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Kirurgen Bengt Herngren från Habo är ny ordförande i 
Skandinaviska Läkarbanken. Han tar över i en tid när 
organisationen, som vanligtvis skickar ut läkare på  
volontäruppdrag runt om i världen, begränsas kraftigt  
av coronapandemin.

– Vi har kontinuerlig kontakt med våra samarbetssjuk-
hus och vill vara redo att skicka ut personal från Skan-
dinaviska Läkarbanken så snart det återigen är möjligt, 
säger han.

Bengt Herngren, 62, är specialist i ortopedisk kirurgi och 
allmänkirurgi. Han arbetar vid Barnortopediskt region-
centrum för sydöstra sjukvårdsregionen i Jönköping och 
har varit ledamot i Skandinaviska Läkarbankens styrelse 
sedan 2010.

– Med stor ödmjukhet och tillsammans med många kom-
petenta ledamöter i styrelsen känns det spännande att nu 
som ordförande få vara med och utveckla Skandinaviska 
Läkarbanken, säger han.

Intresset för att som läkare göra insatser i andra delar  
av världen fick Bengt redan under medicinstudierna.  
På 1990-talet jobbade han utomlands i fem år för Svensk 
Pingstmission, bland annat placerad på Nkinga-sjuk- 
huset i centrala Tanzania. De senaste 15 åren har han 
gjort ideella utlandsuppdrag på fem, sex veckor åt gången 
för Skandinaviska Läkarbanken, bland annat i Tanzania 
och efter jordbävningskatastrofen på Haiti 2010.

– Jag har en fast men samtidigt ganska enkel gudstro 
och det bibelord som burit mig under åren med engage-

Intressanta föreläsningar  
på inspirationsdagen
Inspirations- och fortbildningsdagarna hölls i år digitalt 
en förmiddag i slutet av april. 80-90 personer deltog och 
vi fick lyssna till två föreläsningar. Den första av Stefan 
Swartling Peterson som talade om ”En framtid för värl-
dens barn” med koppling till hur pandemin påverkat 
barnen och dess framtid, men också mer generella tan-
kar om barns hälsa. Peter Geiger talade om ”Covid-vård 
i Sverige och Tanzania”. Han beskrev de medicinska för-
hållandena bakom Covid-19, lärdomar han har dragit om 
behandling av sjukdomen, men också sina upplevelser av 
att vara på plats i Tanzania när pandemin eskalerade där.

Du hittar båda dessa föreläsningar på vår hemsida under 

rubriken volontär/utbildningsmaterial, eller via följande 
länk.

Kurs om insatser vid katastrofer
För dig som har erfarenhet av eller jobbar med katastrof- 
arbete, alternativt ser dig som en i ett team som kan vara 
redo att åka ut på den typen av internationella uppdrag, 
kommer det finnas möjlighet att delta i en utbildnings-
helg 12-14 november 2021 i Mullsjö. Mer information om 
hur man anmäler sig kommer framöver. Humanitära 
katastrofer vet vi tyvärr kommer att komma även i fram-
tiden och vi är glada för att nu kunna skapa team som 
genom denna första utbildningshelg blir ännu bättre  
förberedda inför en sådan eventuell insats.

Bengt Herngren är ny ordförande i Skandinaviska Läkarbanken

Entrén till Nkinga Referral Hospital i Tanzania Bengt Herngren opererar tillsammans med 
Dr Sayida på Nkinga sjukhuset i Tanzania 

https://skandinaviskalakarbanken.se/aka-ut-som-sjukvardspersonal/undervisningsmaterial/
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mang för andra människor utanför vårt lands gränser är 
Filipperbrevet 2:4-5: ”Se inte bara på ert eget bästa, utan 
tänk även på andras behov. Ha samma attityd som Kris-
tus Jesus”. Det är stora ord som jag med stor ödmjukhet 
tagit till mig och ständigt återkommer till.  Detta stämmer 
också väl in på Skandinaviska Läkarbankens uppdrag, 
säger han.

Bengt Herngren disputerade 2018 och har ett fortsatt  
aktivt forskningsengagemang. Han är också register- 
hållare för Svenskt Barnortopediskt kvalitetsregister, 
SPOQ. Han tar över ordförandeposten efter Johanna 
Larsson som suttit elva år i Skandinaviska Läkarbankens 
styrelse, varav fyra som ordförande.

– Det har varit givande år, och jag har uppskattat med- 
arbetarna i styrelsen och det täta samarbetet med  
koordinatorn Gerd Pettersson, säger Johanna Larsson 
och fortsätter:

– Det känns tryggt att lämna över stafettpinnen till Bengt 
Herngren, som har stor erfarenhet av Skandinaviska  
Läkarbankens arbete, dels som engagerad styrelseleda-
mot och vice ordförande, dels genom flerårigt arbete som 
läkare i låginkomstland.

På senare år har kunskapsöverföring och utbildning av 

nationell personal på samarbetssjukhusen blivit en tyd-
ligare del av uppdraget för läkare och annan medicinsk 
personal inom Skandinaviska Läkarbanken. Det är en 
utveckling som nya ordföranden Bengt Herngren vill 
fortsätta främja, liksom kapaciteten att snabbt svara på 
vårdbehov vid till exempel naturkatastrofer. Just nu kan 
dock Skandinaviska Läkarbanken inte skicka ut några 
volontärer, på grund av pandemin.

– Vi hoppas kunna återuppta viss verksamhet efter  
sommaren, men möjligheten att kunna aktivera vårt 
personalbistånd avgörs till stor del av hur läget i de olika 
länder där vi arbetar utvecklar sig, säger Bengt Herngren.

Text: Sofia Denzler

Om Bengt Herngren
Ålder: 62
Familj: Frun Inger, två barn med respek- 
tive, fyra fantastiska barnbarn
Yrke: Specialist i ortopedisk kirurgi och 
allmänkirurgi
Aktuell: Ny ordförande för Skandinaviska 
Läkarbanken
Gör på fritiden: Aktiv i Pingstkyrkan i 
Habo, cyklar, kör motorcykel, reser och 
sportdyker när tillfälle bjuds

Hälsning från ordföranden:

Kära vänner i Skandinaviska Läkarbanken!

Det senaste dryga året har varit ett mycket märkligt år. Vi som organisation brukar ha mellan 50-
60 ideellt arbetande sjukvårdspersonal ute på olika uppdrag under ett år men sedan början av 2021 
har vi återigen tvingats att i förtid avbryta pågående insatser eller helt skjuta upp på obestämd tid 
redan planerade insatser. Det är naturligtvis väldigt tråkigt att vi just nu inte kan vara till hjälp på 
det sätt vi önskar. Pandemin kommer dessutom mest troligt påverka oss i betydande grad även en 
bit in på 2022. Vi jobbar däremot fortsatt aktivt med att analysera situationen i vart och ett av de 
länder där vi normalt arbetar. Med hjälp av våra samarbetspartners i dessa länder, svenska myn-
digheter och andra organisationer som likt oss arbetar i låg- och medelinkomstländer, försöker vi 
regelbundet göra en uppdaterad säkerhetsbedömning för varje land avseende vilka insatser som 
förhoppningsvis kan genomföras senare i år utan att vi utsätter vår personal för oacceptabla risker. 

I Sverige öppnar vi nu successivt upp samhället i olika steg under sommaren. I de flesta länder där 
vi arbetar är man däremot ännu inte inne i samma fas av pandemin. Jag vet att det är många bland 
er som står i startgroparna och är redo att åka ut på uppdrag för oss igen så snart möjligheterna 
återigen öppnar sig. Vi hoppas det blir mycket snart men tills vi vet mer säkert hur tidsplanen för 
detta kommer att se ut får vi hoppas att ni alla som yrkesarbetar i vården härhemma nu får tid för 
en välförtjänt återhämtning med semester. 

Senast mot slutet av sommaren bör vi kunna uppdatera er med en mer tydlig tidsplan för hur och 
när vi ska kunna återgå till lite mer normal verksamhet. Jag hoppas Du vill fortsätta att stödja vårt 
arbete på olika sätt och då inte minst vara redo för nya utmaningar när vi ser att så kan ske igen.

Önskar er alla en härlig sommar, 
Bengt Herngren


