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Af Niels Work Clausen

Regionsrådsmedlem for Enhedslisten Torben Kjær, der udover at være
medlem af regionsrådet sidder i Danske Regioners Sundhedsudvalg, har
tidligere fremsendt en række spørgsmål til Region Hovedstaden med
udgangspunkt i den tragiske sag fra Bornholm, hvor treårige Htaw fra Nexø
afgik ved døden.
Akutbilen var ikke optimalt i drift da dødsfaldet indtraf, og siden da er
bølgerne gået højt for at få en forsvarlig bemanding af akutbilen på Bornholm.
Torben Kjær spørger blandt andet Region Hovedstaden ind til, om
Bornholmernes overlevelseschancer er ringere, når akutlægebilen ikke er
bemandet med en læge i aften og nattetimerne:
- Er det således korrekt, at borgere på Bornholm i visse situationer må
forvente at have mindre overlevelseschancer mellem kl. 18.30-8.30, hvor
akutlægebilen er bemandet
med paramediciner end mellem kl. 8.30-18.30, hvor akutlægebilen er
bemandet med læge og/eller anæstesisygeplejerske, der kan anvende
akutlægebilens livreddende udstyr?, spørger Torben Kjær og supplerer med
følgende spørgsmål:
-Har regionen kalkuleret med, at der kan ske flere dødsfald mellem kl. 18.308-30 med paramedicinere på akutlægebilen, som ikke er uddannet til at
anvende al bilens
livreddende udstyr samt som følge af den øgede tidsfaktor, før optimal
livreddende behandling kan iværksættes på hospitalet?
I sit svar til begge spørgsmål svarer regionen blandt andet:
-Al ambulancepersonale er uddannet i at behandle hjertestop, og ifølge en ny
dansk undersøgelse af lægers behandling af hjertestop præhospitalt er der
en læge med til behandling
i 72 % af tilfældene med hjertestop i Danmark. Det er altså ikke særegent for
Bornholm, at der ikke altid er en læge med, skriver regionen og fortsætter:

-For at sikre Bornholm bedst muligt er der en bedre dækning med
ambulanceberedskab per indbygger og en relativt større dækning med
paramedicinere end i den øvrige del af regionen.
De mange resterende spørgsmål og svar er vedhæftet under artiklen her og
kan læses i deres fulde ordlyd.
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