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Välkomna till årets  
inspirations- och  
fortbildningsdagar  
(fd Läkarmötet)
6-7 april 2019 på  
Ädelfors Folkhögskola, 
Holsbybrunn

Kvinnlig könsstympning, 
psykiatri i den afrikanska 
kontexten och ögonsjuk-
domar är några av ämnena  
vi kommer ta upp.  
Utöver det blir det  
spännande workshops. 
Välkommen med din 
anmälan till 
info@doctorbank.se 
så snart som möjligt.

Årsmöte för 
Skandinaviska 
Läkarbanken 
hålls i samband 
med Läkarmötet, 
7 april kl 12.00
Ingen anmälan behövs till 
enbart årsmötet.

Medlemsavgift
Nytt år betyder att det är 
dags att betala medlems-
avgiften igen! Det gör du 
enklast genom att sätta in 
100 kr på bg 900 8442 eller 
genom swish 123 900 8442. 
Märk medlemsavg och ditt 
namn. 

Samarbete med Panzisjukhuset  
och fredspristagare Dr Denis Mukwege
Urban Berg, läkare i ortopedisk kirurgi, 
har under många år arbetat i Demokra-
tiska Republiken Kongo och lärde känna 
Dr Denis Mukwege redan på 80-talet. I 
november var han tillbaka i landet och 
för fjortonde året i rad undervisade han 
läkarstudenter och stöttade Panzisjuk-
husets kirurger med fortbildning och en 
del operationer, utsänd av SLB. De två 
kirurgerna Jörgen Rutegård och Håkan 
Olsson undervisade i avancerad kirurgi 
under samma tid. 

Tillkännagivandet att Dr Denis Mukwege tillsammans med Nadia Murad från Irak,  
tilldelats Nobels fredspris 2018 hälsar de tre läkarna med stor glädje.

– Dr Denis Mukwege är en person med stark integritet och ett driv utöver det vanliga. 
Han är en person som tar stort ansvar och vi hade ett mycket gott samarbete, säger 
Urban Berg. Vi har länge hoppats på att han skulle få fredspriset. Nu är vår stora för-
hoppning att de bakomliggande orsakerna, läget i Kongo och kvinnornas situation 
uppmärksammas, och att detta sätter press på Kongos regering men också världssam-
fundet för att uppnå fred, säkerhet och rättvisa.

Hjälp till jordbävningsdrabbade i Indonesien
Indonesien drabbades av flera jordskalv med  
efterföljande tsunami i slutet av september. SLB 
skickade ett sjukvårdsteam med läkarna Torsten 
Björsenius, ortoped, Ann Cherian, kirurg samt 
sjuksköterskorna Gunilla Andersson och Petter 
Sjöholm till staden Palu i början av november. För- 
ödelsen på plats var enorm när teamet anlände, 
men det visade sig att de som var mest drabbade av 
katastrofen redan fått hjälp och behandling av lan-
dets egna läkare för sina frakturer och öppna sår.

Istället för att som det var tänkt hjälpa skadade på 
sjukhus åkte teamet ut till omkringliggande byar 
för att möta patienter. De mötte många med fraktu-
rer som börjat läka på felaktigt sätt och fick ge be-
handling, råd och inte minst inge hopp om att det 
går att komma tillbaka även om allt inte blir som 
förut. De har ingett livshopp, lyssnat och brytt sig 
om, visat medmänsklighet, empati och kärlek. De 
fick också erfara hur mycket en enkel nalle, som de 
hade med sig och delade ut, kan betyda för ett barn 
i kris. Människor var mycket glada och tacksamma 
för att de kom till dem och hjälpte dem. En nalle ger tröst i katastrofens Palu

Dr Denis och Madeleine Mukwege,  
flankerade av Marie och Urban Berg



Trainee förebild i patientbemötande på Chikankata i Zambia
Judith Sundström beskriver sin trainee Louise Bramers arbete så här: Louise har på ett 
föredömligt sätt tagit ansvar för omläggningen av 2-åriga Judiths brännskada. När vi 
kom hade Judith fastsättande frotté som förband och utan smärtlindring revs förbandet 
av varje dag. Sedan vi kom har Louise varje dag bytt förbandet och använt smärtstillande 
samt bättre icke fastsittande kompresser. Innan dess var det som om det var naturligt att 
barnet skulle genomgå förfärlig smärta varje dag. Nu läker såret, omläggningen gör inte 
ont och självklart har sköterskor och elever varje dag sett hur fint Louise bemöter barnet.

På samma sätt involverade Louise en patient i hennes egen behandling. Kvinnan har en 
fraktur på lårbenet och ligger i sträck. På ronden bad Louise en av studenterna tolka för 
patienten och visa röntgenbilder. Louise möttes med stor förvåning och undran om varför 
eftersom det ansågs helt överflödigt att berätta för patienten. En annan sköterska hjälpte  
till och det var underbart att inför hela den förvånade ronden se att Louise med tolkhjälp  
berättade/involverade patienten i hennes egen vård. 

Staffan Skogar: Patientmöte på hälsocentralen i Lokichoggio, Kenya
Näste patient släntrar in när den förre går ut och dörren står oftast på vid gavel. Bänken 
utanför är full men allt flyter på utan trängsel eller namnlappar. Viktiga parametrar är 
redan nedtecknade och min kollega frågar hur det står till? Inga långa anamneser. Kropps-
undersökningarna är snabba eller görs visuellt bakom skrivbordet. Swahilin blandas med 
det lokala språket och ibland behövs hjälp med tolkning. Vackra mäktiga halsringar pryder 
många kvinnors halsar och männen bär på sina herdeattribut.  Symptomen upprepar sig, 
feber och huvudvärk drabbar många och malarian ligger alltid och lurar. Labbet är effektivt 
och mikroskopet putsat och snart står antal parasiter på pappret. Medicinen ska helst vara 
stark och ges med spruta och antibiotikan ges till nästan alla och envar. Skratt i rummet 
och empati i mötet, stämningen är god och stressen obefintlig. Förundrad sitter jag bredvid 
och får höra om symptomen och min kollega berättar om den lokala kulturen och tradi-
tionerna som är milsvida från min egen hembygds. Diskussion om bedömning och näste 
man är på tur. 

Jakob Altgärde: Minskad antibiotikaförskrivning i Okhaldunga, Nepal
Jag har under hösten, med hjälp av stipendium från Svenska Infektionsläkarföreningen, haft förmånen att för 
tredje gången besöka Okhaldhunga. Denna gång har resan handlat om att följa upp ST-arbetet jag påbörjade  
sommaren 2017.

Vid mitt besök som traineeläkare för SLB sommaren 2017 sammanställde jag 18 månaders urinodlingsfynd och  
i tillägg även resmönster hos E.coli i dessa urinodlingar. Jag hade sedan en efterföljande föreläsning för läkar-
gruppen och för ”community medical assistants” med rekommendationer om att sluta behandla asymtomatisk 
bakteriuri (förutom hos gravida) samt att använda nitrofurantoin mot cystit hos både män och kvinnor.

Jag har nu, 16 månader senare, sammanställt både resmönster och förskrivningsmängd för perioden sedan  
föreläsningen ägde rum – och det verkar ha gett glädjande positiv effekt! Förskrivningen av Ciprofloxacin på  
sjukhuset har mer än halverats på ett år (från över 18 000 till mindre än 8 000 tabl/år), vilket minskar trycket på 
(och minskar sannolikt 
därmed ökningen av) 
multiresistenta bakterier. 
Nitrofurantoinförskriv-
ningen har ökat tydligt. 
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Delar av personalen samlad vid Okhaldunga Community Hospital

Louise tar hand om  
brännskadade Judith  

under överinseende av  
en sjuksköterskeelev

Staffan lyssnar på  
ett litet turkanabarn


