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Katastrof eller katastrofalt – vad menas egentligen?

För några veckor sedan hörde jag på radions 
morgonnyheter en diskussion om att allt 
fler grisbönder ger genmodifierad soja till 

sina grisar. Den ena debattören var upprörd 
och tyckte det var katastrofalt att vi inte fick 
denna varudeklaration innan vi köpte vårt 
griskött. 

Nyligen skrevs det att metallavtalet var en 
katastrof, och regelbundet anses katastrofen 
vara nära för de idrottsklubbar som inte lyck-
as hänga med i högsta division. Exemplen kan 
bli många, och det känns ibland viktigt att sät-
ta in ordet katastrof i sitt rätta sammanhang. 

I Nationalencyklopedins ordbok definieras 
katastrof som »mycket stor olycka med om-
fattande materiell förödelse efter vilken 

man har svårt att tänka sig ett återställande 
el. en fortsättning«. 

I internationella sammanhang definieras 
en katastrof som en händelse där något av föl-

jande kriterier ska vara uppfyllt: ≥10 döda, 
≥100 drabbade, händelsen bedöms av natio-
nen som en katastrof eller landet begär inter-
nationell hjälp. 

I svenskt katastrofmedicinskt perspektiv 
skiljer vi på stor olycka och katastrof genom 
att den förstnämnda anses kunna handläg-

gas med bibehållen medicinsk kvalitet genom 
omfördelning och mobilisering av befintliga 
resurser. Katastrofen innebär däremot att 
man trots detta inte kan säkerställa den 
medicins ka kvaliteten. 

Med dessa olika definitioner blir till och 
med vulkanutbrottet på Island något att grun-
na över ifall det ska betecknas som en kata-
strof eller bara som en stor naturhändelse som 
skapat betydande problem. 

Oavsett vad vi kommer fram till gäller det 
ibland att vara försiktig med orden när vi talar 
om elände.

»Oavsett vad vi 
kommer fram till 
gäller det ibland att 
vara försiktig med 
orden när vi talar om 
elände.«

Louis Riddez 
medicinsk  
redaktör

louis.riddez@lakartidningen.se

Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på Lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extra-
ordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av 
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).
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reflexion

Rättelse
I artikeln »Ökad diabetesprevalens 
bland invandrare«, som publicerades i 
Läkartidningen 2010;107(16):1057, blev 
det ett fel i författarpresentationen. Re-
daktionen ber om ursäkt för detta. Den 
riktiga ska vara Per Wändell, docent, Ce-
FAM, Karolinska institutet, Huddinge.

Förra veckans webbfråga 
»att synas i massmedierna har inte nå-
gon hög status bland kollegor.« Det 
skriver Johnny Ludvigsson på Debatt i nr 
18. Håller du med?
Ja  57 % 
Nej  43 %

105 hade svarat den 6 maj kl 9.00.
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