
Han hade redan sett hur kriget
raserat den bosniska och kosovo-
albanska sjukvården. Men han
kunde inte föreställa sig vad som
väntade denna gång – alla skotts-
kadade barn på överbelastade in-
tensivvårdsavdelningar. Tillsam-
mans med svenska traumateam
inleder Åke Björn nu Sveriges
medicinska insatser till Västban-
ken och Gaza.

❙ ❙ Över 11 000 skadade och minst 350
dödade. Uppemot hälften av de sårade
och en fjärdedel av de döda under 18 år.
Vägspärrar där transporter med sårade
patienter måste vända om. Ambulans-
personal som tvingats klä sig i skottsäk-
ra västar. Kolleger som gått ständig jour
sedan den 29 september. Överbelastade
sjukhus utan möjlighet att ta emot vanli-
ga civila patienter. Det handlar om den
palestinska sjukvården. 

– Jag hade inte väntat mig vad jag
fick se, berättar Åke Björn, nyss hem-
kommen efter en första rekognosce-
ringsresa.

Under fyra intensiva dagar besökte
han sjukhus och rehabiliteringscentrum
tillsammans med Rolf Maller och Sven-
Arne Jacobsson från Universitetssjuk-
huset i Linköping samt Helena Sjöberg
från Migrationsverket. 

Det var barnen och ungdomarna som
gjorde djupast intryck. De tog upp säng
efter säng på överfulla intensivvårdsav-
delningar. Många av dem träffade av
gummikulor. Fast under den senaste ti-
den har man i ökad utsträckning börjat
använda skarp ammunition. I början av
konflikten var skadorna huvudsakligen i
nedre kroppshalvan, medan det på sena-
re tid i större utsträckning är skador i hu-
vud, nacke och bröstkorg.

Medicinskt ansvarig
Åke Björn är överläkare på Flyktingme-
dicinskt centrum vid Universitetssjuk-
huset i Linköping och har även flera års
erfarenheter av den krigsdrabbade bos-
niska och kosovoalbanska sjukvården,
ett arbete som Läkartidningen skildrade
i nr 50, 2000. 

Nu har han för Migrationsverkets
räkning även blivit medicinskt ansvarig
för insatser i Gaza och på Västbanken.
Det sker i samarbete med Sida på upp-
drag av svenska regeringen. 

– Visst har vi en hel del erfarenheter
från Balkan att bygga på, konstaterar
Åke Björn. Men det är vanskligt att jäm-

föra uppdragen. Här handlar det om en
alldeles speciell och pågående konflikt,
med egna omständigheter som bottnar i
en mångtusenårig historia.

Regeringen offentliggjorde sitt beslut
att bistå den palestinska sjukvården i slu-
tet av november. Nu reser det första trau-
mateamet från Sverige ned: två kirurger,
en ortoped, en narkosläkare, en nar-
kossköterska och en operationssköters-
ka. Syftet är framförallt att avlasta och
ge stöd till de hårt ansträngda palestins-
ka kollegerna på akutmottagningarna.

Deltagarna har rekryterats bland de
traumateam som under de senaste fyra
åren specialutbildats på Katastrofmedi-
cinskt centrum i Linköping på uppdrag
av Socialstyrelsen. En första förfrågan
väckte stor respons. Fyra team är redan
kontrakterade, bland annat från Göte-
borg, Umeå och Linköping. Lika många
till har anmält sitt intresse. 

– Den här typen av internationella in-
satser är ett utomordentligt viktigt kom-
plement till traumateamens utbildning,
säger Sten Lennquist. 

Samarbete med USA
Sten Lennguist är ansvarig för utbild-
ningen på Katastrofmedicinskt centrum
i Linköping och innehar landets första
professur i kirurgi med speciell inrikt-
ning på traumatologi och katastrofmedi-
cin. Den första kursen gavs 1997. Sedan
dess har 16 team utbildats. Samtliga del-
tagare i ett team kommer från samma ar-
betsplats och rekryteras från de största
sjukhusen i landet. Efter en veckas inle-
dande studier i Linköping följer en må-
nads auskultering på Pennsylvania Trau-
ma Center i Philadelphia, USA.

– Samarbetet med USA ger trauma-
teamen unika möjligheter att öka sina
kunskaper. Frekvensen av våld och trau-
ma är ju helt annorlunda där än i Sveri-
ge. På plats får de tillsammans med ame-
rikanska kolleger följa det akuta omhän-
dertagandet, arbetet med att snabbt stäl-
la diagnos och fatta beslut samt medver-
ka vid operation. 

De svenska traumateamen ska vara
beredda att rycka in den dagen en stor
olycka eller katastrof inträffar i Sverige. 

– Insatsen till den palestinska
sjukvården blir som ett tredje steg i ut-
bildningen, säger Sten Lennquist. Trau-
mateamen får möjlighet att utöva och
upprätthålla sina kunskaper. Samtidigt
vill jag betona att deltagarna är högt kva-
lificerade och uttagna i största konkur-
rens. För palestinierna blir de en kompe-

tent förstärkning i ett mycket utsatt läge. 
Hittills har den största frågan för Åke

Björn varit vad som är möjligt att ge-
nomföra och hur de anslagna svenska
fem miljoner kronorna bäst kommer till
användning. Den palestinska hälsomi-
nistern har uttryckt sin tillfredsställelse
och tacksamhet över att Sverige sände
ett rekognosceringsteam innan man be-
stämde hur insatserna skulle se ut.
Många andra erbjuder hjälp utan att ha
någon kunskap om situationen på Väst-
banken och i Gaza.

Känsliga avvägningar
– Men det är inte alltid som våra bedöm-
ningar ligger i linje med palestiniernas
önskemål, betonar Åke Björn. Det inne-
bär många känsliga avvägningar. 

Som exempel nämner han palestini-
ernas önskemål om att tunga patientfall
ska evakueras till Sverige, så att resurser
snabbt kan frigöras för andra. 

– Evakuering är synnerligen kost-
samt, förklarar han. Ett par fall kan slu-
ka hela budgeten och har oftast endast en
begränsad och kortvarig effekt. Vi mås-
te hela tiden tänka på hur vi får ut mest
av insatserna, också på lång sikt.

Hans bosniska erfarenheter pekar på
det stora värdet med att arbeta med in-
hemska läkare på plats. Han hoppas att
de svenska traumateamen ska avlasta de
slutkörda palestinska kollegerna, men
också att insatsen leder till ökad kunskap
både hos svenskar och palestinier.

Cajsa Malmström
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Svenska medicinska insatser på Västbanken och i Gaza

Hälften av de sårade under 18 år

❙ ❙ SalusAnsvarpriset på en miljon kro-
nor för år 2000 tilldelas professor Jörgen
Engel, professor i farmakologi vid Göte-
borgs universitet. 

Jörgen Engel har gjort stora insatser
inom ämnesområdet alkohol- och narko-
tikaforskning med inriktning på beroen-
dets fysiologi. Han har bland annat stu-
derat hur neurokemiska faktorer påver-
kar risken för att en typ av droganvänd-
ning kan leda till en överkänslighet även
för andra droger. 

Jörgen Engel intervjuades om sin
forskning i Läkartidningen nr 19 1998,
sid 2182-3. •
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