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Sajib fick en efterlängtad operation och kan förmodligen
spela fotboll med sina kompisar igen
Under tre veckor i mars månad var ortopeden Lars Bo
Simper, narkosläkaren Anna Englund och operationssköterskan Christina Bengtsson på uppdrag i Bangladesh.
Syftet med resan var att utföra ortopediska operationer
för att förbättra livskvalitén på främst barn och unga.
Uppdraget utfördes på de båda sjukhusbåtarna Emirates
och Lifebuoy som ligger i de mycket avlägsna delarna
av norra Bangladesh utmed Jamunafloden. Befolkningen där har begränsad tillgång till sjukvård och båtarna
betyder mycket för dem. Även det relativt nyöppnade
sjukhuset i Shyamnagar i södra delen av landet besöktes.
Alla tre drivs av organisationen Friendship. Besöket var
efterlängtat av personalen och framförallt av de boende
som fått vänta flera år på operationer eftersom inga team
kunnat komma dit på grund av pandemin.

Sajib före operationen

teamet djupt. Pojken Sajib föddes med klubbfötter. Missbildningarna förvärrades gradvis och vid sju års ålder
pekade båda hans fötter bakåt i stället för framåt, och han
gick på baksidan av fötterna. Han opererades och efteråt
såg hans fötter nästan
normala ut. Efter opeOrtopedteamet tillsammans med chefsläkaren på sjukhusbåten Lifebuoy.
Fr v: Kitte Bengtsson, Shafiul Azam, Lars Bo Simper och Anna Englund.

rationen måste han ha
gipsstövlar i tre månader, följt av en lång

Under vistelsen genomfördes totalt 242 patientkonsultationer och 87 patienter fick kirurgisk behandling. Majoriteten (64) av de opererade patienterna var barn. Många
av dem hade neurologiska sjukdomar som orsakade
ledstelhet och gånghinder. Åtta barn fick korrigerande
behandling för klubbfot. Operationerna kan inte helt lösa
problemen, men de kan avsevärt underlätta barnens rörlighet och kan göra det möjligt för dem leka och utvecklas
i takt med sina kamrater.
Det var speciellt ett barn på båten Lifebuoy som berörde

period av rehabilitering.
Dr Lars tror att Sajib i
framtiden kommer att
kunna spela fotboll och
delta i aktiviteter precis
som andra pojkar. Sajib
och hans familj var
mycket glada över att
han efter sju år utan behandling äntligen fick
möjlighet att opereras.

Snart slipper Sadika sjukhusbesöken
På sjukhuset i Shyamnagar var 8-åriga Sadika otröstlig
när sjuksköterskan rullade in henne till operationssalen.
År av möten med sjukhus och läkare hade gjort henne
ledsen och rädd, och hon ville bara komma bort från allt
vad sprutor och sjukhus heter. Men det var ett stort ögonblick för hennes familj. Sadika föddes med deformerade
vrister och i området där familjen bor är det svårt att få
tag på en ortoped som kan operera. Men på Friendships
sjukhus fick Sadika sin chans att få sina fötter opererade.
Dagen efter operationen sprack Sadika äntligen upp i ett
leende trots nålen i handen. Hon hade fått en fjärrstyrd
leksaksbil av sin pappa. Läkaren hade skrivit ”4 veckor” på
hennes gips – det var den tid Sadika måste vänta tills de
sista spåren av hennes sjukhusbesök äntligen var borta.
Lars Bo Simper, Naushad Ali Husein (Friendship)

En fjärrstyrd leksaksbil är Sadikas belöning efter sin operation.
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Uppskattade dagar i Holsbybrunn
Årets inspirations- och fortbildningsdagar samlade ett

der på barn som vände

80-tal deltagare på Ädelfors Folkhögskola utanför Holsby-

sig till den som själv

brunn. Att få samlas igen var uppskattat av många efter

inte är pediatriker.

tre års uppehåll och samtalen med både gamla och nya

Utöver detta fanns

kollegor klingade genom lokalerna.
Programmet bjöd på flera intressanta föreläsningar. Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa, ställde
frågan ”Hur står det till med hälsan i låginkomstländer
i skuggan av pandemin?” Leif Dotevall tog oss med till
Nepal, Kenya och Zambia varifrån vi fick glimtar om hur
Covid-pandemin har påverkat befolkningen och sjukhusen där. Tommy Olsson delgav oss intressant information
under ämnet ”Typ 2 diabetes – en epidemi som drabbar
södra Afrika”. Anders Björkman gjorde en genomgång
kring malaria och landade bland annat i frågan om det
vaccin som nu testas. Sist ut i raden av talare var Skandinaviska Läkarbankens före detta ordförande, Johanna
Larsson, specialist inom neonatologi. Hon gav en mycket
praktisk och uppskattad föreläsning om livräddande åtgär-

En glimt från årsmötet
den 8 maj
Årsmötet för Skandinaviska Läkarbanken hölls i samband med inspirations- och fortbildningsdagarna. Bengt
Herngren omvaldes till ordförande och styrelsen omvaldes. Till ny revisor valdes Leif Göransson vid Höglandets
Revisionsbyrå. Under året som gått har styrelsen omar-

ett flertal workshops
att välja på – om
humanitärt bistånd till
Ukraina, Telemedicin,
Att förhålla sig och anpassa sig till vård i en annorlunda
kontext, Att verka som opererande läkare under enkla
förhållanden, Säkerhet och säkerhetstänk under ett utlandsuppdrag och slutligen Läkarrollen – mentorskap
och handledare.
Ett par av föreläsningarna finns inspelade och ligger på
vår hemsida under volontär/utbildningsmaterial. Där
finns också en del av powerpointmaterialet. Utöver detta
finns allt material på de inloggningsbara sidorna för volontärer.

Till sist vill vi på
Skandinaviska Läkarbanken
önska er alla en trevlig sommar!
Välkomna att höra av er om ni
är intresserade av att åka på
uppdrag under 2023.

betat stadgarna och de nya antogs vid årsmötet. Både
de nya stadgarna och årsredovisningen finns att läsa på
hemsidan under rubriken Om oss.
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