
M
itt i julhelgens lugn väcktes
vi alla av en fruktansvärd
nyhet. En jordbävning med
efterföljande jättevåg hade

orsakat stora skador i många länder runt
Indiska oceanen. Tsunami, som
för många var ett obekant
fenomen, blev något
alla talade om. Gans-
ka snart stod det
klart att detta var en
av de större naturka-
tastrofer som inträf-
fat i modern tid. 

Ofattbart många
människor

har dött och
långt fler skadats och förlorat sina hem.
Vi är i denna del av världen förskonade
från katastrofer av detta slag, men nu
drabbade det ett område där många
svenskar turistade, vilket gjorde att
många blev personligt drabbade.

I Sverige har en rad organisationer
erbjudit sina tjänster, och många män-
niskor har erbjudit sig att bli volontärer.
Men också kritik har framförts, flera
europeiska regeringar – inklusive den
svenska – har beskyllts för senfärdighet.

Många förstod och agerade dock snabbt.
Medlemmar hörde av sig till Läkarför-
bundet redan på måndagen för att höra
om de kunde hjälpa till. Ett fantastiskt
engagemang finns hos våra kolleger –
flera kunde tänka sig att omedelbart åka
ner till området. Andra erbjöd sig att
ställa upp när svenskar från drabbade
områden kom hem och för anhöriga. 

I krisens första skede
stod det klart att de
landstingsanställda
läkarna skulle behövas
genom extrainsatser i
sitt ordinarie arbete

och
via landsting-
ens medicinska

katastrof- och
beredskapsenhe-
ter. Många läkare
hade också sedan

tidigare kontakt med hjälporganisatio-
ner som behövde medicinsk personal. 

I stället kunde vi erbjuda insatser från
privatpraktiserande läkare. Privatläkar-
föreningen agerade tidigt och skickade
e-post till sina medlemmar med uppma-
ning att ställa resurser till förfogande –
t ex psykiatrer och allmänläkare som
kunde ta emot patienter för krisbearbet-
ning. Närmare 200 privata läkar- och
psykoterapeutmottagningar över hela
landet har anmält att de ställer extra
resurser till förfogande. 

Två kolleger tog initiativ till en lista med
namn på läkare i olika specialiteter som
kunde ställa upp. Från Läkarförbundet 

togs
därefter
kontakt
med UD,
Röda kor-

set, Rädd-
ningsverket,

Socialstyrelsen
och Läkare utan grän-

ser. Listan med volontär-
läkare användes bl a av

Stockholms läns landsting
för krismottagningen på Ar-

landa. 
World Medical Associ-

ation (WMA) har uppma-
nat medlemsförbunden att
ställa resurser till förfogan-
de för räddningsarbetet
men även att ge ekono-
miskt bistånd. Läkarförbun-

dets centralstyrelse har beslu-
tat att skänka 100 000 kr, varav 50 000
kr till Unicef och 50 000 kr till Röda kor-
set.

Läkare runt om i landet har redan träffat
både katastrofoffer och anhöriga. Insat-
ser för drabbade svenskar kommer att
behövas under lång tid av alla läkare,
både på sjukhus och på vårdcentraler.
Flera kolleger har gjort ett stort arbete i
de drabbade länderna i Asien, och
många fler kommer att aktivt delta i
arbetet för att hjälpa lokalbefolkningen. 

Det är oerhört skönt att veta att i kris
ställer läkarna upp.
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Efter katastrofen


