekundær ambulances
ankomst? Var personalet på den første ambulance utilstrækkeligt uddannet, eller
blev der givet forkert vejledning fra Vagtcentralen?", spørger Torben Kjær. – Der
gik 24 minutter, hvor der ikke blev givet adrenalin. Det må have gjort en forskel
for drengens chancer. den sag er nødt til at blive boret i bund. Vi skal have alle
informationer. Det er afgørende vi får dem frem, uddyber han.

Akutlægebilen
Torben Kjær mener, at man må erkende, at hvis adrenalin var givet straks
ved hjertestop og ikke først 24 minutter senere, samt at hvis akutlægebilen
havde været i drift og lagt den livreddende intubation efter 15 minutter+ i
stedet for over en time efter på hospitalet, havde drengens chancer været
væsentligt større.
Al erfaring og faglig viden tilsiger, at der ikke blev givet optimal behandling,
og at akutlægebilen kunne have gjort en afgørende forskel og konkluderer:
Al erfaring og faglig viden tilsiger, at der ikke blev givet optimal behandling,
og at akutlægebilen kunne have gjort en afgørende forskel.
– Når anæstesisygeplejerske har erfaret, at turen med akutlægebilen på det
tidspunkt kan gøres på 12-14 minutter, der overfor mig bekræftes af tidligere
indsatsleder, der fra regionen har mange års erfaring med udrykning i
tilsvarende hurtigt køretøj, hvorfor siger regionen så, at den med udrykning
ville have tøffet sig frem med 60-70 km/t? Det ligner i mistænkelig grad forsøg
på at gøre tidsfaktoren så stor, at det ikke havde gjort forskel, mener Torben
Kjær.
Forsvunden lydfil?
Ifølge Metroexpress er en central lydfil indeholdende et radioopkald fra
ambulancen, hvor den treårige dreng Htaw Rot blev behandlet, forsvundet.
Kjær spørger, hvordan det kan ske at lydfilen, der er en ud af af flere lydfiler med
kommunikation mellem det ambulante beredskab og hospitalet under behandlingen
af drengen, tilsyneladende forsvinder - mens de øvrige lydfiler i sagen fortsat
eksisterer? Og har den pågældende lydfil eksisteret, kan den så ikke genskabes?
Den forsvundne fil skulle angiveligt kunne vise, hvorfor der ikke blev givet adrenalin
straks, da drengen fik hjertestop.
Regionen har tidligere anført, at netop det pågældende opkald ikke blev optaget.
Men hvordan kan det ske, når alle andre regioner, der bruger det samme
optagesystem, melder om, at her bliver alle opkald optaget, og at de her har ikke
erfaring for, at en lydfil ikke bare kan forsvinde, spørger Torben Kjær.

Forebyggelse
Han efterlyser, at Regionsledelsen træder i karakter og undersøger, hvorfor
der i akutberedskabet fra tid til anden sker disse åbenlyse fejl med døden til
følge, der er sket flere gange tidligere.
–
Også Htaws død er en tragisk hændelse, der ikke står til at ændre,
og som vi alle begræder. Men det mindste regionen kan gøre, er at erkende
utilstrækkelig behandling og ærligt afdække forløbet for at forebygge, at noget
lignende sker igen, siger Torben Kjær. Svar på spørgsmål
Der er ingen tidsfrist for administrationens besvarelse af politikerspørgs mål.
Torben Kjær håber på at få svar på sine 20 spørgsmål til sagen så hurtigt
som muligt. Der går typisk en månedstid før svarene foreligger.
–
Når jeg får svar på et tidspunkt, må jeg se om det vil give anledning
til at stille flere spørgsmål, siger Torben Kjær.
Region Hovedstaden har i en redegørelse slået fast, at den fraværende
akutlægebil ikke havde kunnet gøre en forskel og reddet den treårige drengs
liv
Region Hovedstaden har tidligere afvist at kommentere sagen, og generelt har
regionen ikke været særligt meddelsom i sagen.
–
Det kan jeg som politiker kun beklage dybt. Der kan desværre ske
fejl, for det er mennesker vi har med at gøre, men jeg kan ikke acceptere, hvis
der er nogen, der prøver at feje noget ind under gulvtæppet, siger Torben Kjær.

