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Skandinaviska Läkarbanken i samverkan med Erikshjälpen

Nytt arbete i Bangladesh
Inom kort kommer Skandinaviska Läkar-
banken gå in i ett tätare samarbete med 
organisationen Friendship i Bangladesh. 
Vi har stött dem några gånger med hjälp att 
utvärdera och strukturera ett hälsovårds-
projekt som drivs med bland annat stöd från 
Erikshjälpen. Nu kommer vi att stötta upp 
med läkare inom operation och narkos. 

Friendship bedriver bland annat sjukvård 
för den fattiga befolkningen i floddeltat i 
norr. För att nå ut till patienterna använ-
der man sig av båtar som är utrustade som 
sjukhus. Planen är att vi ska skicka läkare 
dit några gånger per år för att hjälpa till 
med enklare operationer som går att utföra 
på en båt. Det finns en önskan om att de 
skandinaviska läkarna ska bidra med sin 
kunskap och undervisa den personal som finns med vid operationerna. I närhe-
ten av båtarna finns också ett utbildningscenter där mer regelrätt undervisning 
kan ges i klassrumsmiljö. Ett första pilotteam åker dit i oktober för att operera, 
undervisa  och förbereda för kommande team. Är du kirurg eller narkosläkare 
och är intresserad av att åka till Bangladesh framöver får du gärna höra av dig. 

På öron-näsa-hals-uppdrag i Zambia 
Margareta Bjärnhall har just kommit hem 
från ett uppdrag på Frälsningsarméns sjukhus 
Chikankata i södra Zambia. Sjukhuset byggdes 
1947. Det fick ett gott renommé och fungerar 
fortfarande som regionens sjukhus för en be-
folkning på drygt 100 000 invånare. 

Kyrkan sätter sin karaktär på hela det lilla samhället med 3000 invånare. På 
Frälsningsarméns område finns bland annat skola med drygt 1000 elever, sjuk-
hus, radiostation och kyrka. De ca 400 anställda bor i ett eget litet villaområde. 

Några glimtar från Margareta: 

Ett komplex med ett tiotal lägenheter just bredvid sjukhuset heter ”Sweden 
House”.  Jag skulle hämta en dator hos IT-mannen Raymond och frågade var 
han bodde. ”I live in Sweden” blev svaret. 
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GDPR – ny lag  
om personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar GDPR 
(General Data Protection Regula-
tion) gälla i Sverige och resten av 
EU. GDPR ersätter den svenska 
Personuppgiftslagen, PUL. Syftet 
med GDPR är att stärka skyddet 
för privatpersoner och reglerar 
företags hantering av person-
uppgifter. 

I och med att GDPR träder i kraft 
har vi kompletterat vårt medlems-
register med en integritetspolicy 
som tydligare beskriver hur vi 
hanterar dina personuppgifter. 
Den finns att läsa på vår hemsida: 
Erikshjälpen.se/lakarbanken under 
rubriken ”Om Läkarbanken”.

Du har väl inte glömt att 
betala din medlemsavgift? 

Det gör du enklast genom att 
swisha 100 kr på 123 900 8442 eller 
sätta in pengarna på Bg 900-8442. 
Märk betalningen ”medlemsavgift”. 
Glöm inte att skriva ditt namn så vi 
vet vem som betalat.

Vill du åka på uppdrag 
under 2019? 

Planeringen för 2019 är i full gång. 
Flera pass är fyllda med läkare som 
vill bidra med sina viktiga kunskaper 
till våra samarbetspartners. Vill du 
också stötta med din kunskap? Hör 
av dig i så fall. Vi behöver pediatri-
ker, ob/gyn-läkare, narkosläkare 
och troligen någon kirurg (utöver 
uppdraget i Bangladesh).
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MELODY LÄR MARGARETA ATT BÄRA 
VATTEN PÅ HUVUDET.

GOTT OM STUDENTER SOM VILL LÄRA SIG MER 
UNDER RONDEN.

Vill du ge en gåva till Skandinaviska Läkarbankens arbete? 
Det kan du göra genom att sätta in pengarna på bg BG 900-8442
eller swisha på 123 900 84 42
Märk inbetalningen: ”gåva till SLB”

För första gången, som jag förstod det, hade sjukhuset nu en ÖNH-
läkare på plats. Det var väldigt trögt i början, då man inte riktigt för-
stod vad en ÖNH-läkare har för kompetens och kunskap att bidra med. 
Första veckan sände man ut ett upprop på den lokala radiostationen 
om att jag fanns tillgänglig för de personer som behövde min hjälp. 
Succesivt fick jag patienter.

En patient kom in med en lateral halscysta. Jag kunde göra cytologi 
direkt och efter ett par timmar kom svaret från laboratoriet. Under tiden
gick vi till ultraljudet och kunde lokalisera hur cystan låg i förhållande 
till kärlen. På två timmar var patienten utredd. Operationsanmälan 
gjordes och innan han gick hem var han bokad för operation nästa vecka. 
Det finns inga köer för utredning och inga väntelistor för operation. 
Man kommer på morgonen och blir utredd under dagen. Detta gav mig 
många funderingar kring den arbetstid vårt sjukvårdssystem här hemma
lägger ner på att hantera vårdköer. Kanske har vi något att lära från 
systemet på Chikankata?

För min egen del har detta varit en mycket spännande erfarenhet. 
Att hamna mitt i ett område, både geografiskt och sjukvårdsmässigt, 
där man inte vet vad ÖNH kan erbjuda är en utmaning. Med mycket 
ödmjukhet får man ta sig an uppgiften. Det fanns många saker jag 
noterade som kan bli bättre och kan utvecklas, men allt kan inte ändras 
på en gång. Personligen blev det en prövning i tålamod just därför. 
Långsamhetens lov har jag lärt mig att uppskatta. 

Inspirationsdagarna i Holsbybrunn
I slutet på april samlades ett 90-tal läkare och annan medicinsk personal på Ädelfors Folkhögskola för 
att umgås och ta del av undervisning om intressanta ämnen. Cecilia Magnusson och Jakob Altgärde 
ledde oss in i antibiotikaresistensens mysterium. För att undvika resistens gav Cecilia följande råd: 
Tvätta händerna. Ge inte antibiotika i onödan. Följ lokala riktlinjer. Av Maria Bradley fick vi lära oss 
om den mörka huden. T ex att de blekande produkter som många mörkhyade använder kan ge biverk-
ningar under graviditet. Bo-Erik Malmvall gav oss info om malaria. Även om antalet fall gått ner något 
smittas 216 milj årligen och resistensen mot malariamedlen ökar. Genom Wivianne Andersson och alla 
hennes bilder fick vi många exempel på sjukdomar i munnen och hur de behandlas. Maria Karlsson tog 
oss med i en spännande resa om kulturförståelse. Vi uppmanades bland annat att öva vår blick i att se 
vad andra kulturer har. 

Föreläsarnas material finns upplagt på intranätet. Hör av dig om du behöver inloggningen. 


