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LÄKARBANKENS START
• Journalisten Lars Braw startade Rotarys 

Läkarbank (RLB) 1988
• Grundidén: Att skicka ut pensionerade läkare 

till Afrika
• 1990 startade Skandinaviska Läkarbanken 

(SLB) som finansieras av Erikshjälpen för att 
kunna göra ännu mer nytta!

• Nu specialiserar sig RLB på primärvård och 
SLB samarbetar med missionssjukhus. 

• SLB skickar ut medicinsk personal på ca 50 
uppdrag varje år 



MÅLSÄTTNING MED LÄKARBANKEN
”Att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i 
låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård”

• Bistår med kvalificerad medicinsk personal.
• Samarbetar med lokala hälso- och sjukvårds- institutioner / sjukhus / 

organisationer.
• Har ingen egen fältorganisation.
• Samarbetar med Erikshjälpen och bidrar med medicinsk personal i 

deras projekt.
• Arbetar främst långsiktigt i samarbete med partners.
• Partnern definierar behovet och gör en förfrågan till Läkarbanken.
• Undantag kan vara vid vissa katastrofsituationer.



VILKA ÅKER UT?

• Skandinaviska Läkarbanken skickar 
ut olika specialistläkare och ibland 
specialutbildade sjuksköterskor.

• Vi skickar ut kirurger, gynekologer, 
anestesi- läkare, barnläkare, 
ortopeder, ÖNH, internmedicinare, 
allmänläkare, etc.



VAD ÄR UPPGIFTEN?
• Arbete inom sin specialitet vid sjukhuset.
• Överföra kunskaper till kollegor vid sjukhuset.
• I vissa fall anordna föreläsningar och 

handleda studenter.
• "Jag gör nytta genom att visa ett 

förhållningsätt till patienten, ett möte utan 
alltför mycket auktoritets-tänkande, att värna 
om omsorgen, att följa upp problem och vara 
närvarande.” 
Britt Gustafsson, barnläkare



VART ÅKER MAN?

Just nu samarbetar vi med partner i:
• Kenya
• Zambia
• Tanzania
• Etiopien
• Nepal
• Bangladesh
• En del utbildningsprojekt i Kongo



HUR FUNGERAR DET?

• Uppdragen är oftast på 6 veckor.
• Läkarna/sjuksköterskorna får ingen 

lön utan jobbar frivilligt.
• Läkarbanken täcker resa, visum, 

försäkring och betalar ut ett 
traktamente.

• Ofta planering 12-16 månader i 
förväg.

• SLB skickar ut cirka 50 
läkare/sjuksköterskor varje år.



• "Genom handledning och 
mentorstöd åt yngre lokala 
kollegor och utbildning av 
personal känner jag att jag gör 
nytta, samt givetvis genom det 
kliniska arbetet som 
sjukhusläkare.”

Joep Perk
Mpongwe sjukhuset i Zambia



FÖRENINGEN

• Skandinaviska Läkarbanken är en ideell 
förening.

• Har ett kansli tillsammans med Rotarys 
Läkarbank.

• Finansieras tills största delen av Erikshjälpen, 
en biståndsorganisation med 
barnrättsperspektiv.
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