
❙ ❙ Den 31/12 kl 07.30 anlände en sjuk-
vårdsgrupp till Bangkok, bestående av
en läkare (undertecknad) samt två sjuk-
sköterskor, utsända av Region Skåne, på
uppdrag av UD. Vår uppgift var att, i
Bangkok,  inventera och prioritera ska-
dade från flodvågskatastrofen inför
hemtransport till Sverige. 

På flygplatsen möttes vi av oroliga
patienter och anhöriga som inte fått be-
sked om hemtransport. SOS-internatio-
nal hade inventerat och besökt många
skadade svenska patienter på sjukhusen
i Bangkok,  som var klara för hemtrans-
port den 31 /12. Logistiken och ansvaret
för att patienterna kom till respektive
flyg var dock oklar, vilket ledde till att de
av regeringen inhyrda  flygplanen ibland
gick tillbaka till Skandinavien tomma.

Kyrkan gjorde stor insats
Läget på svenska ambassaden den 31/12
var kaotiskt och till synes utan lednings-
struktur. Skandinaviska kyrkan, där-
emot, hade med sina volontärer gjort ett
fantastiskt arbete omgående när de fått
katastrofläget klart för sig. 180 sjukhus i
Bangkok och söderut hade inventerats.
20 sjukhus befanns ha inalles 140 svens-
ka patienter den 31/12. Alla dessa sjuk-
hus hade kontaktpersoner via kyrkan,
och alla patienter besöktes dagligen av
dessa representanter. Vid denna tid-
punkt hade alltså svenska ambassaden
ingen som helst kontroll på detta.

Genom frivilliga i kyrkan hade kon-
takter tagits med thailändska myndighe-
ter, och svårt sjuka patienter hade eva-
kuerats med flyg från Phuket till
Bangkok. En enorm insats – föredömlig,
effektiv och värd allt beröm.

Den 31/12 hade svenska ambassaden
ingen kris- eller katastrofledning. Am-

bassadören var i Phuket sedan den
26/12. Nyårsdagen fick ambassaden en
kraftig förstärkning från ambassaderna i
närområdet och hemifrån. En väl funge-
rande organisation med olika led-
ningsansvariga byggdes upp den 1/1 . En
intensiv, engagerad dygnet runt-organi-
sation växte fram.

Skåneteamets insats
Skåneteamet besökte och inventerade
den 31/12 och 1/1 de svenska patienter-
na på sjukhusen i Bangkok. Vi priorite-
rade för hemtransport och bokade flyg-
bårar/-stolar för de patienter som så kun-
de och önskade. Den 2/1 fick vi för-
stärkning av ytterligare fyra sjukvårds-
team: ett från Region Skåne samt fyra
från Västra Götaland. Dessa team hade
anlänt till Phuket  redan den 31/12, men
där inte haft något att göra. Ett Braa-
thens-plan med plats för 24 bårar och 27
sittande patienter fanns på plats den 1/1
för avgång till Oslo och Arlanda. För
detta plan hade befintligt  team bokat 16
bårplatser och 24 sittande patienter, vil-
ket var det behov som då förelåg.

Plan anlände oanmälda
Nyårsdagens morgon kom det till vår
kännedom att ett Vikingplan med 32
personers sjukvårdspersonal och 150
patientplatser fanns på flygplatsen i
Bangkok. Ingen hade anmält detta plans
ankomst till ambassaden. Vi lyckades
inte etablera kontakt med ansvariga för
denna transport för samordning. Under-
tecknad försökte vid upprepade tillfällen
få kontakt med densamma. Resultatet
blev en allmän förvirring och oreda, då
ingen tycktes veta vad den andra gjorde. 

Efter en dags intensivt arbete av de
olika sjukvårdsgrupperna blev resultatet
att »Vikingarna« fick fyra sittande pati-
enter och fyra anhöriga med till Köpen-
hamn, och på det andra planet hamnade
sex bårpatienter och tre anhöriga. Dessa
två plan hade alltså en sammanlagd ka-
pacitet om ca 200 patienter – planen lyf-
te ungefär samtidigt från Bangkok nat-
ten till den 2/1. Vilket otroligt resursslö-

seri! Dessutom hade man under dagen
försökt bygga om Vikingplanet för att
kunna ta bårar – trots att vi meddelat att
bårkapaciteten var tillräcklig på det plan
som redan fanns!

Samma mönster upprepades hela
veckan: Många »regeringsplan« gick
nästan tomma hem – medan reguljär-
flygen var överbokade. Exempelvis gick
natten till den 31/12 ett Airbus-plan, ut-
rustat för sjukvård med 32 intensiv-
vårdspersonal, nästan tomt tillbaka till
Köpenhamn. Enligt SAS hade man ej
möjlighet att vänta i Bangkok. Planet,
som hade 40 bårplatser och 180 sittplat-
ser, anlände 03.30 till Bangkok och av-
gick 06.30. Utan förberedelse kan man
naturligtvis inte hämta ut patienter från
sjukhusen vid den tiden på dygnet. Sam-
ma natt hade ett plan med 180 lediga
platser återvänt till Skandinavien.

Traumateam kom för sent
Den 3/1 anlände ett 14 personer starkt
traumateam från Linköping; ett team som
redan den 26/12 till Socialstyrelsen an-
mält sin villighet att åka till katastrofom-
rådet! Den 3/1 var det för sent. Då fanns
det endast någon enstaka patient kvar i
Bangkok och dessa var dessutom profes-
sionellt  och väl omhändertagna på sjuk-
husen i Bangkok. Socialstyrelsen hade
fått regeringens order att sända tio team!
Tre doktorer från traumateamet skicka-
des till Phuket och erbjöd sina tjänster till
thailändarna. Resten av traumateamet
stannade ett dygn och hjälpte till att be-
söka svenskar på sjukhusen i Bangkok,
för att därefter förstärka på Phuket.

Kommentarer
Att inte Sveriges regering har en funge-
rande plan för katastrofer är skandal,
men att sedan oplanerat och utan någon
samordning skicka hjälp, för att freda sitt
samvete, gör inte skandalen mindre.

Måtte vi aldrig få uppleva en liknan-
de katastrof i världen, men vi måste trots
allt sammanställa erfarenheterna för att
vara bättre rustade att möta eventuella
katastrofer i framtiden. I en värld där ter-
rorhot är vardag är det oförsvarligt att
UD inte har en klar katastrofberedskap. 

Alla stenar måste vändas och alla er-
farenheter från denna katastrof måste
sammanfattas och utvärderas för att vi
bättre ska förbereda oss för framtiden.•

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Debatt

Oförsvarligt att Sverige inte har 
en fungerande katastrofplan

Att skicka tio patienter och sju anhöriga med två flygplan – med en
sammanlagd kapacitet om ca 200 patienter – vilket otroligt resurs-
slöseri! Att inte Sveriges regering har en fungerande plan för kata-
strofer är skandal, men att sedan oplanerat och utan samordning
skicka hjälp, för att freda sitt samvete, gör inte skandalen mindre.
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