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Akuthjælpere
vilbrugesmere
■ Akuthjælperne
i Rudkøbing mener
ikke, at de bliver
kaldt ofte nok ud.
Henrik Schakow,
medudvikler af den
nye akuthjælperteknologi, frygter, det
kan koste liv
Rudkøbing: Flere af de frivilli-

■ Hans Henrik Merrild havde iført sig det store smil i går inden
sin præsteindsættelse på Nordlangeland. Han erstatter Stig
Andreas Munch, der var sognepræst i 41 år.
med at forkynde. Lyt til ham,
når han forkynder, trøster,
når han måske ind imellem
rusker op i jer. Støt og hjælp
ham, så han kan støtte og
hjælpe jer, sagde Trille Brink
Westergaard.
Dernæst var det tid for den
nye præsts første gudstjeneste
på Nordlangeland, hvor det
kom til at handle om meningen med livet
Kom ned i tempo.
- Min tro på Gud er det, der
giver mig tryghed og fred i
mit liv. Troen giver balance
og helhed. Det giver en sammenhæng trods mange løse
ender og uforståelige ting og
er en trøst, når livet gør ondt,
sagde Hans Henrik Merrild.
Han opfordrede folk til at

geare ned i tempo og forsøge
at genfinde roen i samfundet.
- Vi har faktisk slet ikke så
godt af at have så travlt, som
vores samfund lægger op til.
Vi har brug for pauser, hvor
vi får mærket dybt i os selv og
spørger, hvad det er, der betyder noget her i livet. For hvad
vil vi gerne have ud af livet. Er
det bare en X Faktor-drøm
om at blive berømt eller at få
medbestemmelse, position
og status, eller er det dybest
set, at vi har et sted, der hedder ro. Et sted, hvor vi bliver
set og elsket, som vi er, sagde
den nye præst.
Af AlexanderDornwirth
Foto:RolandPetersen
aldo@faa.dk, rope@faa.dk

ge akuthjælpere i Rudkøbing
har sagt til Henrik Schakow,
at de ikke forstår, at de stort
set ikke bliver brugt, når der
ringes 112.
Akuthjælperne har kun været benyttet i Rudkøbing fem
gange i løbet af et halvt år, siden systemet så dagens lys.
Til sammenligning har systemet været brugt cirka 180
gange på hele Langeland.
Henrik Schakow, formand
for Langelands Hjertestarterforening og medudvikler
af teknologi, der kan tilkalde
de mange akuthjælpere på
Langeland i tilfælde af 112opkald, er selv uforstående
over for dette.
- Ambulancen er ret tit enten i Svendborg eller Odense,
hvilket betyder, at der kun
er en akutbil i Rudkøbing.
Hvorfor bruger man ikke i
de tilfælde det frivillige beredskab? Ud over forskellen
på liv og død, så kan det også
betyde at akuthjælperne mister gejsten, hvis de ikke bliver brugt, fortæller Henrik
Schakow.
Ifølge Henrik Schakow skal
der laves om på det, fordi halve og hele minutter i tilfælde
af hjertestop kan betyde for-

skellen mellem liv og død og
hjerneskade og fuld førlighed.
- Hvis jeg selv skal sige
det, så har vi verdens bedste
system for tilkald af frivillige
førstehjælpere, og vi har nogle rigtig gode responstider, siger Henrik Schakow og viser
et regneark med de forskellige responstider for akuthjælperne, hvor nogle kommer
frem til personen i nød, under
30 sekunder efter de bliver
tilkaldt af AMK Alarmcentralen. Gennemsnittet er lidt
under fem minutter.
Kun én i akutbilen
Henrik Schakow kan godt
forstå, at Alarmcentralen ikke
benytter sig af akuthjælperne, hvis ambulancen holder i
Rudkøbing. Men hvis ambulancen er væk, og det kun er
akutbilen, der holder i Rudkøbing, så bliver de frivillige
akuthjælpere heller ikke tilkaldt.
Men i akutbilen sidder der
kun en enkelt paramediciner,
og der kan ekstra hænder - i
form af frivillige akuthjælpere - ude hos personen, der har
brug for hjælp, vise sig at være
altafgørende.
- En paramediciner skal
have en nål ind i armen for
at give medicin, og imens kan
man ikke give hjertemassage.
Efter et par minutter med
hjertemassage som ene mand
bliver man brugt i armene, og
kvaliteten af massagen falder,
siger Henrik Schakow.
Overlæge Finn Lund Henriksen fra kardiologisk afdeling på OUH bakker også op.
- Det er en god ide at kalde
akuthjælperne i Rudkøbing,
hvis ambulancen er langt

Gps’en guider
Systemet er installeret i mobiltelefonen hos 205 frivillige akuthjælpere på Langeland, der indtil videre selv betaler for deres
telefon.
Systemet, der kører som et forsøg på Langeland, virker ved at
udregne via gps, hvilke personer
der er geografisk tættest på for
eksempel en patient med hjertestop, så de kan tilkaldes først
via alarmsystemet i mobiltelefonen.
Systemet bruges af Alarmcentralen, hvis det vurderes, at
responstiderne for ambulancen er ekstra lange, hvilket især
gælder i nord- og sydenderne
af øen.
Henrik Schakow og en gruppe
af andre investorer er i gang
med at søge patent på systemet,
og håber, at det bliver bredt ud
til resten af Danmark og verden.

væk. Men hvis der er enkelte
paramedicinere, der ikke ønsker hjælp i en given situation, skal man selvfølgelig respektere dette og ikke tilkalde
akuthjælperne, siger han.
Både Henrik Schakow og
Finn Lund Henriksen har
dog talt med flere paramedicinere tilknyttet Langeland.
- Og det er mit klare indtryk, at paramedicinerne
ønsker, at akuthjælperne
som standard kaldes ud som
støtte, hvis ambulancen ikke
holder i Rudkøbing, fortæller
overlægen.
Af Alexander
Dornwirth
aldo@faa.dk

Paramedicinerne spørges ikke
■ Paramedicinerne
i Langelands akutbil
vil gerne have støtte
fra de frivillige
akuthjælpere, men
Alarmcentralen
spørger dem ikke
Ifølge Torsten
Lang-Jensen, der er præhospital leder i Region Syddanmark og dermed leder
af regionens akutberedskab,

Rudkøbing:

så er det op til hver enkelt
paramediciner at vurdere fra
opkald til opkald, om der skal
kaldes frivillige akuthjælpere
ud på stedet.
Men det passer ikke ifølge
Henrik Schakow fra Langelands Hjertestarterforening,
der har spurgt paramedicinerne om, hvordan kommunikationen foregår.
- Paramedicinerne sætter
sig ud til en skærm i bilen,
hvor der står, hvor de skal
køre hen, og hvilket type opkald det er. Paramediciner-

skarpetil
Torsten
Lang-Jensen

ne bliver slet ikke spurgt af
Alarmcentralen, om de ønsker hjælp fra akuthjælperne,
siger Henrik Schakow.
Henrik Schakow og overlæge Finn Lund Henriksen
fra hjertemedicinsk afdeling
på OUH har forhørt sig hos
paramedicinerne, og indtrykket er, at paramedicinerne
gerne vil have ekstra frivillige
hænder på stedet.
Af AlexanderDornwirth
aldo@faa.dk

Torsten Lang-Jensen,
præhospital leder i
Region Syddanmark,
mener ikke, at
akuthjælperne bliver
brugt for lidt.
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Hvorfor er akuthjælperne kun blevet tilkaldt
fem gange i Rudkøbing by?
Det er jo hele filosofien i den
førstehjælpsordning, vi har.
Vi har et ambulanceberedskab med ambulancer og
akutbiler over hele regionen.
Når responstiden ikke kan
opfylde det, vi gerne vil have i
nogle områder, så forsøger vi
at benytte forskellige former
for førstehjælpsordninger.
Hvis det primære beredskab
kan være hurtigt fremme,
så har vi ikke brug for dem.
De fem gange i Rudkøbing,
hvor akuthjælperne er blevet
brugt har så været der, hvor
både ambulancen og akutbilen har været væk fra øen.
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Ifølge Henrik Schakow
ønsker alle paramedicinerne i akutbilen faktisk,
at de frivillige akuthjælpere
bliver tilkaldt. Hvorfor bliver de ikke tilkaldt i disse
tilfælde?
Det er op til den enkelte
paramediciner at vurdere,
om behovet er der. Hvis
det er der, så kan han bede
vagtcentralen om at kalde
dem under den kommunikation, der foregår. Ellers er
udgangspunktet, at det gør
vi ikke.
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Burde det ikke bare
være standardprocedure, at medarbejderen på
Alarmcentralen tilkalder
akuthjælperne?
Der sidder kun en medarbejder og bestyrer det område, og rent teknisk skal der
trykkes på en del knapper
for at tilkalde ambulance
og eventuelt lægebil. Hvis
medarbejderen kan se, at de
er langt væk fra personen i
nød, så kan man gøre brug af
akuthjælperne. Det vigtigste
er at få sendt ambulancer
og lægebiler af sted, det andet er et supplement for at
tilgodese de tyndt befolkede
områder.

