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Sygdomsbehandler styrede
redningsaktion ved Tivoli 

Af Ninna Falck , 14 JUN 12

En kvinde kom alvorligt til skade, da hun blev ramt

af en varevogn ud for Tivoli i København. Henrik

Jørgensen fra marinehjemmeværnet standsede

ulykken og styrede førstehjælpen, indtil

ambulancen kom frem.

Henrik Jørgensen brugte alt, hvad han har lært som sygdomsbehandler, da han tog

ansvaret for en redningsindsats.  

En Toyota Hiace kørte i går torsdag ved 13.30-tiden over for rødt i krydset ved

Tietgensgade og H.C. Andersens Boulevard. Den ramte en personbil, fløj gennem

luften og landede på siden. 

Ramt af flyvende varevogn

En 53-årig kvinde stod sammen med en veninde og ventede på at gå over for

et fodgængerfelt, da den flyvende Toyota ramte hende. Kvinden blev slynget ned ad

gaden.

I modsatte side holdt Henrik Jørgensen, der er sygdomsbehandler i

marinehjemmeværnets Flotille 369 Holmen. Han er ansat i et entreprenørfirma og

var på arbejde med en kranvogn.

Standsede ulykken

- Da jeg så det, kørte jeg med hornet i bund over på den anden side og standsede

ulykken ved at sætte min vogn på tværs af vejbanen. Og bagefter tog jeg føringen

på ulykkesstedet med hvem, der skulle gøre hvad, forklarer Henrik.

Henrik har været sygdomsbehandler i marinehjemmeværnet i 8 år og har stor

erfaring med ulykker og førstehjælp fra sin tid som redder i brandvæsenet. Han

kører også i dag for et privat ambulanceselskab.

- Jeg tænkte straks: Hvad er der sket, hvor mange er det gået ud over, og er der
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ringet efter ambulancen, fortæller Henrik, som kørte indsatsen helt efter bogen.

Overblik i en kritisk situation

Efter trafikken var standset, gjaldt det kvinden, som var ilde tilredt. Henrik tog fat

i hendes hoved og sørgede for frie luftveje. Her måtte han blive siddende og holde

hovedet fikseret i tilfælde af traumer på ryg eller nakke. Og herfra satte Henrik

Jørgensen nu omgivelserne i gang på ulykkesstedet.

- Jeg kaldte på en sygehjælper, som kom ud fra Tivoli. Jeg kunne se på hendes

uniform, at hun var samaritter. Jeg sendte hende i første omgang over til Toyotaen

for at se, om der var nogen i bilen, der havde brug for hjælp, fortæller Henrik, som

samtidig fik sørget for, at der blev ringet 112 igen og anmodet om flere ambulancer

og ikke mindst en akutambulance, for kvindens situation var kritisk

Observation

En politimand kom til stedet, og Henrik fik ham til at hjælpe sig med at undersøge

kvinden for, om hun havde udadgående brud, og tjekke pupiller mv.

Da lægeambulancen ankom hurtigt efter, kunne Henrik Jørgensen derfor give lægen

en rapport om, hvad der var observeret på kvinden og fortælle, at han ud fra

vejrtrækningen mente, at hun havde punkteret en lunge. Det vist sig senere at være

helt korrekt.

Herfra tog lægeambulancens team over, og Henrik måtte nu afgive forklaring til

politiets rapport.

- Ja, og så spurgte jeg politiet, om jeg ikke lige skulle tage og få rejst den Toyota op

med kranen, så vi kunne få den ryddet væk og åbnet vejene igen. Så slap de for at

vente på vejhjælpen, fortæller Henrik Jørgensen, som altså på den måde også

deltog i oprydningen efter ulykken.

Jeg kunne jo ikke tillade mig at køre forbi, vel!

Når man spørger Henrik, hvilke tanker der fløj igennem hans hoved, inden han

kastede sig ud i førstehjælpsindsatsen, er hans klare svar: Jeg kunne jo ikke tillade

mig at køre forbi, vel? Lige her bagefter har jeg selvfølgelig tænkt på, om der var

noget, jeg kunne have gjort anderledes, men det synes jeg nu ikke, fortæller Henrik,

som gerne vil understrege en vigtig pointe om at kunne handle på den slags ulykker:

Øvelser er afgørende

- Jeg har selvfølgelig brugt alt det, jeg har lært på skolen i marinehjemmeværnet,

men det er også et spørgsmål om min erfaring fra redningstjenesten. Det sidder på

rygraden. Alle sygdomsbehandlere bør kunne gøre det samme. Men det er ikke nok

at få uddannelsen. Det er utroligt vigtigt, at sygdomsbehandlerne øver sig og holder

rutinerne i gang, hvis de skal kunne handle, når det gælder, understreger Henrik

Jørgensen.
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