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Nytt ledarpar i
Skandinaviska Läkarbanken
Vid Skandinaviska Läkarbankens årsmöte, den 23 april, valdes Johanna Larsson till
ny ordförande för föreningen. Samtidigt godkände medlemmarna ett nytt samarbetsavtal med Erikshjälpen som gör det möjligt att från första juni anställa en koordinator
för föreningen på heltid, Gerd Pettersson. Här berättar Johanna och Gerd om sina
erfarenheter och förhoppningar om det framtida arbetet.

Johanna Larsson, ordförande Skandinaviska Läkarbanken
Hur kom du med i Läkarbanken?
Redan under studietiden tänkte jag att jag gärna skulle vilja
arbeta med hälso- och sjukvård i ett låginkomstland. 2010 åkte
jag med Rotarys Läkarbank på jeepuppdrag till Homa Bay,
Kenya. Det var en otroligt positiv upplevelse. Delar av min
uppväxt bodde jag i Östafrika och att få återvända mer än 20 år
senare gav mersmak! Samma år blev jag tillfrågad att gå med i
Skandinaviska Läkarbankens styrelse som suppleant.
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Vad kan svensk sjukvårdspersonal bidra med vid
utlandsuppdrag?
Jag tror att svensk personal bland annat kan dela
med sig av erfarenheter av kvalitetsarbete inklusive
utvärdering och uppföljning av behandlingar, samt
förmedla vikten av samarbete vårdpersonal emellan.
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Vad kommer styrelsen att fokusera på nu?
Viktiga frågor närmsta året är att utveckla samarbeten med utvecklingspartners ”i fält” och med Erikshjälpen. Vi kommer att se över vårt
arbetssätt och jag tror att vi med en koordinator på heltid bättre kan fånga upp och utveckla
engagemanget som finns hos våra medlemmar och volontärer!
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Gerd Pettersson, koordinator, Skandinaviska Läkarbanken
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Ny adress till hemsidan
www.lakarbanken.se eller
erikshjalpen.se/lakarbanken

Varför blev du intresserad av koordinatortjänsten
på Skandinaviska Läkarbanken?
När jag såg den här annonsen kändes det som om det var ett jobb för
mig. Jag har en del sjukvårdserfarenhet som sjuksköterska, jag har jobbat med administration och personal, så jag tyckte att det passade mig.
Vad har du för erfarenhet att jobba med partners utomlands?
Jag har jobbat som missionär i nio år i Zimbabwe. Det innebar att jag
jobbade med kvinnor i församlingarna där, bland annat undervisade jag om hälsovård och
stärkte kvinnors roll inom kyrkan. Dessutom jobbade jag med förebyggande hiv-/aidsarbete.
Detta var före bromsmedicinernas tid så det var oerhört många som drabbades och stigmatiseringen var väldigt stor. Jag hjälpte också till att starta scoutverksamhet i Zimbabwe.
De senaste 17 åren har jag jobbat på Svenska Alliansmissionens internationella avdelning i
Sverige. Jag har jobbat mycket med våra olika partners i både Afrika och Asien. Jag gillar
att resa, att möta människor i deras egen miljö och få se hur arbetet gör skillnad på plats.
Utmaningarna ligger i att förstå andra kulturer och hur man ska förhålla sig till dem.
Det ska bli spännande att möta nya samarbetspartners och arbeta i nya länder.
Fr o m 1 juni når du Gerd på epostadressen g.pettersson@doctorbank.se
För att avbryta prenumeration på detta nyhetsbrev, kontakta info@doctorbank.se
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