
Fyra thailändska läkare är just nu
på studieresa i Lund som tack för
sina insatser under flodvågskata-
strofen. Initiativtagarna till inbju-
dan är två svenska läkare, Patrik
och Lena Brundin. De befann sig i
Khao Lak på smekmånad när tsu-
namin slog till. 

❙ ❙ I måndags anlände fyra läkare från
Thailand till Universitetssjukhuset i
Lund. Under två veckor ska de studera
svensk sjukvård. Sjukhuset står för resa,
kost och logi. Läkarnas stipendium ut-
gör ett tack till sjukhuset i Phang Nga,
som fylldes till bristningsgränsen under
flodvågskatastrofen i julas. 

Trots språksvårigheter och brist på
resurser lyckades personalen hantera an-
stormningen genom en uppoffrande ar-
betsinsats i kombination med effektiv
vård. Sjukhuset i Phang Nga har drygt
200 bäddar. Ett dygn efter naturkatastro-
fen hade man tagit emot 550 skadade.
Totalt vårdades omkring 800 patienter
dagarna efter tsunamin. 

– Det låg patienter överallt. På golvet,

utanför sjukhuset, i sängarna, under
sängarna, bredvid sängarna, berättar
Patrik Brundin, professor i neuroveten-
skap vid Lunds universitet. Tillsammans
med sin nyblivna fru Lena Brundin och
den närmaste släkten semestrade han i
Khao Lak när flodvågen slog till. Bröl-
lopsparet undkom oskadda. Patrik Brun-
dins mamma drabbades däremot av en
höftfraktur och fördes till sjukhuset i
Phang Nga. Väl hemma igen växte sig
viljan stark att återgälda thailändarna.

– Lena och jag funderade på hur vi
skulle kunna tacka sjukhuset och disku-
terade någon form av utbyte som en lös
idé, säger Patrik Brundin.

När han presenterade idén för sjuk-
huschefen Bent Christensen nappade
denne direkt och ansåg det självklart att
sjukhuset skulle stå för kostnaderna.

Programmet är individuellt utformat
efter de besökande läkarnas speciella in-
tresseområden inom patologi, pediatrik,
psykiatri och akutmedicin. Under vistel-
sen ska även Lunds kommun och Hel-
singsborgs stad framföra sina officiella
tack. Patrik Brundin är starkt kritisk till

Sveriges senfärdiga sjukvårdsinsatser
under flodvågskatastrofen. Det tog till
exempel fem dagar för Socialstyrelsens
evakueringsteam att anlända till Phuket
(LT nr 1-2, 2005). 

– När det brinner i ett hus väntar man
inte först i tolv timmar för att sedan
skicka ut en brandman som ska se efter
hur mycket det brinner och som sedan
åker tillbaka och berättar att »ja, det
brinner ganska mycket så vi kan väl åka
dit i morgon«, säger Patrik Brundin. 

I mars återvände paret Brundin till
Phang Nga och berättade om stipendiet.
Mottagandet blev glatt och entusiastiskt.
Enligt Patrik Brundin är stipendiet den
första officiella bekräftelsen från
svenskt håll på att sjukhusets katastrof-
insats hade uppskattats. 

– Den svenska regeringen borde skri-
va ett brev till vart och ett av de thai-
ländska sjukhusen som tack för deras
fantastiska insatser, säger Patrik Brun-
din.

Erik Skogh
frilansjournalist
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De hjälper anhöriga att boka in sig på re-
sor som räddningstjänsten ordnar till de
tsunamidrabbade områdena, till exem-
pel till Khao Lak.

När vistelsen närmar sig sitt slut ord-
nas en minnesstund på stranden. En präst
närvarar, små båtar av blommor sätts i
vattnet när det börjar mörkna, och ljus-
lyktor tänds. Stöd ges också vid de av-
skedsceremonier som äger rum på flyg-
platsen när kistor skickas hem till Sveri-
ge.

– Vår personal och de anhöriga bor
dessutom på samma hotell. De ses infor-
mellt till både frukost och middag. Man
kan boka samtalstider om man vill det,
men de allra flesta kontakter sker spon-
tant, förklarar Christina Littke.

Starka scener utspelar sig hela tiden.
Av sekretesskäl vill hon inte gå in på
några detaljer, men arbetet dokumente-
ras.

Christina Littke har lagt ned åtskilli-
ga arbetstimmmar på TVAI sedan den
26 december. 

Vad är det som driver henne?
– Jag har själv gått igenom en stor sorg,
förklarar hon. Min man och jag miste
våra förstfödda, ett tvillingpar. Jag vet

hur mycket det är värt att man får stöd i
en svår situation och hur viktigt det är att
stödet finns där så snabbt som möjligt.
Genom TVAI hoppas jag själv kunna bi-
dra med en pusselbit till andra männi-
skors sorgebearbetning.

129 personer från 57 familjer har hit-
tills sökt och fått stöd. Till sommaren,
när semestrarna börjar, väntas ännu fler
åka till Thailand.

– Vi behöver fler frivilliga! manar
Christina Littke. Gärna läkare.

TVAI räknar med att vara på plats i
Thailand till årets slut.

Catarina Gisby
frilansjournalis

Är du intresserad av att arbeta för TVAI
kan du gå in på webbplatsen www.tvai.
org eller skicka mail till christina.littke
@telia.com

Thailändska läkare tackas 
för sina insatser med studiebesök i Lund




