
Skandinaviska Läkarbanken  

Policy för samarbete med sjukhus/organisation i låginkomstland 
 

Bakgrund 

 

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen 

livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård 

anpassad efter sina behov. Skandinaviska Läkarbanken samarbetar sedan länge med ett antal 

sjukhus i låginkomstländer, företrädesvis missionssjukhus i Afrika.  

 

Läkare, specialistsjuksköterskor samt tandläkare från Sverige och andra nordiska länder 

tjänstgör under sexveckorsperioder på dessa sjukvårdsenheter. Uppgiften är att bidra med 

klinisk utbildning och kompetenshöjning av den inhemska personalen samt att även hjälpa till 

med avlastning av den ordinarie personalen. 

 

De utsända arbetar utan lön men Läkarbanken står för resa, bostad samt visum/arbetstillstånd 

och försäkring. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Erikshjälpen.  

 

Skandinaviska Läkarbanken har som ambition att även kunna ta en mer aktiv del i såväl 

långsiktiga biståndsprojekt som i katastrofinsatser i samarbete med andra organisationer. I 

detta arbete är det naturligt att i första hand samarbeta med Erikshjälpen men även andra 

biståndsorganisationer med väl upparbetade lokala samarbetskanaler kan vara aktuella.  

 

Skandinaviska Läkarbanken har möjlighet att bistå med kvalificerad medicinsk personal men 

har ingen egen fältorganisation utan är helt beroende av samarbete med lokala hälso- och 

sjukvårdsinstitutioner samt andra organisationer.  

 

Policy för samarbete 

 

# Allt samarbete ska främja Skandinaviska Läkarbankens målsättning att utifrån en kristen 

livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer ska kunna få tillgång till god hälso- och 

sjukvård, och att därigenom bidra till en hållbar utveckling av samhället. 

 

# Initiativ till samarbete ska företrädesvis komma från sjukhus eller organisation med en god 

lokal förankring i det aktuella området.  

 

# Skandinaviska Läkarbankens samarbete med sjukhus/organisationer är huvudsakligen 

långsiktigt, undantag från denna huvudregel kan vara vissa katastrofinsatser. 

 

# För att Skandinaviska Läkarbankens insats skall bli optimal bör samarbete huvudsakligen 

ske med institutioner och organisationer som har en väl genomtänkt strategi för hur 

Skandinaviska Läkarbankens resurser skall utnyttjas. Insats av Skandinaviska Läkarbanken 

förutsätter tillgång till erforderlig materiell utrustning samt inhemsk personal.  

 

# Vid engagemang i biståndsprojekt och katastrofarbete ska Skandinaviska Läkarbankens 

insatser främst avse medicinsk kompetens. Samarbete ska så långt som möjligt ske med 

biståndsorganisationer som har väl upparbetade samarbetskanaler i det aktuella området. 

 

# Alla samarbeten ska regelbundet utvärderas och vid behov omprövas utifrån denna policy.  


