
Läkartidningen  ❙ Nr 1–2  ❙ 2005  ❙ Volym 102 13

Aktuellt

Katastrofen i Sydostasien

Läkarparet Berndt och Kajsa
Stenlund, med erfarenhet av
krigskirurgi i Kambodja, befann
sig på privat resa i Thailand när
tsunamin rullade in.

❙ ❙ Tillsammans med läkaren David Re-
vesz, forskaren Daniel Klamer och tol-
ken Robert Klingvall bildade Berndt
och Kajsa Stenlund ett team som på
uppdrag av ambassaden åkte till kata-
strofplatsen.

– Vi fick ta en omväg eftersom broar-
na hade rasat, berättar Berndt Stenlund.
Men kustvägen var röjd, och vi åkte för-
bi Khao Lak som var helt förött. Allt var
förvandlat till tändstickor, bara palmer-
na stod kvar.

– Vi satte genast i gång att inventera
sjukhusen i Phuket och prioritera vilka
patienter som skulle vidarebefordras till
Bangkok. De flesta kunde transporteras,

de hade mjukdelsskador och djupa sår på
bålen och armarna men förvånansvärt få
frakturer. En del låg med intravenöst
dropp, men många kunde äta och dricka.

– Trots den enorma belastningen tog
sjukhusen hand om patienterna på ett
fint sätt, säger Berndt och Kajsa Sten-
lund. Ett av dem, storleksmässigt unge-
fär som ett större svenskt landsortssjuk-
hus, hade på ett enda dygn tagit emot
550 patienter från Khao Lak.

Berndt och Kajsa Stenlund reflekte-
rar över att de såg så få barn och äldre
människor bland patienterna och frågar
sig om det innebar att de flesta i dessa ål-
dersgrupper inte hade överlevt.

Iréne Olsson

❙ ❙ Läkare utan gränser meddelade den 4
januari att organisationen inte längre tar
emot pengar öronmärkta för flodvågens
offer.

De mest akuta insatserna i de kata-
strofdrabbade länderna täcks, enligt Lä-
kare utan gränser, av de 370 miljoner
kronor, varav 10 miljoner kronor från
svenska givare, som skänkts från olika
delar av världen.

– En av Läkare utan gränsers vikti-
gaste principer är att de pengar männi-
skor skänker alltid ska gå dit där beho-
ven är som störst. I dagsläget finns det
enorma behov i Sydostasien men även i
andra delar av världen, som i Sudan och
Kongo, säger PehrOlov Pehrson, ordfö-
rande i Läkare utan gränser i Sverige.

Läkare utan gränser var en av de förs-
ta hjälporganisationerna på plats i Aceh
och menar att detta var tack vare en re-
serv av icke öronmärkta pengar. (LT)

❙ ❙ Läkarförbundet har skänkt 100 000
kr till hjälpinsatser för de drabbade i söd-
ra Asien. Pengarna delas lika mellan
Röda korset och Unicef. (LT)

❙ ❙ Enligt en litteraturstudie av Oliver
Morgan från London School of Hygiene
and Tropical Medicine Victims finns
ingen ökad risk för epidemier från döda
kroppar efter naturkatastrofer. De som
handskas med de döda kropparna riske-
rar dock att smittas av blodsmitta, mag-
infektioner och tuberkulos.
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»Bara palmerna stod kvar«

Läkarpar på privat resa
ryckte in i Phuket

Mörbultade människor med in-
fekterade sår, lunginflammation,
bihåleinflammation och en hel
del bäckenfrakturer var den syn
som mötte narkosläkaren Jonas
Holst, chef för Socialstyrelsens
evakueringsteam, när han och
teamet landade i Phuket kvällen
före nyårsafton.

❙ ❙ Många var dessutom mer eller mindre
i kris, säger Jonas Holst.

18-mannateamet, som förutom läka-
re och sjuksköterskor bestod av tolk och
stabspersonal rekryterade från lands-
tinget, hade till uppgift att samla in kvar-
varande svenskar i Phuket-regionen och
transportera dem till Sverige. 

– Det stora flertalet skadade svenskar
fanns redan i Bangkok eller som offi-
ciellt kända patienter på sjukhus i Phu-
ket, säger Jonas Holst. Men i en första
omgång hittade vi ytterligare 20 svens-
kar på mindre sjukhus i området. I en
andra omgång samarbetade vi med rese-
försäkringsföretagen och de övriga nor-
diska länderna och ringde runt till samt-

liga 70 sjukhus i regionen för att kartläg-
ga var det kunde finnas fler svenskar. Då
hittades ytterligare 15 patienter som
thailändska försvaret hjälpte oss att eva-
kuera med helikopter till flygplatsen i
Phuket för vidare transport till Sverige.

Jonas Holsts team skickade hem två
flygplan med vardera 35 skadade, av vil-
ka de flesta låg på bår. Han bedömer att
svenskarna fick en fin sjukvård i Thai-
land, även på de mindre sjukhusen – en
iakttagelse han delar med andra som Lä-
kartidningen varit i kontakt med. Han
anser också att samarbetet med svenska
myndigheter (Luftfartsverket, Rädd-
ningsverket, UD m fl) fungerade ut-
märkt, både på hemmaplan och i Thai-
land.

– Teamet, som var tillfälligt samman-
satt av sjukvårdsgrupper från olika delar
av landet, fungerade trots bristen på
samträning utmärkt och gjorde en myck-
et bra insats, säger Jonas Holst.

Iréne Olsson

Socialstyrelsens evakueringsteam i Phuket:

»Samarbetet
fungerade utmärkt«

Döda kroppar
ingen epidemirisk

Läkarförbundet
skänkte 100 000 kr

❙ ❙ Fem svenska rättsläkare och åtta
rättsodontologer har åkt till Thailand för
att arbeta i den internationella identifie-
ringskommissionen från drygt 20 länder
i katastrofområdet i Thailand.

De DNA-prov som tas från de avlid-
na analyseras vid Beijing Genomics
Institute i Kina och kommer att matchas
med jämförelseprov från anhöriga i Sve-
rige och från PKU-biobanken, som får
användas för detta ändamål efter ett riks-
dagsbeslut den 8 januari. (LT)

Fem svenska
rättsläkare i Thailand

Läkare utan gränser
har slutat ta emot
öronmärkta bidrag


