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På vägen hem efter det fantastiska höstmötet igår gick jag genom 
Humlegården, en fortfarande grönskande björk stod täckt till 
hälften av snö. Lika chockad som björken måste ha varit kände jag 
mig över den vinter som plötsligt kommit. Jag tror jag talar för alla 
i styrelsen när jag säger tack till er som deltog på höstmötet, vilken 
betryggande och ljuvlig gemenskap samt styrka det finns i vårt 
nätverk. Redan nu kan ni skriva upp den 18/3 i kalendern, då blir 
det vårmöte med efterföljande årsmöte!

Ett gediget arbete med motioner till läkarförbundets fullmäkti-
gemöte och en imponerande insats från vice ordförande Agnes 
och andra allierade på plats bar frukt. Jag är mycket stolt över 
styrelsens arbete med motionerna detta år. Det är så viktigt att vi 
fortsätter bevaka dessa frågor i förbundet som i vår mening ibland 
agerar som att jämställdhet är något som kommer komma av sig 
själv eller redan är uppnått. Arbetet med ett kunskapsunderlag 
med fakta om genusaspekter på vår arbetsmiljö är i full gång och 
är tänkt att kunna användas som underlag för fortsatta diskussio-
ner på era kliniker. 

Till detta nummer har vi kontaktat läkarförbundet och universi-
teten för att följa upp deras arbete med könsdiskriminering och 
sexuella trakasserier efter #utanntystandsplikt. Hur uttömmande 
svaren är kanske inte direkt kan spegla arbetets prioritering men 
det vore önskvärt med en tydligare agenda att följa upp insatser 
och utvecklingen av problemet på universiteten och framförallt 
utöka arbetet med hur vi kan trygga studenternas arbetsmiljö på 
den verksamhetsförlagda utbildningen. Forskning visar nämligen 
att vårdstudenter är extra utsatta och extra mycket så på sina 
praktikplatser. Klinikernas kulturer riskerar annars att bli en del 
av den dolda läroplanen (hidden curriculum), och det som sitter i 
väggarna kommer drabba och smitta våra framtida kollegor innan 
de ens fått sitt namn på dörren. 

Slutligen vill jag dela med mig av en dikt av Atefeh Sebdani som jag 
börjat följa på sociala medier i samband med protesterna i Iran. 

you can’t burn them, as they are fire. 
you can’t blow them, as they are wind. 
you can’t force them to the ground, as they are the earth. 
as they are women, so are they life. 
and as all of that, they will have
freedom
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Jag skriver detta från ett plan mellan Lycksele och Stockholm. 
Det var minus 17 grader i Lycksele när vi lyfte och i Stockholm ska 
det vara 0-gradigt och snö.  Vintern är här och så även behovet av 
aktiviteter att njuta av inomhus så vad lämpar sig inte bättre än 
ett nytt nummer av Karolina! 

I detta nummer har vi valt att fokusera på psykisk ohälsa och som 
en del i detta även lyfta att det var 5 år sedan metoo och utantyst-
nadsplikt skakade vår värld. Vi i styrelsen ställde oss frågan, vad 
har egentligen hänt sedan dess och vilka vore bättre lämpade att 
svara på denna fråga än våra medlemmar? Läs era kloka reflek-
tioner på sida 19 samt krönikan av föregående styrelseordförande 
sBg om hennes upplevelse av lanseringen av UtP 18.

Sedan vårmötet har styrelsen i K lf arbetat aktivt med motioner 
till styrelsefullmäktige och till vår glädje skapade en av våra 
motioner angående graviditet och befrielse från jour stora 
diskussioner. Läs mer på sida 11 för att ta del av detta och hör av 
dig till valberedningen om även du skulle vara intresserad av att 
arbeta med dessa viktiga frågor tillsammans med K lf.

Snart landar jag i Stockholm och imorgon vankas vårat årliga 
höstmöte med fokus på ledarskap och avancemang. Förhopp-
ningsvis sågs vi där men om du undrar vad du missade har jag 
sammanfattat dessa nyttigheter på sida 8.

Tillsammans med styrelsen önskar jag er trevlig läsning, en god 
jul och ett gott nytt år! 

text: Nathalie PatersoN
Chefredaktör

redaKtörssPalt
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Uppsalaregionens kvinnliga 
läkare (UrQl) bjöd in till 
medlemsmöte en tisdagkväll i 
Oktober. Jag lämnade hemmet 
med lätta fötter efter flera 
dagar instängd på grund av 
vaB. Det var en lite kylig kväll 
efter en dag med solsken när 
föreningen samlades i gamla 
tingshusets lokaler i Uppsala. 
Ett glatt sorl fyllde snabbt 
det stora rummet när de 
kvinnliga läkarna tog plats. 
Barbro Dahlbom-Hall var 
inbjuden för att tala om »Vart 
är jämställdheten på väg…?? 
Tankar inför framtiden«. 

Barbro inledde med att 
berätta om sig själv och hur 
det kom sig att hon började 

De tio budorden
De tio budorden
De tio budorden
De tio budorden
De tio budorden

De tio budorden
De tio budorden
De tio budorden
De tio budorden

text: agNes aNdreasoN

arbeta med kvinnliga läkare. 
På 80-talet fick hon tillsam-
mans med en beteendevetare 
hålla en ledarskapsutbildning 
för kvinnliga läkare från 
Akademiska sjukhuset. Flera 
av deltagarna satt i publiken. 
En av de berättade att hon 
under den första utbildningen 
kände sig avklädd eftersom 
hon kände igen så mycket av 
det som lärdes ut från sitt eget 
liv. Utbildningen resulterade 
förutom i ny kunskap också i 
att de startade en grupp som 
åt lunch tillsammans regel-
bundet. 

Barbro lärde sig mycket om 
ledarskap i sin roll som första 
kvinnliga 1Q på Gästrike-Häl-

singe nation. Därefter har 
hon haft ett helt yrkesliv av 
erfarenheter både nationellt 
och internationellt som le-
darskapskonsult och har haft 
uppdrag inom bland annat 
sida, fN och Unicef. Bland de 
boktitlar som Barbro givit ut 
finns »Lära läkare leda« och 
»Lära kvinnor leda kvinnor«. 
På 90-talet blev hon utnämnd 
medicine-hedersdoktor vid 
Uppsala Universitet för sina 
utbildningsinsatser. 

Efter presentationen fick vi 
en uppgift. Vi skulle fundera 
ut vilket råd vi med tre ord vill 
ge till unga kvinnliga läkare 
idag.

De råd som återkom flest 

De tio budorden
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Du ska hedra din barndom. Ta 
reda på vilka värderingar du fått 
med dig från din barndom. Ofta 
när man ser tillbaka i sin släkts 
historia kan man hitta många 
starka kvinnor som banat väg för 
att du kan bli ledare. 

1 6

2 7

4 9

3 8

5 10

Du ska veta att du är något. Stå 
för din kompetens. Förbjuda ord: 
försöker, hoppas (när man vill), 
faktiskt, lite, tror (när man vet), 
kanske! 

Du ska inte låta skulden trycka 
ned dig. Undvik offerrollen. Låt inte 
skulden tynga dig. 

Du ska vara stolt över att vara 
kvinna. Våga stråla! Håll fast vid 
din kvinnlighet. Ta plats i rummet 
och våga vara arg. 

Du, bara, du kan ta hand om dig 
själv. Välj din partner med omsorg! 
Våga vara lite galen och se till att 
du är stark nog att ta smällar och 
resa dig upp efter nederlag. 

Du skall inte dräpa ditt jag för att 
vara ledare. Lägg inte ditt jag i 
saken. Stånga dig inte blodig för 
att få rätt. 

Du ska inte tro på framgång 
utan smällar. Ett ledarskap utan 
konflikter är inte ett ledarskap. 

Du ska ta vara på den makt du 
har. Många snälla ledare skulle 
vara mer snälla om de var mindre 
snälla. 

Du ska se och förstå strukturerna. 
De osynliga vägarna mot makten. 
Förstå hur maktspelet går till. Det 
är mycket mer en känsla än en 
kunskap. 

Du ska vara kvinna över ditt liv. 
Det finns inget som dominerar 
ledarskap så mycket som kön och 
vet man inte om det eller inte tror 
på det så dominerar det ännu 
mer. Bryt mentorskapets manliga 
tendens där manliga värderingar 
förs vidare – var kvinnliga kvintorer 
åt yngre kollegor!

gånger var; lita på dig själv, 
sätt gränser, stå på dig. 

Därefter gick Barbro 
igenom de 10 budorden som 
beskrivs i hennes sista bok 
»Att vara kvinna över sitt liv: 
10 budord för dig som vill 
framåt«. 

Som avslutning berättade 
Barbro om det hon fått reda på 
genom intervjuer av kvinnliga 
läkare i 30–35 årsåldern. De 
ser dystert på sin framtid och 
drömmer om att få slippa 
arbeta som läkare. Många 
upplever att de får ta stort 

ansvar utan att ha makt eller 
inflytande över vården och 
arbetet. Fortfarande är det så 
att kvinnliga läkare inte får 
den service och assistans av 
sjuksköterskor som manliga 
kollegor får, detta vittnar även 
de läkare som var unga på 

80-talet om. Flera av åhörarna 
blev uppenbart förvånade och 
uttryckte misstro kring  det 
Barbro berättade, kan det 
verkligen vara så hemskt? Nå-
gon utbrast; vi arbetade ju hur 
mycket som helst, dagar och 
nätter i rad men inte klagade 

vi. Efter en livlig diskussion 
konstaterades att den enda 
rimliga lösningen är att läkare 
måste ha chefspositioner och 
leda vården. 

Min bordsgranne berättade 
att detta var ett ovanligt väl-
besökt möte! Kanske finns ett 

uppdämt behov att av ses men 
det är också tydligt att Barbro 
är en stjärna vars strålar man 
inte vill missa. 

Utdrag från Barbro Dahlbom-Halls bok 10 budord för dig som vill framåt
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Saima Diderichsen föreläste om sin avhandling »Det är ju bara 
ett jobb« som utkom 2017 där hon undersökt hur det kommer 
sig att trots att könsfördelningen på läkarprogrammet varit 
jämn sedan 80-talet så är kvinnor underrepresenterade inom de 
specialitéer som förknippas med hög status. Kvinnor är exem-
pelvis underrepresenterade inom kirurgiska specialiteter, är i 
mindre utsträckning chefer samt har en långsammare karriär-
utveckling. Saimas forskning bygger på enkätundersökningar 
där läkarstudenter på termin 1 och 11 samt at-läkare fått svara 
på frågor som rör tankar om läkarkarriären i början av grundut-
bildningen samt i slutet när legitimationen närmar sig. 

Resultatet visar att tankar kring val av specialité och intresse 
inte skiljde sig nämnvärt i början av utbildningen, men efter 
utbildningens gång visade det sig att förutsättningarna 
och erfarenheterna från kliniken gjorde att det uppstått en 
könsskillnad i vad som styr valet av specialitet och att ett 
intressestyrt val verkade vara ett manligt privilegium. Kvinnor 
svarade att de värdesatte överläkare som lyssnade och inte 
dumförklarade eller förminskade medan män istället uppskat-
tade känsla av vänskap och bra stämning. Varken män eller 
kvinnor uppskattade machokultur på kliniken, men kvinnorna 
valde i större utsträckning än män bort en klinik på det. Män 
valde istället bort klinik baserat på upplevelse av tristess eller 
ohållbar arbetsbelastning. 

Saima Diderichsen problematiserar uppfattningen om att 
kvinnodominans inom ett yrke leder till låg status och påpekar 
att studier inte finner något samband som visar detta. Det som 
spelar roll är att läkaryrket kommit att bli allt mer toppstyrt, 
att färre chefer numera är läkare samt att detta ger minskad 
autonomi inom yrket vilket över tid har gjort att färre män 
lockats till utbildningen. Hon avslutar med att säga »Kvinnor 
ska inte behöva anpassa sig, det är arbetsmiljön och ideal inom 
läkarkåren som behöver förändras. Ingen verkar uppskatta 
machoideal, varken män eller kvinnor« 

Samira Rahmans föreläsning var en crash course i begreppet 
»Empowerment«; ett kraftfullt begrepp med stor innebörd. 
Föreläsningen handlade om makt, privilegier, normer, norm-
kritik och intersektionalitet. Att empowerment behövs är en 
konsekvens av att en person har mindre makt än en annan på 
grund av ett underliggande förtryck. Samira Rahman talade om 
normernas betydelse för förtryck, och påminde oss om vi ge-
nom att följa normer upprätthåller vissa maktstrukturer och att 
vi först genom att synliggöra detta kan skapa medvetenhet om 
de maktstrukturer som finns och den problematik de medför. 
Hon uppmanar till att våga granska våra egna maktpositioner 
och privilegier. 

Vidare problematiserades svårigheterna att agera utifrån vad 
som är viktig för en själv, samtidigt som vi lever i ett patriarkalt 
majoritetssamhälle och utsätts för förtryckande situationer. 
Avslutningsvis gav hon konkreta tips på vad vi kan göra för att 
lyfta oss själva och förutom att förstå de normer som styr ens 
vardag samt de privilegier en har, är det viktigt att ha förebilder, 
vara en del av en gemenskap, göra avkall på sina privilegier och 
öppna upp sitt nätverk. Hon underströk att ingen kan göra allt, 
att känslan av detta lätt kan bli övermäktig. 
»Gör det DU vill och det DU mår bra av, inte för att du borde eller 
måste. Om du är utbränd hjälper du ingen annan«. 

text: Nathalie PatersoN och amaNda haNseN

Leda utan 
att lida

Referat

Saima Diderichsen 
Att välja eller bli utvald, vad visar forskning om 
hur kön påverkar karriärsval?

Saima Diderichsen: ST-läkare i 
allmänmedicin och PhD Umeå 
Universitet

Samira Rahman 
Empowerment – att våga titta inåt och synas utåt

Samira Rahman: Grundare av den 
ideella föreningen We Listen In där 
hon också är ordförande. We Listen 
In verkar för att stärka den psykiska 
hälsan hos kvinnor med utländsk 
bakgrund.

Vad är en bra handledare? Som läkare och läkarstudent har man 
garanterat en relation till begreppet handledare sedan första 
terminen på grundutbildningen, och att bli handledd och att 
själv handleda är något som ingår i vårt yrke genom hela karriä-
ren. Trots detta upplever många bristfälligt stöd i utvecklingen 
till att bli en god handledare.

Det engelska ordet för handledare är »supervisor«, två ord med 
ganska olika betydelse även om de syftar på samma sak. Ska 
handledaren vara någon som håller en i handen hela tiden  eller 
mer någon sorts övervakare på avstånd som rycker in när det 
behövs? Karin Lindberg lyfte dessa frågor och påminde om 
att det är bra att prata öppet om detta, hur vill vi ha det när vi 
själva blir handledda respektive när vi handleder någon annan? 
Genom en rak och öppen dialog kan man undvika vanliga 
fallgropar som kan skapa missnöje från båda sidor. 

En vanlig sådan fallgrop är bristfällig eller helt avsaknad av 
återkoppling. Karin Lindberg delar med sig av sina bästa tips 

Karin Lindberg: Onkolog på 
Karolinska Universitetssjukhuset och 
forskare på Karolinska Institutet.

Karin Lindberg 
Handledning »The proof is in the pudding« 

Forts →
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Hur reagerar du när det händer saker i din omgivning? Caroline 
Wendt Jönsson talade om förhållningssätt, och citatet »det är 
inte hur man har det utan hur man tar det« ledde föreläsningen 
vidare in i hur vi kan ta större kontroll över våra egna reaktioner 
och känslor.

Vi har alla med oss saker in i dagen, vanliga exempel är 
sömnbrist, en känsla av tidsbrist samt upplevda höga krav och 
förväntningar. Våra reaktioner på situationer som uppstår un-
der dagen sker närmast omedvetet och reflexmässigt och ibland 
känner vi oss inte nöjda med hur det blev. Föreläsaren lyfte att 
det finns ett annat förhållningssätt som bygger på proaktivitet, 
att man lyckas stanna upp när det kommer ett stimulus och 
observerar vad det är som händer – först och främst sig själv. 
Dessa strategier härstammar från mindfulness-filosofin och 
handlar om att ha en viss attityd till sitt eget varande. Ett 
medveten val kan till exempel vara att släppa det och bestämma 
sig för att  man inte behöver inte reagera alls just nu. Ett annat 
val kan vara att istället för att gå på autopilot och reagera 
instinktivt välja att svara mer genomtänkt och funktionellt. 

Vad har dessa resonemang med ledarskap att göra? Ovanståen-
de reaktionsmönster gäller alla oavsett roll. När vi kan välja hur 
vi vill svara på ett stimulus ger det en möjlighet till reflektion 
och lärande av utfallet och att bli den man vill vara. 

Föreläsaren avslutade fint med att tala om att psykologisk trygg-
het är att våga säga att man inte vet, att våga be om hjälp och att 
kommunicera sina behov. Det är inte förens vi lyckas på riktigt 
ta hand om oss själva som vi också kan ta hand om andra. 

I år deltog K lf:s vice ord-
förande Agnes Andreason i 
slf fullmäktige. Fullmäktige 
pågick under två dagar på 
Waterfront i Stockholm. Där 
möts alla organisationer inom 
Läkarförbundet för att fatta 
beslut om vilka frågor förbun-
det ska arbeta med framöver 
men även för att nätverka med 
andra delar av föreningen. Då 
K lf är en intresseförening har 
vi inte möjlighet att lägga fram 
yrkanden under fullmäktige 
men vi har, precis som alla 
andra medlemmar, möjlighet 
att lämna in motioner samt 
uttala oss under fullmäktige. 
I år skrev vi fyra motioner, 
alla med målet att förbättra 
kvinnliga läkares arbetsvillkor 
och vården för kvinnliga 
patienter. 

K lf skrev 2019 en motion till 
fullmäktige om jourbefrielse 
under hela graviditeten. Trots 
bifall står det fortsatt i kollek-
tivavtalet att man endast har 
rätt till jourbefrielse de sista 
60 dagarna av en graviditet. 
Tillsammans med sY lf skrev 
vi därför återigen en motion 
om rätt till jourbefrielse under 
hela graviditeten. Motionen 
innehöll även ett mål om 
ökad kunskapsspridning 
från förbundet om läkares 
rättigheter vid föräldraledighet 
och graviditet. Glädjande nog 
bifölls båda att-satserna!

Vi skrev även en motion om en 
uppföljning av tidigare arbete 
för ett jämställt specialitetsval. 
Ni som deltog på K lf:s höst-

möte fick höra att forskningen 
visat att specialitetsval efter 
intresse ett manligt privile-
gium. Efter en motion från 
K lf under fullmäktige 2004 
genomfördes en rapport om 
just kvinnor och mäns specia-
litetsval och en handlingsplan 
upprättades. 2013 utvärderades 
vad som hänt men sedan dess 
har det varit tyst. Vad har 
hänt på denna front under de 
senaste 9 åren undrade vi i 
K lf:s styrelse. Tyvärr avslogs 
motionen med motiveringen 
att Läkarförbundet ändrat på 
sitt arbetssätt och inte längre 
gör omfattande utredningar, 
något vi i K lf tycker är synd. 
Visst typ av arbete, exempelvis 
sådant som handlar om jäm-
ställdhet, kräver en långsiktig 
plan och kan inte lösas med 
snabba insatser. Men misströs-
ta ej! Det här är såklart ingen 
fråga vi i K lf kommer släppa 
utan självklart arbeta vidare 
med framöver. Specialitetsval 
ska ske på lika villkor oavsett 
kön!

Vår motion om arbete för 
jämställda löner ansågs 
besvarad och förbundssty-
relsen menade att uppgiften 
åligger lokalföreningarna och 
att uppgiften var för stor för 
föreningen centralt. Med hjälp 
av fantastiska Hanna Kataoka 
gick motionen ändå igenom 
med en förändrad att-sats. 
Målet blir istället en kartlägg-
ning av lokalföreningarnas 
möjlighet att aktivt arbeta för 
en jämställd lönesättning. Om 
resurserna inte finns centralt, 

finns de då verkligen lokalt?

Som förväntat blev det en stor 
debatt kring privata sjuk-
vårdsförsäkringar. K lf hade 
lagt fram en motion om ett 
reviderat ställningstagande till 
privata sjukvårdsförsäkringar 
ur ett jämställdhetsperspektiv, 
det är trots allt många fler män 
än kvinnor som har en privat 
sjukvårdsförsäkring. Denna 
motion beslutade fullmäktige 
fick anses besvarad. Däremot 
gick fullmäktige emot för-
bundsstyrelsens beslut och 
biföll en gemensam motion 
från sY lf, Örebro läns läkar-
förening, Sörmlands läkarför-
ening och Uppland allmänna 
läkarförening. Det innebär 
att Läkarförbundet ska verka 
för att patienter med privata 
sjukvårdsförsäkringar inte ska 
prioriteras före andra patienter 
med större medicinskt behov 
i den offentliga vården, något 
vi i K lf:s styrelse ser mycket 
positivt på, något annat skulle 
ju faktiskt gå emot hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Sammanfattningsvis är slf 
fullmäktige ett forum där vi 
som förening kan göra stor 
skillnad och påverka våra 
arbetsvillkor. Och som med 
mycket – ensam kan det vara 
svårt att nå sina mål, men 
tack vare fint samarbete med 
framförallt sY lf, Västra 
Götalands läkarförening och 
Upplands allmänna läkarför-
ening lyckades vi i år med mer 
än vi hoppats på! 

Caroline Wendt Jönsson 
Personligt ledarskap, möjligheter och utmaningar

Läkarförbundets fullmäktige 2022

Caroline Wendt Jönsson: Legitime-
rad läkare som lämnade kliniken 
för 20 år sedan då hon letade nya 
förebilder och var intresserad av 
ledarskap. Arbetar nu med professi-
onell och personlig utveckling. 

leda UtaN att lida

text: Kocere ceY l aN

för en givande och effektiv återkoppling; försök att skapa en 
respektfull/vänlig miljö, kommunicera mål tydligt, reflektera 
över din egen förmåga att ge återkoppling, Börja sedan med att 
utforska hur adepten själv har uppfattat situationen och hur 
hen vill förbättras. Tänk på handledaren som ett bollplank som 
kommer med konstruktiva förslag. Avslutningsvis får vi ta del 
av några tankeväckande citat, bland annat »Beröm! Ta emot, 
våga ge!« 

Kvinna Man Totalt Skil lnad
Procentuell
skil lnad

AT-läkare 35900 36100 36000 200 1 %

ST-läkare 49500 50700 50100 1200 2 %

Specialistläkare 77000 81500 79200 4500 6 %

Övriga läkare 42500 43700 43100 1200 3 %

SCB
RÄTTELSE: I nummer 2/2022 av 
Karolina smög det sig in ett fel 
i lönestatistiken från SCB. Tack 
till vår fina kollega Tua Zethelius 
som uppmärksammade detta! 
Här är de rätta siffrorna:
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Hösten 2017 sprids ett upprop 
över världen. En filmmoguls 
mångåriga sexuella trakas-
serier och övergrepp avslöjas 
och Hollywoodstjärnan Alyssa 
Milano skriver ett inlägg 
under #metoo som uppmanar 
kvinnor med erfarenheter 
av sexuella trakasserier att 
använda ovan nämnda hashtag 
för att synliggöra problemati-
kens magnitud. Inom en dag 
genererar #metoo 500 000 
tweets och 12 000 000 inlägg, 
kommentarer och reaktioner 
på Facebook. Nästan hälften 
av alla amerikanska Facebooks 

användare har en vän som 
postar #metoo under första 
dygnet. Bara 1 timme och 18 
minuter efter Milanos tweet 
kommer det första svenska 
inlägget där tvåbarnsmamman 
Bibi Good i Arvidsjaur ställer 
frågan »Existerar ens kvinnan 
som aldrig varit med om det? 
#metoo«. Under kommande 
dagar exploderar sociala medi-
er med vittnesmål om sexuellt 
ofredande och trakasserier.

Fem år senare går jag runt 
bland rosa, fluffig fiberpäls och 
genomskinliga fåtöljer i en ut-

ställning på Kvinnohistoriskt 
museum i Umeå där aktörerna 
står i centrum. Texter, inspe-
lade filmklipp, litteratur och 
konstobjekt beskriver rörelsen 
med såväl överskådlighet som 
bredd och går tillbaka till 
rötterna – till de som agerade 
och reagerade. För, oavsett 
egna individuella förkunskaper 
eller erfarenheter, tror jag att 
vi förr eller senare insåg att vi 
var med om något märkvärdigt 
den där hösten. Något som 
på ett eller annat sätt skulle 
komma att gälla mig också och 
oss alla. Likt andra historiska 

#metoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

text: JeNN Y aNderssoN

När vi gemensamt skapade 
nutida kvinnohistoria
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tidpunkter, minns du kanske 
också den egna situationen, 
reaktionen och känslorna med 
en särskild skärpa? 

Som feministisk forskare kan 
jag väl erkänna att jag, inför 
de individuella vittnesmålen, 
initialt upplevde en ambivalent 
och skavande känsla av att 
kvinnor återigen skulle behöva 
bära bevisbörda och smärta. 
Men med rörelsen stora 
spridning internationellt och 
den utveckling som kom att 
ske nationellt flyttades fokus 
från individuella erfarenheter 
till något som delades av 
kvinnor som grupp, till frågor 
om makt och problematikens 
strukturella dimensioner. 
Jag minns hur vi samlades på 
fikarasten en utbildningsdag 
för st-läkare i slutet av oktober 
2017. Hänger ni med i vad som 
händer? Vad gör vi, när gör 
vi, hur gör vi? Hur det liksom 
glödde och gnistrade om den 
kollega som snart blev en av 
flera initiativtagarna bakom 
uppropet.

I november och december 
går bransch efter bransch ut 
med vittnesmål om sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen. 
Genom nya upprop med tusen-
tals underskrifter exploderar 
media av liknande berättelser 
från vitt skilda yrkesgrupper. 
Yrkeskår efter yrkeskår skapar 
sin egen hashtag, 62 000 kvin-
nor i över 40 branscher skriver 
under uppropen och tusentals 
vittnesmål publiceras i svenska 
medier. Under #utantystnads-
plikt samlas Sveriges kvinnliga 
läkare i ett gemensamt upprop 
mot sexuella trakasserier, 
övergrepp och sexism inom 
sjukvården. 10 400 kvinnliga 
läkare skriver under uppropet. 
Mest re-tweetat i Sverige är 
rapartisten Silvana Imams 

inlägg »›Inte alla män‹ men 
nästan alla kvinnor«. 

Nästa utbildningsdag samla-
des även män i grupper. Kort 
därefter skriver 1500 manliga 
läkare under ett stödupprop 
som publiceras i läkartidning-
en där de lovar att rannsaka 
sig själva, förändra beteenden 
och aktivt arbeta för trygga 
arbetsplatser. Svarskampanjer 
som #ihave och #mybad 
startar för att lyfta mäns egna 
historier om övergrepp. En 
månad efter #metoo startade 
har 20 miljarder interaktioner 
registrerats. Den amerikanska 
galasäsongen inleds med en 
#metoo manifestation på 
GoldenGlobe och den svenska 
filmeliten protesterar mot 
trakasserier på Guldbaggega-
lan. Sju av tio svenskar trodde i 
oktober 2017 att #metoo skulle 
leda till förändring. Sverige 
kommer redan på sjätteplats 
bland de länder i världen där 
#metoo fått störst genomslag.

Som förklaring till att rörelsen 
blev så stor i Sverige lyfts flera 
faktorer:
• Svenska kvinnor jobbar. I eU 
är andelen kvinnor som jobbar 
störst i Sverige och #metoo är 
tydligt kopplat till arbetslivet
• Svenskar är vana att orga-
nisera sig och har en stark 
folkrörelsetradition. 
• Svenskar har en stor vana vid 
internet och sociala medier. 
Drygt 99% mellan 12 och 55 år 
använder internet dagligen. 
Nästan 3 av 4 svenskar använ-
der sociala medier och över 
hälften gör det dagligen

Det fanns en kollektivt samlad 
frustration, ilska och sorg, över 
att ingen tycktes bry sig om 
ett problem som var så vanligt 
och som kvinnor utsatts för 
under så lång tid. Samtidigt 

fanns en utbredd feministisk 
medvetenhet, spridd kunskap 
om feministiska förklarings-
modeller, teorier och ett språk 
för dessa levda erfarenheter. 

Kompetensen inom sociala 
medier möjliggjorde för 
svenska kvinnor att agera 
snabbt. Kvinnor organiserade 
sig under hashtags i stängda 
grupper online, delade sina 
berättelser, samlade vittnes-
mål, utformade manifest och 
formulerade krav. Därutöver 
fanns det i Sverige ett nära 
samarbete med media där 
flertalet manifest publicerades 
tillsammans med en stor 
mängd vittnesmål. 

I jämförelse med många 
andra länder, där kampanjen 
ofta fokuserade på individer 
utmärkte sig den svenska 
rörelsen eftersom den så 
tydligt fokuserade på diskri-
minering på systemnivå. De 
flesta kvinnor som uttalade 
sig namngav inte förövaren. 
De sa det här hände mig, det 
här har jag varit med om. De 
organiserade sig inom en stor 
mängd olika branscher för 
att visa att problemet inte var 
begränsat till ett visst område. 
Det spelade ingen roll om du 
jobbade på restaurang, advo-
katbyrå eller inom akademin 
problemet fanns överallt. Detta 
fokus på trakasserier som en 
del av systemet formade och 
utmärkte rörelsen i Sverige.

Forskning visar att utsatthet av 
sexuella trakasserier orsakar 
en rad skadliga konsekvenser; 
att vilja hoppa av sin utbild-
ning eller säga upp sig, stress, 
fysisk och psykisk ohälsa. Den 
ekonomiska vinsten av att 
förebygga sexuella trakasserier 
går inte att räkna på. Det är en 
enorm samhällskostnad rent 

ekonomiskt, men framförallt 
mänskligt. 

2018 togs initiativ till att samla 
in kunskap och data som kan 
användas i det förebyggande 
arbetet med att förhindra 
sexuella trakasserier på svensk 
arbetsmarknad. Arbetsmark-
nadens parter bjöds in för att 
stödja projektet. Trakasseri-
barometern är en återkom-
mande sifo-undersökning som 
genomförts tre gånger; den 
första tiden strax efter #me-
too-uppropen 2018, den andra 
2020 och den tredje 2022. Un-
dersökningen baseras på svar 
från ett representativt urval av 
den yrkesverksamma allmän-
heten. För att förstå graden av 
utsatthet, när den sker, vem 
som utsätts, hur det hanteras 
och vilket stöd anställda och 
chefer behöver. Utöver denna 
datainsamling genomfördes en 
forskningsöversikt av forskare 
vid Göteborgs Universitet. Den 
visar att det saknas forskning 
om preventiva åtgärder och 
att behöver bli tydligare vad 
sexuella trakasserier innebär.

Flera studier och #metoo 
visar att tystnadskulturen 
är ett faktum. På fem år ser 
vi ingen större förändring 
och hälften av de som utsatts 
berättar fortfarande inte. Den 
huvudsakliga anledningen för 
att iNte berätta är känslan 
av att händelsen kanske inte 
var tillräckligt allvarlig och 
att det inte fanns någon man 

litade på tillräckligt mycket 
för att berätta. Men hälften 
berättar – och det måste vi ta 
vara på i vårt förebyggande 
arbete. Det som ger effekt är 
det vardagliga förebyggande 
arbetet vi gör varje dag på våra 
arbetsplatser och studier visar 
att det har skett en förändring 
i attityder. 

Kartläggningar och forskning 
tycks överens om att det 
efter #metoo finns en större 
medvetenhet om vad sexuella 
trakasserier är. En annan 
viktig effekt är att arbetsgi-
vare blivit medvetna om att 
detta är ett problem på och för 
arbetsplatsen.  Att det faktiskt 
är ett brott och att det inte bör 
inträffa. Som ett resultat av 
detta har ofta policys om sex-
uella trakasserier uppdaterats 
och gjorts mer tillgängliga. 
Vissa arbetsplatser har skapat 
en visselblåsarfunktion dit 
utsatta kan vända sig för hjälp.

Även fackliga organisationer 
har agerat, chefer och ledare 
har vidareutbildats. En åtgärd 
som känns särskilt angelägen 
då ett återkommande tema i 
många vittnesmål var chefer 
som ignorerade anställda som 
sa att de utsatts för trakas-
serier, vidtog inga eller fel 
åtgärder eller inte visste vad de 
skulle göra.

Men trots den inbjudande 
inramningen, där nästa ge-
nerations feminist ses dingla 

med benen i en genomskinlig 
snurrfotölj lyssnandes på 
feministisk meditation. Trots 
att jag är i sällskap av ett lyhört 
urval av den flodvåg av levd och 
vittnad kvinnlig erfarenhet, 
kunskap och kamp som 
rörelsen och utställningen (re)
presenterar. Trots upplyftande 
budskap och förhoppningar på 
utställningens selfie-central 
så är det uppenbart – att mer 
arbete kvarstår. 

Vi måste fortsätta adressera 
frågan om sexuella trakas-
serier och om igen. Vi måste 
också fortsätta uppmärksam-
ma arbetsplatskulturer av olika 
slag. Hur vi pratar med varan-
dra. Vilka bilder som hänger 
på väggarna. Hur det skämtas. 
Vilka sånger vi sjunger när vi 
träffas på arbetsplatsfester och 
hur vi agerar när det ordnas 
konferenser. Men också våga 
adressera strukturen, vilka 
normer och idéer om exempel-
vis maskulinitet och femini-
nitet råder på arbetsplatsen? 
Hur fördelas och praktiseras 
resurser och/eller makt ? Vi 
måste lyssna på och bekräfta 
varandra. Vi måste reflektera 
själva och gemensamt. Vi 
måste säga ifrån och vi måste 
engagera och organisera oss – 
för ökad kunskap, för att orka 
och för förändring! 

Kontakta valfri person i vår styrelse, alternativt maila: 
info@kvinnligalakare.se. Är du intresserad av att engagera 
dig i vår styrelse är du välkommen att kontakta vår 
valberedning på valberedning@kvinnligalakare.se

Utställningen #metoo på 
Kvinnohistoriskt museum 
i Umeå pågår 15 oktober 
2022–10 mars 2024. 

KVINNOHISTORISKT MUSEUM ENGAGERA DIG I KVINNLIGA LÄKARES FÖRENINGS ARBETE
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Det har gått mer än fem år 
sedan Alyssa Milanos tweet 
utgjorde startskottet för en 
historisk rörelse och ett par 
veckor senare samlades 10 400 
kvinnliga läkare och läkarstu-
denter i Sveriges enskilt största 
metoo-upprop – #utantyst-
nadsplikt. Berättelserna vi fick 
ta del av vittnade om mäns 
kränkningar av oss kvinnor i 
form av sexuella trakasserier 
och övergrepp.
 
Läkarförbundets inställning 
till de här frågorna förändra-
des inte i och med uppropet: 
all form av diskriminering, 
trakasserier och övergrepp är 
det nolltolerans mot. Detta 
är grundläggande fackliga 
ståndpunkter, men i och med 
#utantystandsplikt blottades 

enskilda incidenter såväl som 
den bakomliggande strukturen 
utifrån vårt, kvinnornas, 
perspektiv. Läkarförbundet 
ställde sig då frågan: hur kan vi 
som organisation verka för att 
förändra denna tystnadskultur 
till en kultur där trakasserier 
och övergrepp inte tolereras?  
 
Vi har under åren sett över 
och utvecklat vår utbildnings-
verksamhet där utbildning 
inom diskriminering och 
sexuella trakasserier nu tar 
större plats. Vi har också 
utökat informationen på vår 
webbplats och gjort den mer 
tillgänglig för medlemmarna. 
Där finns också checklistor för 
vad man bör göra om man blir 
utsatt, vad arbetsgivaren har 
för skyldigheter samt kon-

taktuppgifter till experter på 
Läkarförbundets kansli. Ingen 
incident, föraning eller oro är 
för liten och jag vill uppmana 
alla att kontakta oss för råd och 
stöd.      
 
Vi måste fortsätta uppmana 
kollegor att våga berätta och 
prata om dessa händelser. En 
uppmuntrande och tillåtande 
kultur där vi lyssnar på 
varandra och tror på varan-
dra banar väg för att såväl 
enskilda incidenter som den 
bakomliggande strukturen 
synliggörs. Och det är först 
när det synliggörs som vi kan 
åstadkomma en förändring, 
vilket vi blev varse i samband 
med Alyssa Milanos tweet för 
fem år sedan. text: sofia rY dgreN stale, 

ordför aNde l äK arförBUNdet

Aktuellt då som nu
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30 personer från alla delar av 
karriären svarade och jag gör 
här en ansats att delge deras 
svar. Tillsammans beskriver 
de nyanserna i tiden före, 
under och efter uppropet. 

Många beskrev upproret 
som en viktig markering 
och samhörigheten som 
uppstod som en mycket positiv 
effekt. Storleken på uppropet 
och antalet vittnesmål gav 
markeringen en legitimet som 
enskildas berättelser inte fått. 

»Att så många kvinnor sam-
tidigt lyft frågan hör att den 
enskilde inte kunnat angripas 
och att det bortförklaras.« – 
Specialist

Samhörigheten beskrivs som 
bekräftande, stärkande och 
trygghetsskapande. 

»Som ovan skrivet har jag 
inte själv varit utsatt men upp-
rorets existens och att frågan 
lyfts har bidragit till en känsla 
av trygghet.« – Student

»Blev ett stöd för mina egna 
problem och konflikter jag 
haft, det blev lättare att förstå 
saker som hänt i yrkeslivet. 
Minska mina egna känslor av 
skuld och tillkortakomman-
den.« – Överläkare

»Att det som jag upplevt under 
studietiden och under mina 
yrkesverksamma år blev 
bekräftat – jag är/var inte 
ensam.« – Pensionär

En del känslor jag tolkar som 

negativa rördes upp under 
upproret. En student beskriver 
att vittnesmålen skrämde 
henne och ledde till att hon 
aktivt valde bort vissa specia-
liteter. 

Mer än hälften uppgav att de 
inte noterat någon skillnad 
efter uppropet personligen 
(n=18) respektive på deras 
arbetsplatser (n=16). Arbets-
miljöarbetet med dessa frågor 
beskrivs som i stiltje och utan 
resultat. 

»Man ställer frågor i 
enkäter varje år men vad de 
egentligen har för konsekven-
ser att trakasseras följs inte 
upp på djupet.« – Specialist

En kollega beskriver hur 
sexuella trakasserier fick 
mycket fokus men andra delar 
av problemet missades. 

»Det blev mycket konflikter 
med män (kirurgisk spec för-
stås) under och efter metoo. 
De tror och trodde hela tiden 
att det var sex-trakasserierna 
som var problemet – men 
det var ju iNte det som var 
fokus för oss. Det var attityd, 
härskartekniker och för-
minskningen som är och var 
problemet. [...] Fortfarande är 
det en Böld för män på jobbet, 
som väcker så mkt känslor hos 
dem som är helt oproportioen-
rliga.« – Specialist

Det intersektionella perspekti-
vet betonas och anses ha fallit 
i glömska, specifikt yngre och 

de som rasifieras som icke-vi-
ta anses särskilt utsatta. 

Bland de som upplevt en 
förändring anges de som 
en ökad medvetenhet och 
beteendeförändringar. Den 
ökade medvetenheten röde 
exempelvis maktstrukturer 
och könsnormer och kunde 
ses i olika former. Mest 
beskriven som att det är ett 
vanligare diskussionsämne 
samt ökad tillgång till stöd i 
dessa frågor. 

Vissa angav också en ökad 
medvetenhet hos sig själv om 
strukturell diskriminering 
samt förmåga att uppmärk-
samma diskriminering och 
kränkningar i realtid och sätta 
gränser. Något som hos vissa 
också hade lett till en beteen-
deförändring genom en känsla 
av att lättare kunna säga ifrån 
och konfrontera. beteende-
förändringarna kunde också 
ses som attitydförändringar 
i grupper, där tex skämt som 
tidigare varit okej numera inte 
förekommer, ursäktas eller 
anmärks. 

»Jag har själv i realtid blivit 
bättre på att konfrontera. [...] 
Får intrycket av att
vissa själva blivit mer med-
vetna omo vad och hur de 
säger saker, även om de i näsa 
andetag säger ›fast sådär får 
man väl inte säga nuförtiden‹« 
– Överläkare

artiK el#UtaNtYstNadsPliKt

April 2017 var jag nyinvald 
som ledamot i K lf:s styrelse. 
Mina uppdrag var att sköta 
vår Facebook grupp och delta i 
planeringen av vårt höstmöte 
som denna gång skulle handla 
om aborträtten. Det kändes 
hanterbart fram till hösten 
2017. Då kom en lavin emot mig 
och K lf.

Visst hade jag noterat att 
det hänt något på Twitter. En 
amerikansk skådespelerska 
hade publicerat en kort 
tweet: »metoo«, den 15 okt. 
Det var i samband med att 
hollywoodproducenten Harvey 
Weinstein hade anklagats 
för våldtäkt av flera kända 
skådespelerskor och filmin-
dustrin hade försökt tysta 
ner det. Därefter publicerades 
en uppmaning om att alla 
som drabbats skulle retweeta 
»#metoo« för att visa hur 
utbrett sexuella trakasserier 
var i filmbranschen. Jag är inte 
någon Twitter följare och min 
kunskap om detta kom via 
medias rapportering i Sverige. 

Så plötsligt hände det något 
på K lf:s Facebook, mellan den 
14–15 november inkom 500 an-
sökningar om att bli medlem i 
K lf:s slutna Facebook grupp.  
Jag blev alldeles iskall, varför så 
många? Vad hade hänt?

Jo ett inlägg om »705 
kvinnliga sångare i upprop 
mot trakasserier och sexism« 
hade publicerats i vårt flöde 
på kvällen den 13 november 

och det fick 4 likes. Dagen 
efter hade jag lagt ut detta 
inlägg: »Ser att det finns en 
tråd om sexuella trakasserier 
mot kvinnliga läkare. Hur 
skulle ni våra medlemmar 
önska att vi som styrelse och 
förening agerade? Tips på vad 
vi kan göra? Artiklar? Samla 
in berättelser? Lägga in någon 
motion till Läkarförbundet? 
Styrelsen emottar gärna 
förslag på detta?«

Vi fick in otroligt många 
kommentarer på detta inlägg 
(nu borttaget) som beskrev 
självupplevda sexuella tra-
kasserier inom sjukvården i 
Sverige. Den 14 nov, startade 
några K lf-medlemmar och 
kollegor spontant en hemlig 
fB-grupp, som alltså inte 
hanterades av K lf. Där inkom 
berättelser från kvinnliga 
läkare om sexuella trakasse-
rier. Den gruppen hade mycket 
höga inträdeskrav för att bli 
medlem, vilket gjorde att 
berättelserna kändes säkra att 
dela där. Under kort tid fick den 
17 727 medlemmar.

Den 19 november hade vi ett 
sen tidigare planerat styrel-
semöte. Detta tog hela dagen 
och vår dåvarande ordförande 
Ingela Heimann prioriterade 
att fokusera på denna fråga. 
Där och då beslutade vi att 
K lf skulle delta i ett upprop 
för kvinnliga läkare. K lf:s 
styrelse beslöt under styrel-
semötet att stöda, men inte 

leda uppropet; framtagande 
av upprop och underskrifter 
genomfördes föredömligt av 
den hemliga gruppen på fB. 
Eftersom detta skedde på fB 
och det var mitt ansvarsom-
råde fick jag ansvar för att 
kontakta den hemliga gruppen. 
Jag hade daglig kontakt och 
dialog med dem. Vad gjorde de 
och vad kunde K lf med sitt 
renommé och historia göra för 
att underlätta arbete med att ta 
fram ett upprop.

Den 17 november skedde 
en omröstning på K lf sidan 
om lämplig # att samlas runt; 
där vann #utantystnadsplikt 
överlägset med över 400 röster. 
Därefter flyttades aktiviteten 
i från K lf till den hemliga 
sidan. 

Jag fungerade som kontakt-
person till  journalisten på 
sv d. Vi hade många samtal 
och en tidspress på att hinna 
tajma vårt upprop med andra 
yrkesgrupper som stod på 
kö för att bli publicerade. 
Underskrifter skulle samlas in 
och texten skulle godkännas. 
Uppropet från 10 400 kvinnliga 
läkare publicerades på www.
svd.se den 30 nov – 2017; kl. 
16:30 med ett 20-tal vittnesmål 
och en artikel. Dagen efter kom 
det med i papperstidningen. 
Därmed var det kortsiktiga 
målet nått. Jag kunde andas ut, 
loppet var genomfört och nu 
följde fortsättningen. 

Vad hände för fem år sen?
text: sUsaNNe BergeNBr aNt gl as 

Hur upplevde vi #utantystnadplikt och vad hände sen?
Inför detta nummer skickade KLF ut en enkät till sina medlemmar med frågorna:
→ Vad har #metoo/#utantystnadsplikt betytt för dig?
→ Har något förändrats för dig personligen sedan #metoo/#utantystnadsplikt?
→ Ser du några förändringar på din arbetsplats sedan #metoo/#utantystnadsplikt?



20 21

Karolina nr 4 / 2022

20 21

K arolina

20 21

K arolina nr 4 / 2022

Ordförande i program-
kommittén vid Uppsala 
Universitet, Bertil Lindahl, 
svarar att inga trakasserier, 
av något slag, accepteras på 
läkarprogrammet, detta lyfts 
redan under introduktionen 
på termin 1. En poster som 
definierar kränkande behand-
ling samt trakasserier och 
beskriver vara en kan anmäla 
och få stöd finns uppsatt på 
universitetsområdet. En fråga 
om upplevelser av trakasserier 
finns återkommande i alla 
kursutvärderingar. Kursmål 
på termin 1, 2 och 7 lyfter 
specifikt förmågan att bemöta 
medstudenter/kollegor res-
pektfullt. 

Lars Börjesson, ordförande 
i Läkarprogramskomittéen 
vid Sahlgrenska Akademin, 
svarar att insatserna mot 
diskriminering och trakas-
serier vid universitet riktar 
sig mot samtliga diskrimine-
ringsgrunder och är univer-
sellt mellan universitetets 
olika program. Studenterna 
informeras om nolltolerans 
mot diskriminering redan 
under introduktionen till sin 
utbildning och universitets 
samlade informationssida är 
också länkad på utbildnings-
plattformen. På plattformen 
finns kontaktuppgifter till 
namngivna kursledare för 
stöd, en prefekt som tar emot 
anmälan samt studentombud 
som kan kontaktas anonymt. 
Samtliga kursenkäter 
innehåller en fråga om negativ 
särbehandling på grund 
av kön, möjlighet finns att 
konkretisera i fritext. Uppfölj-
ningen sker på kursnivå. För 
att underlätta rapportering, 
då förvirring kring vem som 
skulle eller kunde kontaktas 
upplevdes som ett hinder, 
startades 2019 projektet »en 

enkel väg in«. Det gick ut på att 
alla studenter kunde anmäla 
till en funktion, i praktiken ett 
studentombud. Projektet är nu 
avslutat och utvärderades för 
något år sedan och genererade 
strukturer som nu är etablera-
de. Tanken är att arbetssättet 
ska fortsätta men under en 
annan benämning. Tillsam-
mans med Göteborgs Univer-
sitet hålls utbildningsdagar 
för personalen inom områden 
där problem identifierats. Pro-
grammet har för under hösten 
2022 beviljats medel för ett 
arbete med analys kring hur 
andra program arbetar mot 
diskriminering. Lars upplevel-
se är också att diskriminering 
förekommer under v fU. 
Studenterna informeras om 
att de har samma rättigheter 
och skyldigheter som övriga 
medarbetare och omfattas av 
vgr:s policy. 

Programdirektor för läkarpro-
grammet vid Karolinska In-
stitutet, Marie Dahlin, svarar 
att de framförallt arbetat med 
allmänna åtgärder avseende 
likabehandling, negativ sär-
behandling och trakasserier 
för samtliga diskriminerings-
grunder. På kursernas digitala 
plattformar finns information 
om att en kan vända sig i 
första hand till ansvarig lärare 
eller via en länk där det går 
att fylla i en incidentrapport. 
Region Stockholm har ett 
eget informationsmaterial 
till studenterna om vad 
kränkningar är och hur en kan 
få stöd och rapportera. Maries 
upplevelse är att kursutvär-
deringarna inte är en effektiv 
form för att fånga upp sexuella 
trakasserier. Nu genomförs 
likväl en pilot för att ta fram 
en enkät till lärosätets alla 
programstudenter rörande 
erfarenheter och behandling 

med bäring på lika villkor. 

Kristina Lejon, program-
rådsordförande vid Umeå 
universitet, svarar att inga 
specifika insatser gjorts på 
läkarprogrammet men att det 
centralt gjorts en granskning 
som resulterat i rapporten 
»Umeå Universitets hante-
ring av misskötsamhet – 32 
framåtsyftande förslag till 
förändring«. I rapporten ges, 
efter intervjuer med studen-
ter, förslag på att vid kursstart 
informera om vem de ska 
vända sig till om något händer 
samt att universitetet bör se 
över om det går att förtydliga 
till vem studenter på VFU ska 
vända sig. 

Marita Andersson Grönlund, 
programansvarig vid Örebro 
Universitet, skriver att de 
för studenterna på termin 1 
har ett seminarium titulerat 
»Lika villkor och jämställdhet 
som student, som lärare, som 
patient, som vårdgivare« i 
vilken studenternas rätt till 
en arbetsplats lyfts, både vid 
universitetet och inom ramen 
för v fU. De får då både skrift-
lig och muntlig information 
om hur man som både utsatt 
och observatör kan gå till väga 
för att anmäla. Universitetets 
centrala policy finns tillgäng-
lig online. Ämnet diskuteras 
också löpande under bas-
gruppsarbetet, bland annat 
inför uppstarten av en nya 
basgrupp. En direktkontakt 
mellan studierektorer och 
v fU-ansvariga finns för att 
snabbt kunna handlägga 
fall av diskriminering och 
trakasserier. 

Efter uppropet #utantystands-
plikt skrev samtliga medicinska 
universitet ett gemensamt 
uttalande där det garanterades 
att ytterligare krafttag mot 
diskriminering och sexuella 
trakasserier utöver de riktlinjer 
som redan fanns. Bland annat 
nämndes att göra riktlinjerna 
mer kända, underlätta för 
rapportering, garantera 
ansvarsfullt och beslutsamt 
agerande vid händelser samt 
samverka med regionerna för 
att säkerställa att handlings-
planer finns även för händelser 
under vfU. Nu har 5 år gått och 
vi hörde därför av oss mailledes 
till universiteten för att efter-
höra hur arbetet gått. Vi hoppas 
att den här granskningen kan 
sprida ljus på ämnet igen, 
uppmuntra till uppföljning av 
vidtagna åtgärder samt sprida 
eventuella framgångsfaktorer 
till övriga universitet. Tack 
till er alla som tog er tid att 
svara och för det arbetet som ni 
hittills gjort för att trygga våra 
framtida kollegors arbetsmiljö 
och hälsa!

Programansvarig, Éva Tamás, 
vid Linköpings Universitet 
(liU) svarar att universitet 
har nolltolerans mot sexuella 
trakasserier och att den som 
trots det blir utsatt ska få stöd. 
Vid varje upprop informeras 
studenterna om liU:s nollto-
lerans samt information om 
kontaktpersoner att vända sig 
till om en blivit utsatt. Varje 
kursutvärdering innehåller 
frågor om utsatthet för 
sexuella trakasserier och detta 
följs upp av kursansvarige och 
programledningen. Handle-
darutbildningen inkluderar 
också fall om sexuella trakas-
serier, dess förebyggande och 
handläggning. 

Ordförande i Programnämn-
den vid Lunds Universitet, 
Christer Larsson, svarar att 
strategin varit att öka trygg-
heten kring rapportering av 
egen eller observerad utsatt-
het. Detta för att få insikt i var 
i organisationerna riskerna 
är störst. Kursledningarna 
uppmanades att informera om 

fakultetens handläggnings-
ordning samt rapportvägar 
i början av varje termin. 
Vid ett uppstartsmöte med 
kursledningarna diskuterades 
autentiska och anonymiserade 
fall. Vid en händelse kan 
studenten vända sig till kåren, 
kursledningen eller studie-
vägledare. Studenten får själv 
välja om hen vill att ärendet 
ska hanteras anonymt eller 
inte. Deras upplevelse är att 
studenterna oftast väljer att 
vara anonyma och att de flesta 
händelser sker under praktik 
inom sjukvården. I kontakt 
med praktikplatserna upplevs 
de vilja åtgärda problemet. 
Dessutom har de en gång per 
termin en skyddsrond där 
ärenden diskuteras. Christer 
lyfter pandemins negativa 
påverkan på detta fortsatta 
arbete men att det framåt ska 
implementeras årliga dialog-
möten med programledning-
en och kursledningarna där 
studentrepresentanter ska 
delta och diskriminering vara 
en stående punkt. 

text: sofia K ühNer

#metoo vid 
universiteten? 

artiK el#metoo
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I detta centrum ingår dels en 
forskarskola för Womher:s 17 
doktorander och ett nätverk 
för seniora forskare, och målet 
är att »ta fram evidensbaserad 
kunskap för framtida strate-
giska beslut inom arbetsliv 
och samhälle«. Jag samtalar 
med en av grundarna av Wom-
her, Lisa Ekselius, tidigare 
överläkare inom psykiatri och 
nu seniorprofessor i psykiatri.  

Lisa berättar att hon sedan 
15 år haft ett nära samarbete 
med flera forskare på In-
stitutionen för kvinnor och 
barns hälsa, främst Inger 
Sundström Poromaa, Agneta 
Skoog Svanberg och Alkistis 
Skalkidou. Till deras forsk-
ningsområden hör kvinnors 
psykiska hälsa i samband med 
graviditet och förlossning. 
Lisa hade med tiden blivit 
»deras psykiater«. Under en 
resa 2017 där de samlats för 
att skriva manus satt de och 
samtalade kring den kraftiga 

ökningen av psykisk ohälsa 
bland unga kvinnor. Vad be-
rodde detta på? De funderade 
på att söka forskningsmedel 
tillsammans och fortsatte att 
träffas kring frågeställningen. 
I dessa möten började idén om 
ett tvärvetenskapligt centrum 
växa fram. De ville veta vad 
ökningen berodde på och 
vad som kunde göras för att 
förändra situationen. För att 
ta reda på detta såg de behov 
av att bredda frågeställning-
arna och inte bara ta in det 
medicinska perspektivet. De 

träffade rektorn vid Uppsala 
universitet och så småningom 
även vice-rektorerna och fick 
mycket bra stöd.  

Nästa steg var att träffa seni-
ora forskare från alla veten-
skapsområden. I workshops 
arbetade de tillsammans fram 
det som skulle bli Womher 
och utformade målen; att 
bidra till kunskap, identifiera 
vägar till prevention och 
intervention, utbilda unga 
forskare och att bli ett inter-
nationellt kunskapscentrum. 
Lisa berättar att centret blivit 
så tvärvetenskapligt som de 
hoppades, och rymmer allt 
från forskning om robotar 
till postpartumdepression i 
Nepal. »Det har varit väldigt 
roligt att upptäcka hur mycket 
kompetens och engagemang 
det finns vid vårt universitet«. 
Womher bildades formellt 
2020 efter beslut av Uppsala 
universitets konsistorium.

text: agNes aNdreasoN

WOMHER

Lisa berättar att hennes 
drivkraft är nyfikenhet. Vi vet 
så lite om den här nya typen 
av psykisk ohälsa. Det är inte 
säkert att ökningen beror på 
psykisk sjukdom, och i så fall 
ska den ju inte medikaliseras. 
Hur påverkas unga människor 
av sociala medier? Hur ser det 
ut för flickor med adhd? 

Lisa berättar att hon ofta fått 
frågan: Varför bara kvinnor? 
Svaret blev tydligt. 
»Det var det område vi höll på 
med och som vi hade stor kun-
skap om«. För att ytterligare 
stärka motiveringen till varför 
frågan är viktig så framhåller 
Lisa att det är en hållbarhets-
fråga. Mår kvinnorna bättre så 
mår även barnen och männen 
bättre.

Av alla Womher:s studier vill 
Lisa särskilt lyfta fram »No 
mans land« som ett spännan-
de tvärvetenskapligt projekt 
som syftar till att ta reda på 

varför vi mår så dåligt när vi 
har det så bra. Målet är att 
skapa en stor kohort av unga 
kvinnor som kan följas genom 
studier, arbetsliv och familje-
bildning och så småningom 
även deras partners och barn. 
Forskarna har varit inspire-
rade av den stora lyckosamma 
kohorten »1913 års män« som 
startades i Göteborg 1963. 
Förstudier till No man’s land 
är nu igång. Förutom att 
undersöka medicinska och 
psykologiska parametrar 
finns i forskargruppen bland 
annat medieforskare som ska 
undersöka om – och i så fall 
hur – sociala medier påverkar 
den psykiska hälsan.

Lisa har haft en lång och 
framgångsrik karriär, jag 
frågar henne hur det var att 
börja arbeta som kvinnlig 
läkare på 80-talet? Hon 
berättar att hon började arbeta 
1985 och vid den tiden tänkte 
hon inte så mycket på sig själv 

som kvinnlig läkare. Hon var 
tacksam över att få arbeta som 
läkare. I efterhand har hon 
sett att vissa saker hade varit 
lättare om det funnits fler 
kvinnliga förebilder att spegla 
sig i och resonera med. Delvis, 
säger Lisa, har det varit en en-
sam resa. Nu är hon tacksam 
och känner sig privilegierad i 
sin yrkesroll. 

Lisa Ekselius

WOMHER (Women’s Mental Health during the 
Reproductive Lifespan) är ett tvärvetenskapligt 
forskningscentrum vid Uppsala universitet 
som fokuserar på kvinnors psykiska hälsa i 
reproduktiv ålder.

WOMHER är ett tvärvetenskap-
ligt forskningscentrum som 
främjar kvinnors psykiska hälsa 
genom att:
• öka kunskap och medvetenhet 
om kvinnors psykiska hälsa
• identifiera och utvärdera vägar 
till prevention och intervention
•utbilda nya generationer 
forskare
•vara ett nationellt och interna-
tionellt erkänt tvärvetenskapligt 
kunskapscentrum

UNGA KVINNORS PSYKISKA HÄLSA
Psykisk ohälsa ökar i Sverige 
och internationellt. Bland yngre 
kvinnor ökar andelen som lider 
av oro, stress, ångest och nedsatt 
psykisk hälsa. 

De senaste 30 åren har andelen 
långa sjukskrivningar på grund 
av psykiatriska diagnoser ökat 
från 13 till 45 procent bland 
kvinnor.
Däremot ökar inte svår psykisk 
sjukdom som t. ex. psykossjuk-
dom och bipolär sjukdom.

artiK elWomher
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I denna artikel varvar nätverkets 
grundare; psykiatern Jill Taube och 
allmänläkaren Maria Zetterlund, egna 
erfarenheter och tankar, kvinnliga 
kollegors berättelser och professionella 
reflektioner med statistik, forskning 
och underlag från nätverkets arbete.

text: J ill taUBe och maria ZetterlUNd

Röster från 
kvinnliga läkare 

om yrket och den 
egna hälsan

Jag är barnskötare på dagis 
innan jag kompletterar gym-
nasiebetyg på KomVux och 
söker Läkarlinjen. Det fanns 
några »läkarbarn« på min 
avdelning, bland annat ett par 
tvillingar med både mamma 
och pappa på sjukhuset och ett 
vars pappa var barnläkare. De, 
läkarbarnen var längst kvar 
på kvällen, nära stängning 
eller till och med efter ibland, 
i alla fall var det så vi personal 
pratade. Idag kan jag inte 
komma ihåg om det verkligen 
var så eller en fördom som fick 
fritt spelrum-avundsjuka och 
ett förakt för läkare på något 
konstigt vis. Några år senare 
har jag själv två barn och var 
hemma med den yngsta, men 
varvade med att komplettera 
naturvetenskapliga ämnen 
på KomVux, jag hade gjort 
högskoleprovet och tänkte 
göra allvar av mina drömmar 
– att bli doktor! Någonstans 
i de faggorna var jag ute med 
våra två och lekte och små-
pratade med en annan kvinna 
som också var föräldraledig 

och hade tre grabbar i tät 
följd. Jag var väl stolt och 
berättade om mina planer, 
visste att hon var läkare. Men 
något uppmuntrande eller 
välkomnande hade hon inte 
att bjuda på, bara en varning! 
Bli det inte! Det är inte värt 
det, du kommer aldrig hem i 
tid, kan inte jobba deltid och 
du kan glömma att vara med 
dina barn och ingen kommer 
att tacka dig. Med förbehållet 
att jag såklart inte minns det 
ordagrant, så minns jag ändå 
känslan. Snopen och förvånad. 
Vad skulle jag tro på? 

VAR DET VÄRT DET? 
Ligger vaken ännu en natt 
och tankarna snurrar. Mina 
kroniska sömnbesvär är 
resultatet av en lång karriär 
inom läkaryrket. Jag vrider 
mig oroligt i sängen och 
frågar mig återigen – »Var det 
värt det?«

Sömnsvårigheterna började 
egentligen för 25 år sedan när 
jag under st i allmänmedicin 
sidoutbildade mig på ett 

sjukhus en dryg timmes bilväg 
bort samtidigt som livet som 
småbarnsförälder skulle gå 
ihop. Min make reste mycket 
i sitt arbete och det var oftast 
upp till mig att få vardagen 
att gå ihop. Jag hade gått 
ned i arbetstid för att hinna 
hämta barnen i tid men ändå 
höjde seniora läkarkollegor 
missnöjt på ögonbrynen när 
jag behövde sluta för dagen. 
Detta trots att jag arbetat 
extra hårt för att hinna klart 
allt det som förväntas av en 
heltidsanställd.

Efter några år var jag 
äntligen färdig specialist. 
Jag älskade verkligen mitt 
yrke och allt fler patienter på 
vårdcentralen bad om att få 
komma till just mig. Tyvärr 
var vårdcentralen annars 
gravt underbemannad med 
flera stafettläkare och jag 
gick ständigt med »andan i 
halsen«, sömnsvårigheter, 
hjärtklappning och svettning-
ar.  Efter några år bytte jag då 
till en fullbemannad vård-
central och arbetssituationen 

»Bli inte läkare!«

Hösten 2017, när #metoo och #utantystnadsplikt fyllde våra flöden, startade också nätverket »Vem tar hand 
om doktorn?«. Frågan samlade många av oss till en sluten Facebookgrupp med syftet att inspirera läkare 
att ta hand om sig själva och där utgångspunkten var fysisk aktivitet och återhämtning. På kort tid växte 
gruppen till flera tusentals medlemmar och idag består den av cirka 9 000 läkare. Det blev tidigt tydligt att 
behovet var stort och att detta var något mer än en diskussionsgrupp på nätet – arbetsmiljö blev snabbt en 
stor fråga i flödet. Grundarna har sedan nätverket startades arrangerat kurs- och återhämtningsresor och 
åker själva regelbundet runt i landet och föreläser om ett hållbart arbetsliv för sina kolleger. Sedan hösten 
2022 är Vem tar hand om doktorn en del av läkarförbundet.

artiK elv em tar haNd om doKtorN
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blev betydligt bättre några år. 
Tyvärr slutade sedan tre kol-
legor under ett år och arbets-
bördan blev återigen orimligt 
hög. Jag började åter få mycket 
stressymptom. Jag tog mod 
till mig och bad om ett samtal 
med vårdcentralschefen där 
jag ödmjukt frågade om jag 
kanske kunde hoppa över en 
del obligatoriska möten för 
att hinna ta fler patienter, 
men bemöttes med ett skarpt 
ogillande och fick sedan veta 
av en arbetskamrat att chefen 
bakom min rygg gjort narr av 
att jag sagt att jag kände mig 
stressad. Detta sårade mig 
enormt men jag jobbade på 
med samma tempo. 

Plötsligt en dag, mitt i ett 
patientmöte, fick jag kraftig 
hjärtklappning och kände 
att jag höll på att svimma. 
Resultatet blev att jag med 
ambulans och blåljus trans-
porterades till närliggande 
sjukhus där gamla arbetskol-
legor tog emot mig. eKg och 
prover talade för att det var 
allvarligt fel på mitt hjärta och 
jag blev inlagd på hjärtinten-
siven i tre dygn med mängder 
av undersökningar, mediciner 
och prover.  Sedan blev 
plötsligt eKg och prover nor-
mala och ingen läkare kunde 
förklara vad jag drabbats av så 
jag skrevs hem. Jag minns att 
jag lite skamsen med gråten 
i halsen frågade hjärtläkaren 
om det kanske kunde bero 
på stress och fick till svar att 
det inte gick att utesluta. Jag 
vädjade om sjukskrivning en 
vecka vilket beviljades. 

När jag kom tillbaka till 
jobbet låtsades chefen som 
ingenting. Det var mitt i 
sommaren och det var bara 
hon och jag som var läkare och 
arbetsbelastningen mycket 
hög. Då beslöt jag mig åter för 
att byta jobb.

Sedan upprepas historien. 
Den nya arbetsplatsen var 
bra till en början men efter 
chefsbyte blev arbetssitua-
tionen återigen ohållbar med 
grav sömnbrist och plötsligt 
akut synfältsbortfall med ny 
inläggning på sjukhus i flera 
dagar. Sedan kom jag tillbaka 
direkt till en tidbok där varje 
läkartid var dubbelbokad för 
att komma ifatt efter sjuk-
frånvaron.

Jag har under åren som 
gått gjort upprepade försök 
att själv söka läkare för stress 
men har tyvärr inte fått någon 
hjälp utan de har förringat 
problemen. Jag tänker ofta på 
att jag själv ger så mycket bätt-
re vård och omhändertagande 
till patienter som kommer till 
mig i liknande situation än det 
jag själv fått.

Så i natt när jag åter ligger 
vaken inser jag att mitt för 
övrigt underbara arbete som 
läkare har haft ett högt pris 
beträffande min egen hälsa. 
Jag känner då en sorg över att 
det skulle behöva bli så. Jag 
tänker på min unga dotter 
som precis påbörjat sin läkar-
karriär.  Min absolut högsta 
önskan är att hon får en rimlig 
arbetssituation och att hon 
inte om 35 år ligger sömnlös 
på nätterna som jag själv.

PSYKISK OHÄLSA HOS LÄKARE
Det vanliga är det vanliga 
och så torde det också vara 
hos oss läkare, när vi är sjuka 
och sjukskrivna är det för en 
psykisk diagnos. Psykiska 
diagnoser är sedan 2010 den 
vanligaste orsaken bakom 
långvarig sjukskrivning i 
kommuner och landsting 
enligt afa försäkringar. De 
lägger till att det är för både 
män och kvinnor och vanli-
gast i åldersgrupperna 36–45, 
46–55 år. 

Statistik från 2010 och 
2014 från Afa försäkring visar 
tydligt att vi kvinnor är mer 
belastade än männen i kåren. 
Förändringen mellan de båda 
åren visar att ojämlikheten 
mellan könen håller i sig, även 
om männen kommer ikapp. 
Materialet anger långa sjukfall 
(minst 3 månader eller 
sjukskrivningar som lett sjuk- 
eller aktivitetsersättning) 
med psykisk diagnos per 1000 
sysselsatta. 

 
EGEN UTMATTNING GAV VILJA ATT 
ARBETA PRIMÄRPREVENTIVT
En kollega som varit rejält 
sjuk i utmattningssyndrom 
är Lotta Sjunnesson, radiolog, 
som nu har näsan ovanför 
vattenytan och har delat med 
sig av sina erfarenheter och 
om vi vågar säga så, dragit 
nytta av den. Åtminstone för 
oss andra i vården och till och 
med för oss i läkarkåren, för 
henne blev det nämligen en 
början på att intressera sig 
för arbetsmiljön i hälso- och 
sjukvården. v thod har 
intervjuat henne.  

»Jag ville hitta en metod för 
att förhindra att någon annan 
blev sjuk, eller i alla fall de 
unga kollegor som berättade 
för mig hur de hade det. För 
att de inte skulle ramla ner i 
den djupa utmattning som jag 
själv varit i.«

Så hon letade målmed-
vetet och kom rätt snabbt i 
kontakt med en metod som 
heter Kollegiala reflekterande 
samtal och såg till att utbilda 
sig till handledare. Kursen 
gavs av dåvarande sK l och 
var den enda metod som 
visat sig vara evidensbaserat 
primärpreventiv mot utmatt-
ningssyndrom. Och det var det 
Lotta Sjunnesson letade efter. 
Vetenskapligt fungerande sätt 
att förhindra utmattnings-

syndrom hos kollegor. Hon 
startade verksamhet på sitt 
sjukhus med grupper som 
möttes fysiskt och allt fick 
utföras på arbetstid.

»Det var ett svårt pusslande 
med tider, men värt det! Det 
blev en lyckad grupp, fina 
omdömen från deltagarna, 
säger Lotta Sjunnesson.«

Fler utbildades till hand-
ledare på hennes sjukhus och 
sedan kom pandemin och 
det hela hamnade i malpåse. 
Att starta om visade sig vara 
svårt, personer på sjukhus-
ledningsnivå var utbytta och 
det gick trögt. Intresset för att 
använda sina kunskaper som 
handledare har hon alldeles 
tydligt kvar och letar nu efter 
nya samarbeten och sätt för 
att börja på nytt. 

»Det gav tydliga ringar på 
vattnet när det pågick, lägger 
hon till.«

Vi har även fått läsa korta 
utdrag ur hennes kommande 
bok, ännu utan titel. Den är en 
beskrivning av hennes egen 
tid från en punkt där vardags-
sysslor var omöjliga att utföra, 
för kroppen lydde liksom inte 
order, tills hon kom ut på 
andra sidan. Den är skriven i 
korta stycken, om en så vill, i 
korta kapitel, på det sätt som 
hon själv klarade av att ta till 
sig när hon var sjukast. Att ha 
ett manus liggande bara sådär. 
Hur kommer det sig? Vi blir 
nyfikna. 

»Jag har alltid skrivit, säger 
hon. Alltid. Men under min 
sjukdomstid var jag kognitivt 
påverkad och glömsk. Så jag 
förde kort och gott dagbok, 
för att jag skulle komma ihåg, 
fortsätter hon. En psykolog 
som jag gick hos i behandling 
gav mig rådet att sammanfoga 
mina nedskrivna dagar. En 
pandemi kom emellan, men 
nu drygt sex år efter jag blev 

sjuk så är det ett manus, på 
väg att skickas in.«

Vi hejar på processen och 
tänker att den här boken 
behöver många läsa. 

På en rak fråga från oss 
om vad hon tror att genus har 
spelat för roll för henne själv, 
svarar hon att det inte går att 
bortse ifrån att det är en klar 
överrepresentation av kvinn-
liga läkare med utmattnings-
syndrom, men inte någon 
tydlig för hennes egen del.

GENUS I LÄKARKÅREN OCH 
RELATION TILL OHÄLSA? 
Psykiatriker och professor 
emerita Åsa Nilsonne tycker 
att hon fått många exempel 
på skillnaden mellan män och 
kvinnor i läkarkåren, säger lite 
torrt i vår intervju med henne 
att vara kvinnlig läkare »inte 
är det samma som att vara en 
man i kåren«. En period var 
Åsa Nilsonne psykkonsult 
(det vill säga psykiatriker som 
gör bedömningar av patienter 
inlagda på somatiska avdel-
ningar eller på akuten) och 
delade det uppdraget med 
en kollega – en man. Det var 
innan elektroniska system 
fanns och pappersremisserna 
låg i en hylla och det var givet 
att den läkare som kom dit 
tog den översta och gick och 
utförde uppdraget. En dag 
berättar en sjuksköterska för 
Åsa Nilsonne att kollegan kom 
dit, synade högen, tog upp en 
remiss, läste den och ibland la 
tillbaka den i högen och gick 
därifrån. 

En kollega som vill vara 
anonym och arbetar inom 
somatisk slutenvård har 
liknande erfarenheter av att 
dela uppdrag med en manlig 
kollega, här handlade det 
om delat ledarskap. Hur hon 
upplever att hon själv drar 
ett tyngre lass, håller reda 

på mötestider och annan 
struktur och där mannen tar 
åt sig äran för förbättringar 
och framgångar. Inte konstigt 
att vi kvinnor oftare drabbas 
av psykisk ohälsa i en fortsatt 
ojämlik miljö, menar den 
anonyma kollegan. 

En annan kvinnlig kollega, 
som också vill dölja sitt namn, 
arbetar inom en jourtung  
sjukhusspecialité och fick 
avbryta sin forskarkarriär på 
grund av sexuella trakasserier 
från sin egen handledare. Hon 
mår bra, men fick sin karriär 
bokstavligen kringskuren av 
detta. Hon har också kämpat 
med ytterligare en extraroll 
som läkare, förutom att vara 
kvinna, den att vara invand-
rad. Född någon annanstans 
än i Sverige och att få tillägna 
sig mycket i det nya landet: 
språk, kultur, kunskap och 
förståelse för det svenska har 
kostat på, men också lett till 
engagemang för kollegor som 
delar hennes erfarenhet. 

Åsa Nilsonne fortsätter att 
reflektera över arbetsmiljö 
och mående och hur hon kom 
att intressera sig den psykiska 
hälsan hos kvinnliga kollegor.

Startpunkten var ett 
inlägg på hennes blogg, där 
en kvinnlig läkare uttryckte 
självmordstankar och bad om 
hjälp att hantera dem. Reak-
tionerna blev många och bland 
annat ledde det till att Åsa 
Nilsonne ville kommunicera 
detta allvarliga, bland annat i 
en intervju i Dagens Medicin 
14 maj 2008.  Titeln var:  
»Ångest över jobbet väcker 
självmordstankar« 

Vi frågar Åsa Nilsonne 
om artikeln och om vi får 
citera henne därifrån. Hon är 
tveksam till vad hon uttryckte 
då och säger att hon idag vill 
formulera sig lite annorlunda 
och hellre vill skicka med: 
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»Vi behöver väl ta hand 
om våra unga kollegor. Se till 
att de har en handledning 
och det stöd de behöver i sin 
professionalisering. Som kan 
vara väldigt olika från person 
till person.«

Självmordstankar hos 
kvinnliga läkare mer frekvent 
än hos männen och kopplade 
till arbetet

Forskningssamarbetet 
hoUPe (Fridner et al., 2009) 
undersökte 385 läkare i Sverige 
och 126 i Italien och visade 
2009  att kvinnliga läkare 
har självmordstankar i högre 
utsträckning än männen. De 
faktorer som kunde kopplas 
till detta var klart relaterade 
till arbetet. En negativ faktor 
var förnedrande upplevelser 
och trakasserier på jobbet, 
däremot var möjlighet till 
samtal på arbetsplatsen där 
stressiga situationer ventile-
rades, en positiv faktor och 
minskade förekomsten av 
självmordstankar. I artikelns 
slutsats skriver författarna 
däribland Ann Fridner, 
psykolog och docent att det 
är potentiellt skyddande mot 
självmordstankar med möten 
av det slaget och att de bör 
införas på bred front.

NÄR TANKAR LEDER TILL HAND-
LING- SJÄLVMORD HOS KVINNLI-
GA LÄKARE

Att kvinnliga läkare är 
överrepresenterade i själv-
mordsstatistiken är tyvärr 
känt sedan länge. En syste-
matisk översikt publicerad i 
Jama Psychiatry (Duarte et al., 
2020), undersökte självmord 
hos kvinnliga och manliga 
läkare, före och efter 1980, för 
att följa en eventuell föränd-
ring över tid. Meta-analysen 
inkluderade 32 artiklar och 
9 exkluderades. Måttet som 
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användes var smr (standar-
diserad dödlighets-kvot) och 
den var signifikant högre hos 
kvinnor jämfört med nor-
malpopulationen, men lägre 
hos manliga läkare, också här 
signifikant. För båda könen 
sågs en nedgång efter 1980. 
Artikelförfattarna efterlyser 
mer forskning på området och 
menar att orsaken är multi-
faktoriell. 

HUR PÅVERKAR PROBLEM PÅ 
ARBETSPLATSEN RISK FÖR 
SJÄLVMORD?
Problem på arbetsplatsen 
bidrog till läkares självmord 
signifikant mer jämfört med 
icke-läkare, visar amerikanska 
undersökningar som refereras 
i ett nyhetsbrev från Karolin-
ska som handlar om självmord 
bland läkare. 

En en norsk översikt som 
det refereras till i samma 
nyhetsbrev, visar en överre-
presentation bland kvinnliga 
läkare jämfört med männen 
när det kommer till det allvar-
liga och oåterkalleliga beslutet 
att ta sitt eget liv. (Danuta 
Wasserman et al., 2013)

DET FÅR INTE HÄNDA ANDRA!
Lorna Breen, var en akutläkare 
på Presbyterian Hospital i New 
York som tog sitt liv 2019, inte 
ens 40 år gammal. Ofattbart 
för anhöriga, då Lorna Breen 
inte hade någon lång historia 
av psykisk ohälsa. Hennes 
syster och svåger använde 
det djupt tragiska som ett 
avstamp och kämpar sedan 
dess med att lyfta psykisk 
ohälsa bland läkare och annan 
sjukvårdspersonal och för 
att förebygga självmord. Dels 
bildade de en stiftelse – Lorna 
Breen Heroes foundation 
och har dels medverkat till 
en lag som antogs av den 
amerikanska kongressen och 

som reglerar hur den psykiska 
hälsan hos vårdpersonal ska 
värnas. The Lorna Breen Act, 
som också ska vara kopplad 
till finansiering för att: 
→ Förbättra psykisk hälsa 
bland vårdgivare
→ Ta bort hinder för tillgång 
till vård och behandling
→ Identifiera strategier för att 
främja motståndskraft

PSYKOLOGEN SOM FORSKADE OM 
KVINNLIGA PSYKIATRIKER 
Indirekt förstod psykologen 
och sedermera docenten Ann 
Fridner, att kvinnliga läkare 
inom psykiatrin for illa. Det 
blev tydligt när hon som frilan-
sande handledare träffade 
mentalskötare och sjukskö-
terskor i psykiatrisk vård, två 
gånger i månaden under 6–7 
års tid, och där läkare inte 
var med. Arbetskamraternas 
berättelser gav en känsla för 
att det här var ett område som 
behövde belysas och det blev 
ett startskott för Ann Fridners 
forskning om bland annat 
kvinnliga läkares arbetsvillkor, 
både i klinik och i  forskning. 

»Det var så tydligt att de 
kvinnliga läkarna for illa.«

Var det svårt att inte vara 
läkare själv, undrar vi? Men att 
hon själv inte delade professi-
on med de hon studerade tror 
Ann Fridner var en nödvändig 
förutsättning. Bland annat 
för att kunna hålla sig neutral 
som forskare. 

En av studierna som Ann 
Fridner genomförde var rent 
kvalitativ och handlade om 
att rita en livslinje för läkare 
med fokus på utbildning och 
arbetsliv, hos tio kvinnor och 
lika många män. Det var i 
intervjuform och Ann Fridner 
kartlade tiden och villkoren 
innan och under kliniskt 
arbete.

»Preklin för kvinnorna? 

De hade inte en chans! säger 
Ann Fridner i intervjun.« Hon 
menar att de fick mindre stöd 
överlag. 

Det handlade inte om 
att kartlägga eller fråga om 
psykisk ohälsa, men det 
framkom och i återgivningen 
av resultatet kom mycket 
kring det psykiska måendet, 
menar Ann Fridner. 

Ann Fridner var också 
huvudansvarig för hoUPe 
som nämns tidigare i denna 
artikel. 

ATT HA EGEN PSYKISK SJUKDOM – 
VEM TAR HAND OM DOKTORN DÅ? 
Att tro att läkare inte har 
samma risk eller ärftlighet 
för psykiatrisk sjukdom som 
andra yrkeskategorier är nog 
aningslöst, men på något 
sätt verkar vi läkare »mörka« 
åtminstone våra psykiatriska 
sjukdomar. Är stigmat för 

psykisk sjukdom ännu tydli-
gare hos läkare? I nätverket 
Vem tar hand om Doktorn? 
bildas det på direkt önskemål 
från medlemmarna ständigt 
stödgrupper som knoppas av. 
Det kan vara under vinjetten: 
Läkare i början av karriären 
med små barn, st-läkare i 
någon särskild specialitet, 
läkare med egen somatisk 
sjukdom. Under hösten 2022 
har det kommit många inlägg 
från kollegor med exempelvis 
neuropsykiatrisk diagnos och 
som vill komma i kontakt med 
andra i liknande situation. I 
skrivandes stund har minst 6 
grupper för adhd bildats och 
även för andra psykiatriska 
diagnoser. Vi grundare och 
tillika administratörer är 
noga med att framhålla att 
det är kollegialt stöttande 
grupper och inte behandlande. 
Det händer att vi säger nej till 

kollegors inlägg där vi uppfat-
tat att behovet att få stöd är 
för stort och att det handlar 
om att personen i fråga istället 
behöver söka sjukvård. 

FÖRDELNING MELLAN KVINNOR 
OCH MÄN I VEM TAR HAND OM 
DOKTORN? 
Nätverket har sedan start 
en övervikt av kvinnor. 
Fördelningen brukar ligga 
någonstans mellan 75–85% 
kvinnor. Så mycket av det som 
skrivs och ventileras är oftare 
från oss kvinnor i professi-
onen, men rena genusfrågor 
lyfts sällan. Däremot är det 
en slagsida mot arbetsmiljö 
och läkarens egen hälsa, det är 
kärnan i nätverket. 

Stort tack till de kollegor som 
bidragit med sina röster, 
kunskap och berättelser!  

SLF erbjuder kontakt och du kan vara anonym. 
Kollegial rådgivning  finns på hemsidan. 
lakarforbundet.se Växel 08-790 33 00 
medlemsradgivningen@slf.se 08-790 35 10 

Var vänder du dig om du 
vill prata med en kollega? 

I gruppen VTHOD kan du få kollegors råd och stöd, men inte 
personligen ha kontakt. Du kan söka efter eller själv bilda 
små stödgrupper. Nätverket stöttar dig med att leta eller 
bilda ett specifikt stödgrupp. 
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Natten. Sömnen. Döden. Och stjärnorna.
Roman av Joyce Carol Oates 

Ny rapport lyfter grupp som sällan hörs

Uttalande från styrelsen ang Tidöavtalet publicerat 
på våra sociala medier 23/10 2022 Ut ur min kropp. 

Biografi av Sara Meidell

Vad händer 
med en familj 
när patriarken 
dör? Det ut-
forskas i Oates 
senaste roman. 
Familjens 
överhuvud och 

stadens tidigare borgmästare 
ingriper när han ser poliser 
misshandla en färgad man 
vid sidan av motorvägen och 
blir då själv misshandlad så 
svårt att han senare avlider 
av skadorna. Sorgen efter 
fadersfiguren skildras för var 
och en av de fem barnen och 
änkan. Romanen innehåller 

Sara Meidells 
bok är en 
smärtsamt 
uppriktig 
skildring om 
ett liv med 
ätstörningar. 
Självbiografis-

ka beskrivningar varvas med 
autentiska journalanteck-
ningar och egna erfarenheter 
speglas mot ett rikt käll-
material i ett slags svältens 
och skapandets systerskap. 
Språket är vackert, skarpt och 
effektivt och boken erbjuder 
en sårbar och komplex 
skildring av en svår sjukdom, 
en inblick och en möjlighet till 
djupare förståelse olikt något 
jag tidigare läst. 

fantastiska personporträtt 
med karaktärer som på många 
sätt är avskyvärda men också 
intressanta och ömkansvärda. 
Historien blir aldrig tråkig 
och drivs framåt av flera olika 
konflikter. Som läkare är det 
extra intressant att läsa boken 
utifrån de möten vi har med 
människor i sorg och kris. Den 
innehåller också en väldigt 
stark beskrivning av hur 
sjukhusvistelsen upplevs av 
den döende mannen. 

Titeln är hämtad från dikten 
A Clear Midnight av Walt 
Whitman (1819–1892)

Debatten som följt på kultur-
sidor och i sociala medier efter 
bokens publicering är i sig 
intressant men har stundtals 
präglats av en avsaknad 
av nyanser. Hårda åsikter, 
förenklade eller kladdiga rub-
riksättningar varvas med rena 
personangrepp. Kulturjourna-
list som hon är fortsätter Sara, 
trogen sin egen och bokens 
själva grundton, nerv och 
ambition, att möta stormen på 
Aftonbladets kultursida (mån 
21/11): 

»Det lidande som anorexin har 
orsakat mig och mina nära 
har varit monumentalt och 
jag önskar ingen att behöva 
drabbas av detta. Jag kan inte 

This is thy hour O Soul, thy free 
flight into the wordless,
Away from books, away from 
art, the day erased, the lesson 
done,
Thee fully forth emerging, silent, 
gazing, pondering the themes 
thou lovest best,
Night, sleep, death and the stars.

skriva om min livshistoria till 
en frisk persons, men mitt 
liv har trots allt varit både 
vackert och rikt, mitt i allt 
svårt. I dag lever jag med min 
skörhet och mina stundtals 
knepiga beteenden, i ständigt 
arbete för tillfrisknande, i alla 
mina gråskalor. Vill ni tala om 
min person hoppas jag att det 
får vara utgångspunkten. Vill 
ni tala om min bok, läs den 
och tala sedan«. 

JOYCE CAROL OATES
NATTEN. SÖMNEN. DÖDEN. 
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Svenska Kvinnliga Läkares 
förening skriver att den 
kvinnliga patienten länge har 
levt i en undanskymd tillvaro. 
Vi skulle vilja påstå att det inte 
minst gäller för den kvinnliga 
patienten med flyktingbak-
grund. 

Projektet Mitt hjärtas 
syster är Röda Korsets kom-
petenscenter för tortyr- och 
krigsskaderehabiliterings 
första projekt. I den nyligen 
utkomna rapporten Mitt 
hjärtas syster – Upplevelser 
av krig, tortyr och/eller flykt 
bland kvinnor och interven-
tioner anpassade för dem 
beskrivs vilka upplevelser 

Uttalande från styrelsen ang 
Tidöavtalet publicerat på våra 
sociala medier 23/10 2022. 

Vi i Klf:s styrelse ser positivt 
på det stora fokus vården fått i 
Tidöavtalet och insatserna mot 
vårdplatsbrist, för psykisk hälsa 
och kompetensförsörjning. 
Däremot anser vi att vissa delar 
av förslagen skulle göra det 
omöjligt att ge en god vård i 
enlighet med våra etiska prin-
ciper om människors lika värde 
och den lagstadgade rätten till 
jämlik hälsa och vård.

Enligt avtalet vill man kunna 
utvisa utländska medborgare 
pga »bristande vandel« som 
exemplifieras som bland annat 
prostitution och missbruk. 
Istället för att erbjuda skydd till 
brottsoffer och vård till sjuka 
vill man att utvisa dem och 
därmed riskera deras hälsa och 
säkerhet.

som finns representerade 
hos gruppen flyktingkvinnor, 
samt vilka behandlingsmeto-
der som finns utvecklade för 
målgruppen. Resultaten visar, 
inte helt oväntat, att kvinnor-
nas traumaupplevelser är mul-
tidimensionella och att det 
finns relativt lite forskning 
kring vilka interventioner som 
är hjälpsamma för kvinnor 
med den här typen av upple-
velser. Två av oss som är med 
i projektet arbetar också kli-
niskt med traumabehandling 
för personer med upplevelser 
av krig, tortyr och/eller flykt 
och i vårt dagliga arbete ser 
vi vilka konsekvenser dessa 

Ytterligare alarmerande 
är förslaget om att uppluckra 
sekretesslagstiftningen och 
anmälningsplikt hos myndig-
hetspersonal. Vår tystnadsplikt 
är en grundläggande etisk och 
juridisk princip, att bryta mot 
den innebär en professionell 
och etisk stress. Risken är 
stor att förtroendet för vården 
och andra samhällsinstanser 
allvarligt undermineras och att 
människor inte vågar söka vård, 
vilket leder till sämre hälsa och i 
värsta fall död.

Man föreslår även en 
begränsning av tillgängligheten 
till tolk i avtalet. Ett livsfarligt 
och resursutarmande förslag. 
För att kunna ge god vård be-
höver vårdpersonal och patient 
förstå varandra och tillgång till 
tolkning är därför en förutsätt-
ning för att vi ska kunna göra 
vårt jobb. Redan nu ser vi att 
tolk inte använts på grund av 

upplevelser får för kvinnornas 
psykiska och fysiska hälsa. 
De behov som följer av dessa 
upplevelser är ofta stora, och 
samtidigt är kvinnor med 
upplevelser av krig, tortyr och/
eller flykt en grupp som sällan 
hörs i den offentliga debatten 
kring hur vården kan utveck-
las och förbättras. Vår för-
hoppning är att projektet Mitt 
hjärtas syster ska bidra till att 
uppmärksamma, och på sikt 
förbättra traumavården för, 
just denna målgrupp eftersom 
det är forskningens och 
vårdens uppgift att efterfråga 
de röster som sällan hörs. 

otillgänglighet, tolkning som 
inte har tillräckligt hög kvalitet 
eller situationer där andra än 
auktoriserade tolkar används. 
Detta riskerar patientens hälsa, 
kränker rätten till medicinsk 
hjälp och potentiellt rätten till 
privatliv. Kostnadsfrågan är i 
vården underställd människo-
värdesprincipen och behovs- 
och solidaritetsprincipen vilket 
är viktigt att poängtera. Försla-
get verkar däremot handla om 
en förhoppning om minskade 
kostnader. Vi ser dock minskade 
kostnader som osannolikt då 
felbehandlingar och vårdskador 
sekundärt till misskommunika-
tion, förutom att vara skadligt, 
är dyrt att försöka åtgärda.

Vi vill därför påminna 
regeringen om de mänskliga 
rättigheterna och vårdens 
principer och uppmana att dra 
tillbaka de förslag som riskerar 
att inskränka dessa. 

öv rigt
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