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Skandinaviska Läkarbanken 30 år 

Jubileumsinsamling till samarbetssjukhus som drabbats av  
coronapandemin
Vi kommer nog alla att minnas våren 2020 som annorlunda. En del har 
jobbat på högvarv, andra har gått ner i tjänst eller har färre patienter. En 
del har haft brist på skyddsutrustning, andra har ställt om och tillverkat 
visir mm. Mitt i den här tiden fyller Skandinaviska Läkarbanken 30 år. 
Den 8 juni är det dags för jubileum. 

Samarbetssjukhusens behov
Vi har skrivit till våra samarbetspartners på olika håll i världen och 
frågat hur de har det under den här tiden. Det är väldigt få som säger 
att de har fått in coronasmittade patienter på sina sjukhus även om 
smittan finns i landet. Däremot har i princip alla haft ett rejält minskat 
inflöde av patienter eftersom många av länderna har starka rekom-
mendationer om hur man får röra sig i landet. Minskat antal patienter 
betyder minskade inkomster för dessa sjukhus och flera av dem be-
skriver situationen som mycket svår. Någon har till och med avskedat 
personal. De allra flesta nämner också rädslan för att sjukdomen ska 
komma in på sjukhusen och att man inte har tillgång till den skyddsut-
rustning man behöver. En del har bett besökare att använda munskydd 
och man får inte ha mer än en person på besök per patient och den ska 
vara under 60 år. 

Man lär ut ”reglerna” så gott det går: tvätta händerna med tvål och vatten,  
håll avstånd och skydda de äldre. Men även enkla regler som dessa kan vara  
svåra att följa om man måste gå flera kilometer för att hämta vatten, tvålen 
är dyr att köpa och man bor över generationsgränserna i samma lilla bostad. 

Jubileumsinsamling i samverkan med Erikshjälpen  
– din gåva fördubblas!
När vi nu firar att Skandinaviska Läkarbanken fyller 30 år vill vi göra det 
genom en jubileumsinsamling till förmån för våra samarbetssjukhus och de 
behov som uppstått hos dem i samband med coronapandemin. Erikshjälpen, 
som är en barnrättsorganisation och vår partner ända sedan starten för 30 
år sedan och den organisation som stött oss ekonomiskt under alla åren, har 
lovat att toppa upp med lika mycket pengar som vi samlar in. Detta betyder 
att din gåva dubbleras! Vi är tacksamma för den generositeten från Erikshjäl-
pen. Vill du läsa mer om dem och deras fascinerande arbete för barns rättig-
heter kan du göra det på erikshjalpen.se 

Det enklaste är att ge din gåva via Swish 123 900 84 42. Märk: ”SLB 30 år”. Du kan också ge via bankgiro 900-8442, 
märk på samma sätt.

Tack för att du vill vara med och fira våra 30 år på det här sättet!
Johanna Larsson, ordförande och Gerd Pettersson, koordinator

http://erikshjalpen.se
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Skandinaviska Läkarbanken 30 år – en resumé 
Nyhetsuppläsaren på Sveriges Radio säger: ”Svår bussolycka utanför Garissa i Kenya. Mer än 20 döda”.  
Skandinaviska Läkarbanken hade personal på sjukhuset i Garissa. Leif Lindblad tidigare chefskirurg i Kungälv 
och Anna-Karin Forsell, trainee, som då arbetade på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg, men som idag  
själv är chefskirurg i Kungälv. Bussolyckan hade påverkat arbetet på sjukhuset och man hade under oerhört kaos 
vårdat ett stort antal patienter. Ambulanspersonalen hade meddelat, att man hade tvingats att jaga bort lejon,  
som gått till angrepp på skadade i bussen. Läkarbanksuppdrag kan innehålla arbetsuppgifter, som man inte alls  
är förberedd på.

Skandinaviska Läkarbanken (SLB) startades 1990, som en parallell- 
organisation till Rotary´s Läkarbank och i samverkan med Erikshjälpen.  
Berättelsen om bakgrund och start finns på SLB:s hemsida  
skandinaviskalakarbanken.se under rubriken Om oss. Grundtanken  
hos idégivaren, Lars Braw var, att man skulle hjälpa så många missions-
sjukhus i låginkomstländer som möjligt med läkare, till så låg kostnad 
som möjligt. Nypensionerade läkare hade högsta kompetens, dessutom 
pension och fordrade därför ingen ersättning för sitt arbete. SLB skulle 
stå för kostnader som resa, visum, arbetstillstånd och boende.

Förändrad inriktning på arbetet
Arbetsuppgiften har gått från att vara ersättare till ordinarie läkare på missionssjukhus till att delta i utbildnings-
projekt med väldefinierade mål. Vi har ibland skriftliga avtal med sjukhusen och tidsbegränsade projekt. SLB 
skickar även andra yrkesgrupper med medicinska uppgifter, exempelvis specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster, 
tekniker och clown/lekterapeuter.

SLB har breddat sin verksamhet och satsar på katastrofutbildning och planering för att vara beredda om det  
omöjliga händer. Vi har hittills medverkat i insatser efter folkmordet i Rwanda, jordbävningen på Haiti, tyfonen 
Hayan på Filippinerna och senast efter jordbävningen i Indonesien. Alla katastrofinsatser har gjorts i mycket nära 
samverkan med Erikshjälpen. 

Utbildning viktigt
Eftersom utbildning har betonats, har SLB satsat på att ta fram utbildningsfilmer som visar operationsteknik  
vid kejsarsnitt, hysterektomi, symfysiotomi och traumatiskt betingade vesico-vaginala fistlar, som finns nästan 
enbart i låginkomstländer och krigsområden. Kejsarsnitt enligt Misgav Ladach är så outstanding, att den numera 
är standardmetod i Sverige och största delen av världen. 

SLB:s Läkarmöte varje vår, lett av Gunnar Holmgren, har inriktats på utbildning. Auktoriteter som Peter Bewes, 
Shuresh David, Johan von Schreeb med flera har medverkat.

SLB har också utvecklat sitt eget utbildnings- och rekryteringssystem genom att starta trainee-system.  
En ST-läkare får arbeta ihop med en handledare som tidigare varit i arbete i låginkomstland.

Minst 7000 arbetsveckor genomförda
Lite av statistik, utan att göra anspråk på att vara exakt. Under 30 år har vi förmedlat minst 7000 arbetsveckor 
motsvarar 130 läkararbetsår. Detta betyder att minst 700 000 patienter har blivit hjälpta.

Styrelsens sammansättning är anpassad till verksamheten och ledamöterna, som arbetar volontärt, har flera  
professioner. Samtliga ledamöter och koordinator har arbetat flera perioder i låginkomstländer. 

Intressanta och spännande uppdrag
Det lilla 60-talsflygplanet tillhörande Ethiopian Airlines landade på den gräsbevuxna airstrippen i Jinka.  
Dörren öppnades snabbt och någon ropade ”Is there a doctor onboard? Please come quickly. There is a problem  
in maternity”. På maternity var det uppstressat och oroligt. En liten ny världsmedborgare ville ut, men hade lagt 
sig i tvärläge och en liten hand hade tagit sig ut. Utan att känna personalens kompetens fick det bli snabbnarkos 
och katastrofsnitt, eftersom barnets hjärtfrekvens blev långsammare. Det var ganska trångt, svårt och livmodern 
gick i kramp, men allt gick bra. Jag hade tänkt mig att i lugn och ro flytta in i bostaden och dagen efter att presen-
tera mig på sjukhuset och kolla in utrustning och arbetskamraternas kompetens. Men uppdrag för SLB blir inte 
alltid som man i tanken trott, men alltid spännande.

SLB:s uppdrag ger mycket av både livserfarenhet och intryck som följer med genom hela livet.

Lennart Sjöholm, styrelseledamot i SLB sedan 1991, varav ca 15 år som ordförande

http://skandinaviskalakarbanken.se

