KARLSKRONA LÄKAREFÖRENINGS 1390:e ORDINARIE SAMMANTRÄDE
Å Sjöofficersmässens lokaler den 27:e mars 2014.
1. Ordförande Ronny Lövdahl hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll lästes upp.
3. Professor Finn Warburg, verksam i hela världen samt vid Ortopediska Kliniken på
Rigshospitalet i Köpenhamn föreläste på temat ”I krig och katastrof”. Inledningsvis fick vi veta
hur föreläsaren under barndomen utvecklat goda egenskaper, som att lära sig simma genom att
bli kastad i Öresund vid 4 års ålder.
Som ortoped och militärläkare har Finn Warburg upplevt många oroshärdar, bland annat
Libanon och Afrikas horn på 80-talet, Bosnien och Kosovo på 90-talet, jordskalv i Indien och
Afghanistan under detta sekel. Genomgående vid katastrofer är att initialt skadas många och
samhällssystemen är upplösta, framöver skapar kaos många nya olyckor och sjukdomar.
I Libanon kom Finn till en ort vid gränsen, MiaMia, där olika grupperingar mördade invånarna.
Det var meningslöst att be armén skydda dem, så man började i andra ändan med att öppna en
sjukvårdsmottagning. Då kände sig armén tvingad att skydda denna, man stationerade 150 man
i MiaMia och befolkningen var skyddad. Ett bra sätt att få maktens män att göra som man vill.
I Sarajevo ägnade man en månad åt att bygga en operationssal i ett gammalt hus och ändå
droppade det avloppsvatten från taket ner på operationsbordet. Hopplöst tyckte Finn och
utvecklade Expandable Container Hospital. Man expanderar en lastbilscontainer till 3 gånger
ytan och däri finns allt som behövs för en modern operationssal. Ungefär som svenska
skidlandslagets vallabod, fast mer användbar, tänkte jag när jag satt och lyssnade. Detta
Container Hospital har sedan danska staten ryckt ut med i hela världen, i Bosnien, Indien,
Sumatra och Afghanistan. Under 4 år i Bosnien genomförde man 9000 operationer och
behandlade 80 000 mindre skador och sjukdomar.
På Rigshospitalet har man byggt upp en enhet som tar hand om krigsskadade danska soldater.
Dessa skador är ofta mycket komplicerade. Vid en minskada i underbenet kan jord tryckas ända
upp i det till synes oskadade låret. När en bil kör över en mina så kan bilen kastas 8 meter upp i
luften. De skadade får då både direkta sprängskador och multipla kompressionsfrakturer. Oftast
genomför man stabiliserande operationer på plats och inom ett dygn transporterar man hem
soldaterna. Sen följer komplicerade rekonstruktiva operationer, behandling av infektioner samt
massiv rehabilitering och träning. Den Danske Kongelige Ballet frågade om man kunde hjälpa
till med träningen av de danska soldaterna. Vansinne tänkte Finn, ska de amputerade dansa
balett? Men man får ju vara hövlig, så de startade ett samarbete. Soldaterna fick åka till Den
Kongelige Teaters träningslokal och träna Pilates, balans, flexibilitet och bålstabilitet. Det
fungerade väldigt bra, istället för att stappla fram så fick soldaterna nu en fin rak hållning och
en smidig gång. Det var också motiverande att komma utanför sjukhuset och träna i grupp med
andra soldater. Under åren 2006-2010 har man behandlat 63 svårt sårade, varav 61 har lärt sig
gå och kan klara sig själva i hemmet.
Under alla dessa upplevelser utomlands har Finn lärt sig att man måste vårda livet hemmavid
och gläder sig nu åt sin fru sen 50 år, 2 barn, 3 barnbarn och 1 bortskämd hund.
Carpe Diem, avslutar föreläsaren med.
Vid protokollet,
Anna Westrup, en av Landstingets föredettingar

