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12. november 2013. Jeg er på jobb på Barneavdelingen i Tromsø, hvor 
jeg har jobbet som barnesykepleier siden 2005, da telefonen ringer:
-  zHei, dette er Monika som ringer fra Røde Kors. Kan du tenke deg å 
reise med oss til Filippinene? 
-  JA
Jeg er delegat i Røde Kors. Det betyr at jeg når som helst kan bli ringt 
opp og få forespørsel om jeg kan tenke meg å reise ut på oppdrag, 
gjerne på kort varsel, til katastroferammede områder. Som nå, til  
Filippinene etter tyfonen Haiyan. 

Jeg er delegat i Røde Kors. Det betyr at jeg når som helst kan bli ringt 
opp og få forespørsel om jeg kan tenke meg å reise ut på oppdrag, 
gjerne på kort varsel, til katastroferammede områder. Som nå, til Filip-
pinene etter tyfonen Haiyan. 

De neste dagene er hektiske og 15.november sitter jeg på et fly på 
vei til Filippinene. Jeg skal sammen med andre delegater fra Norge 
og Canada reise til Filippinene og jobbe på et feltsykehus i fire uker. 
Dette er mitt første oppdrag som delegat, og barnesykepleier, for 
Røde Kors. Bak meg har jeg søvnløse netter; Hva kommer jeg til å 
møte? Kommer jeg til å gjøre en god nok jobb? Familien min – redselen 
deres for at det skal hende meg noe, at jeg ikke skal komme hjem 
igjen. Tårene deres sitter fast i hjertet mitt. Likevel velger jeg å reise.
Turen går til Ormoc, Leyte. Det statlige sykehuset for området, Ormoc 
District Hospital, har blitt skadet i stormen, og vi skal sette opp  

feltsykehuset vårt rett ved siden av dette for å avhjelpe situasjonen. 
De første dagene i Ormoc er lange og tunge. Sykehuset skal settes 
opp og dette innebærer tungt fysisk arbeid fra morgen til kveld med 
lossing av lastebiler, mye tung bæring, oppsetting av telt og utpak-
king av utsyr. Jeg kommer rett fra Tromsø i november og det går også  
plutselig opp for meg hva tropisk klima virkelig betyr. Sol fra skyfri 
himmel, og regn bare i drømmene mine. Hovne fingre, og sko som 
plutselig har blitt for små. De første dagene i Ormoc får jeg også sett 
mye av Haiyans herjinger. Hus som manglet tak og vegger, store trær 
som har brukket som fyrstikker, ødeleggelser overalt. Strømmen er 

Tyfonen Haiyan (Yolanda) traff Filippinene 8.november 2013. Med vindhastigheter på over 
315 km/t er den blitt funnet å være en av de kraftigste stormer som noensinne har blitt 
registrert over land. Haiyan var en dødelig kombinasjon av ekstrem vind, kraftig regnvær 
og tsunamilignende bølger. Dette førte til massive ødeleggelser. Mer enn 16 millioner men-
nesker ble berørt; 4,1 millioner mennesker ble drevet på flukt, 1,4 millioner hus ble skadet 
hvorav nesten 600 000 fullstendig ødelagt, 6200 mennesker er rapportert døde og 1785 er 
fortsatt savnet (tall fra Røde Kors). Behovet for nødhjelp var enormt. Norges Røde Kors fikk i 
oppdrag av det Internationale Røde Kors å sende to feltsykehus til Filippinene. 
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også stengt i hele byen ettersom strømstolper har brukket og øde-
lagte strømledninger henger og slenger overalt. Det går også opp for 
meg at en av grunnene til de store ødeleggelsene er fattigdommen i 
området. Ormoc er ingen turistby, det er derimot en by med et stort 
antall fattige. Plankehaugene som mange bor i kan kanskje kalles et 
hjem, men de kan knapt nok kalles solide hus og har dermed blitt 
enkle offer for Haiyan.
 

21.november er feltsykehuset klart til å ta imot de første pasientene. 
De neste ukene jobber jeg hovedsakelig i barneteltet, et telt på 6,5 
x 15 meter med 20 senger. Det blir snart klart at det er flere små 
pasienter enn senger, og barna må derfor dele slik at de blir to i hver 
seng. I løpet av få timer er det 32 innlagte barn i teltet samt foreldre,  
søsken og annen familie. Jeg skal også hjelpe til med barna på 
akuttmottaket, og min første lille pasient der er baby Rebecca med 
høy feber og kramper som har vart i flere timer. Foreldrene kommer 
bærende med henne, de har gått i over en time i sola for å komme 
til oss fordi de ikke har penger til buss eller annen transport. Baby 
Rebecca blir lagt inn med mistanke om Denguefeber. Etter hvert 
kan jeg stort sett dele barna som blir lagt inn i tre grupper; feber, diare/
oppkast, bronkiolitt/lungebetennelse. De lokale sykepleierne sier at 
gruppen med diare/oppkast er den som har økt mest etter tyfonen, 
og de mistenker at det er på grunn av mangel på rent drikkevann. 
Før tyfonen hadde rundt 70 % av befolkningen i Ormoc rent drikke-
vann, i etterkant har dette tallet sunket betraktelig. Jeg ser også 
sykdommer som jeg aldri har sett tidligere; rabies og stivkrampe. 
Jobben min er grunnleggende sykepleie til barn. Vi har med oss det 
mest elementære av utstyr og medisiner. Dagene mine går med til 
inhalasjoner og feberdempende tiltak, trøst og medisiner. 

Jeg får høre mange historier disse ukene. Historier om stormen Yo-
landa som den heter på Filippinsk. Historier om ødelagte hus og tak, 
om barn som gråt mens stormen raste rundt dem, om tryggheten 
som de har mistet. Jeg gir bort lommelykten min til ei lita jente som 
er redd for å reise hjem igjen. Huset hennes har ikke lenger tak og 
vinduene og døra er ødelagt slik at hvem som helst kan komme inn i 
huset hennes. Hun er mørkeredd, og hele byen er uten strøm. Jeg får 
også høre historier om fattigdom. En familie fra en av de mindre lands-
byene utenfor Ormoc kommer inn med to gutter som er syke, guttene 
har et par sandaler på deling. Sandalene er det eneste fottøyet gut-
tene eier. Moren forteller også at i landsbyen er det vanlig ikke å gi 
barna navn før de har blitt fem år på grunn av høy barnedødelighet, 
de fleste har ikke råd til sykehus og medisiner til barna hvis de blir 
syke. På Røde Kors sykehuset vårt er alt gratis. Ormoc District Hospital 
er statlig drevet og dermed mye billigere enn privatsykehusene i 
byen, likevel er det ifølge en av de lokale barnelegene vanligvis rundt 
7 prosent av pasientene som skriver seg selv ut mot legens anbefaling 
fordi de ikke har råd til behandlingen.

Jeg bor på et hotell sammen med resten av delegatene. Hotellet 
mangler deler av taket, men rommene er forholdsvis rene. Det er 
edderkopper og småkryp på rommet så jeg sover inni et myggtelt 
til stor latter fra de andre delegatene. De første ukene har vi strøm 
fra aggregat to timer morgen og to timer kveld. Vi har vann til dusj 
og do kun når aggregatet er på. Jeg deler rom med en lege fra Alta. 
Sikkerheten er viktig. I Ormoc er det forholdsvis rolig, men sikkerheten 
er likevel prioritert. Vi har en egen sikkerhetsansvarlig i gruppa og han 
holder nøye orden på oss. Vi signerer ut når vi drar fra hotellet til syke-
huset på morgenen, og inn når vi kommer hjem om kvelden. Vi har 
fått tegnet inn et lite område på kartet rundt hotellet hvor vi har lov å 
bevege oss alene på dagtid, og to og to når det har blitt mørkt. Vi får Inne i barneteltet.

En av mine små pasienter sammen med mammaen sin.

De som har det de trenger, tror at det viktigste i verden er 
kjærlighet. De fattige vet at det er penger. Gerald Brenan.
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ikke lov til å gå utenfor dette området. Det er en fin gjeng jeg har reist 
ut med, og latteren sitter løst rundt bordet på kveldene. Jeg har forsøkt 
å pakke med meg så lite som mulig på turen. Vi har en stor metallboks 
med oss hver fra Røde Kors som inneholder alt av praktiske ting vi trenger. 
Alt fra sovepose til bestikk, håndduker og dopapir. Av personlige ting 
har jeg med meg en bok og musikk, etter en lang dag er det nødvendig 
for meg å kunne tenke en liten stund på noe annet for å være klar for 
neste dag igjen. Jeg har også med meg en liten tøykatt. Jeg fikk den 
på flyplassen rett før jeg reiste av jenta på tre år som jeg er tante til. 
Den skulle være med og passe på meg på turen langt langt hjemmefra.

All takknemmeligheten jeg møter her nede er overveldende.  
En takknemmelighet helt uten grenser. Alle jeg møter smiler og hilser. 
Samme hvor fattige folk er og hvor store utfordringer de har så velger 
de å møte meg smilende. Selv når barn dør så kommer foreldrene 
bort til meg og takker fordi jeg forsøkte å redde barnet deres. En 
hjerteskjærende takknemmelighet som får meg til å ville krype under 
dyna og gråte, fordi jeg ikke kan gjøre mer. Fordi jeg ikke kan redde 
alle. Men jeg vet at med å reise ned hit har jeg fått det ufattelige 
privilegiet det er å få lov til å hjelpe. Og jeg vet at selv om innbyggerne i 
Ormoc har det vanskelig nå så vil de reise seg igjen.  
– Bangon Ormoc!!

- Hva jeg kommer til å huske best fra turen?

Bestefaren til den lille jenta på 6 mnd som døde av bronkiolitt. Den 
grenseløse sorgen hans fordi han etter å ha jobbet et helt liv ikke 
hadde penger nok til å få jentungen til datteren sin på privatsykehus 
med respirator. Den respiratoren som vi ikke hadde med oss kunne 
ha reddet livet hennes. 
Folkene jeg fikk lov å bli kjent med. Smilene og latteren. 
- Kommer jeg til å reise ut med Røde Kors igjen hvis jeg får muligheten?

Ja!!!

Norske og Canadiske delegater.

VIL DU BLI DELEGAT I RØDE KORS?
Personell som sendes på oppdrag i utlandet har som regel 
høyere utdanning og flere års arbeidserfaring. Relevant 
arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning, 
og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Dette er noen av minstekravene til delegater:
• Minst tre års arbeidserfaring etter formell utdanning
• Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper
• Gode kommunikasjonsevner
• God kulturforståelse
• Sterk fysisk og psykisk helse
• Alder over 25 år
• Førerkort klasse B

Engelsk er det formelle arbeidsspråket i Røde Kors, men andre 
aktuelle arbeidsspråk kan være fransk, spansk, portugisisk, 
russisk og arabisk. Det er en stor fordel om delegaten kan ett 
eller flere av disse språkene i tillegg til engelsk.

En delegat arbeider direkte for Røde Kors i Norge, eller stilles 
til disposisjon for den internasjonale Røde-Kors-komitèen 
(ICRC) for korte eller lengre oppdrag. 

Finn mer informasjon om hvordan man blir på  
www.rodekors.no/delegat
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