
 

 
 
 
 
 

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN 
 
Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført 
donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand, Afghanistan, fremsendes hermed afsluttende skrivelse til 
orientering. 
 
DANCON er det danske militære styrkebidrag i Afghanistan. DANCON er på nuværende tidspunkt, i 
samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere, med til blandt andet, at støtte transitionen af ansvaret 
til den afghanske regering, for opretholdelse sikkerhed og tryghed for det afghanske folk i Helmand, 
Afghanistan. Et led i støtten til transitionen, omfatter samarbejde mellem de afghanske myndigheder og det 
provinsielle genopbygningshold (PRT), hvori det danske Udenrigsministerium, DANIDA, US AID og NATO 
blandt andet er repræsenteret. DANCON har et tæt samarbejde med PRT’et, idet den militære opgave ikke 
kan løses uden støtte fra det civile samfund og det civile samfunds opgave ikke løses uden militær støtte. 
 
Som DANCON’s udsendte Civil-Militær-Samarbejdsofficer på ISAF Hold 14, har jeg arbejdet tæt sammen med 
PRT som et led i den militære støtte til ovennævnte transition. De afghanske myndigheder og den afghanske 
befolkning oplever dagligt store udfordringer, ikke mindst i Helmand der betragtes som et af de mest betændte 
områder i Afghanistan. Og som følge af efterhånden mange års krig, militær og humanitær intervention samt 
en gennemgribende nationsopbygningsindsats, er det vigtig vi fokuserer vores indsats på de rigtige områder i 
den afsluttende tid af vores støtte til et mere sikkert Afghanistan. 
  
Denne nations- og statsopbygning indbefatter mange aspekter man som aktør skal tage højde for. GMA’s 
medicinske og materielle bidrag til det afghanske sundhedsvæsen har været og er med til, at støtte den lokale 
nationsopbygning. Forud for en sådan donation er det vigtigt, at identificere det aktuelle behov og 
kompetencer hos modtagerne, mulige negative og positive effekter ved donationen der kan have indflydelse 
på transitionen samt det kapacitetsnødvendige behov for eks. logistisk støtte fra det internationale samfund.  
 
GMA’s store donation af medicin og essentielt hospitalsudstyr blev en realitet d. 4. feb. 2013 efter detaljeret 
planlægning og koordination Hærens Operative Kommando, DANCON, PRT og ikke mindst GMA imellem. 
Med deltagelse af Helmandprovinsens vice-guvernør, Direktøren for Helmands sundhedsvæsen, 
Hospitalsdirektøren, flere afghanske læger, DANIDA, US AID og DANCON, overrakte PRT’et, repræsenteret 
ved DANIDA og US AID, formelt donationen en mandag middag i det støvede solskin foran Fatima Bayat 
Hospital, Lashkar Gah, Helmand, Afghanistan.  
 
I alt modtog Fatima Bayat Hospital og det afghanske sundhedsvæsen følgende: 
Røntgenudstyr, Ultralydsudstyr, ca. 700 Uldtæpper, 20 Hospitalssenge, 8 Undersøgelseslejer, 1 
Operationsseng, 2 Gynækologiske senge, 20 Madrasser, 20 Kørestole, Krykker, samt en masse nødvendigt 
medicin. 
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De egentlige modtagere og vindere er, den lokale befolkning. I særdeleshed afghanske kvinder og børn.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Herunder ses forløbet i billeder, fra modtagelse med verdens andenstørste fly i Camp Bastion til aflæsning 
med måske verdens mindste kran ved hjælp af lokal arbejdskraft i hospitalets gård. 
 
Modtagelse i Camp Bastion. 

 
Oplagring på lastbiler med henblik på transport til Lashkar Gah, Helmand, Afghanistan. 

 
 
 
 



 
Opbevaring i Lashkar Gah Basen og læsning af Lokal Chaufførs lastbiler. 

 
Aflæsning ved brug af lokal arbejdskraft på Fatima Bayat Hospital.



 
Møde og Ceremoni hvor alle takker hinanden for et godt samarbejde med håbet om en lysere fremtid. 

 
 
Det relative nyopførte Fatima Bayat (føde)-Hospital har nu blandt andet, fået ultralydskapacitet hvilket 
bevirker, at de uddannede afghanske læger kan bringe børn til verden mere sikkert i fremtiden. De afghanske 
sundhedsmyndigheder i Helmand, Afghanistan er kapacitetsmæssigt vokset og troen på et bedre Afghanistan 
er kommet et skridt nærmere. 
 



D. 4. feb. 2013 udsendte Pashtunsk TV en reportage fra Fatima Bayat Hospital hvori provinsguvernøren og 
direktøren for sundhedsvæsenet i Helmand fortæller om de nye kapaciteter ved hospitalet. 
Reportagen er vedlagt denne skrivelse. 
 
På vegne af DANCON Hold 14 vil jeg gerne takke for et godt samarbejde og jeg håber dette kan fortsætte i 
fremtiden, både i fremtidige missionsområder ved behov og uddannelsesmæssigt herhjemme.  
 
Med Venlig Hilsen 
 
Klaus Dalager 
CIMIC Officer, ISAF Hold 14   
 
 


