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Boken handlar om hur sjuk-
sköterskor som grupp ideligen
och i olika sammanhang ned-
värderas och hur detta kan för-
klaras och förstås utifrån ett ge-
nusperspektiv. Så snart sjuk-
sköterskor försöker definiera
och uppvärdera sin profession
blir de på olika sätt tystade och
marginaliserade. På ett indivi-
duellt plan uppskattas de för
det jobb de utför. Men när de, i
de sammanhang där beslut fat-
tas och policy-dokument for-
muleras, talar om detta annars
så uppskattade yrke i termer av
vilka ideal som ligger bakom
verksamheten eller vilka ut-
bildningsmässiga resurser som
erfordras för att sjuksköters-
korna ska kunna utföra detta
jobb, eller när de talar om »hel-
hetssyn» och »engagemang»,
då är det som om orden inte
passar in. Sjuksköterskorna
blir, enligt Celia Davies, be-
skyllda för att vara »orealistis-
ka», »sentimentala» eller
»okunniga». De blir också i oli-
ka sammanhang anklagade för
att vara alltför »pretentiösa»,
»elitistiska» och även »för-
svarsbenägna» och »svåra att
hjälpa».

Det ovanstående gäller i
första hand i Storbritannien,
där bokens författare, sociolo-
gen, Celia Davies, är verksam
som professor i kvinnoforsk-
ning vid universitetet i Ulster.

Feministisk analys
Hur kommer det sig att en

yrkesgrupp med så pass gedi-
gen utbildning på högskoleni-
vå och med ett så viktigt och
ansvarsfullt jobb hela tiden
hamnar i underläge? Celia Da-
vies menar att dessa frågor en-
dast kan få svar genom att vi
accepterar »nursing» som ett
»kvinnligt yrke». Vi behöver
göra en feministisk analys som
tar hänsyn till genusskillnader-
na i samhället och hur dessa in-
byggda skillnader verkar när

sjuksköterskorna försöker age-
ra som en profession och styra
sin praktik i enlighet med den-
na professions ramar.

Frustration
i yrkesrollen
Celia Davies börjar sin bok

med att ge exempel på sjukskö-
terskors frustration. Missnöjet
gäller både utbildningen och
verksamheten. En klyfta finns
mellan teori och praktik, trots
att flera utbildningsreformer
haft sin utgångspunkt just i att
försöka avhjälpa detta. Sjuk-
sköterskornas egna ledare och
administratörer är, enligt sjuk-
sköterskorna själva, ofta okun-
niga om den verksamhet de är
satta att leda.

Uppfattningen hos allmän-
heten är att sjuksköterskor är
djupt hängivna sina jobb. När
man frågar sjuksköterskor om
deras yrkesval får man också
svar som »det är något jag all-
tid velat bli», »jag vill hjälpa
andra människor» eller »det är
ett yrke som känns menings-
fullt». Allmänhetens bild av
sjuksköterskan som vårdande,
hjälpande, varm, moderlig,
medmänsklig etc är en bild av
en kvinna. I allmänhetens ögon
hör män som är sjuksköterskor
till undantagen.

För tungt arbete
till för låg lön
När man tittar närmare på

vad sjuksköterskor i själva ver-
ket sysslar med ser man att bil-
den inte är så entydig. Yrkesut-
övandet ligger långt ifrån den
»gulliga» bilden av en kvinna
som utför ett jobb som helt och
fullt känns naturligt för henne
och som känner sig nöjd och
trygg i sin yrkesroll.

Sjuksköterskor beklagar sig
över att de inte får utföra det
jobb de valt och utbildats till,
nämligen att vårda, och de
tycker inte heller att de får åt-
njuta den respekt de förtjänar
för sina kunskaper i omvård-
nad. Arbetsbelastningen är
långt större än vad som är ac-
ceptabelt, och lönen är låg.

Till yttermera visso tar de
själva på sig skulden för rådan-
de missförhållanden. De menar
att det beror på att de är splitt-
rade inbördes och dåliga på att
engagera sig och agera poli-
tiskt. Vidare menar de att de är
alltför svaga och har bristande
självförtroende, vilket i sin tur
skylls på utbildningen och de
egna ledarna. Det är inte lätt,
som Celia Davies påpekar, att

sammanfatta och förstå all den
spänning och det missnöje som
uppstått.

Genusordningen grund
för förhållandena
Är det då rätt att klandra

sjuksköterskorna själva för den
situation som föreligger? Kan
sjuksköterskor någonsin reda
ut dessa spänningar och fru-
strationer som uppkommit
inom yrkeskåren? Har de den
makt som erfordras? Celia Da-
vies menar att detta är viktiga
frågor, som kan belysas på ett
nytt sätt genom att bakgrunden
åskådliggörs.

Grunden på vilken omvård-
naden hittills har vilat är »gen-
dered» menar hon. Dvs vår
världsbild är till stor del styrd
av en genusordning som både
speglar och legitimerar rådan-
de samhälleliga och kulturella
förhållanden.

»Maskulinitet» och »femi-
nitet» är att se som kulturella
koder som löper efter två sär-
skiljande spår. Dessa koder får
sina betydelser i förhållande
till varandra, och det maskuli-
na är normgivande. De är kon-
struktioner som tjänar till att
hålla nere kvinnor, och vi är så
vana vid detta att vi inte ser det.
När försök görs att logiskt upp-
värdera ett yrke genom att fo-
kusera vad man skulle kunna
hänföra till »feminina kvalite-
ter» är det inte så konstigt att
det inte lyckas, eftersom detta
blir definitionsmässigt motstri-
digt i sig, och man arbetar dess-
utom emot sitt förutbestämda
inordnande i en självklar sam-
hällelig hierarki.

I den första delen av boken
redogörs för vad som menas
med ett genusteoretiskt synsätt
och hur skapandet av samhäl-
lets genusordning går till.

Därefter följer ett avsnitt
som granskar sjuksköterskors
verklighet inom de tre område-
na administration, praktik och
utbildning utifrån genusper-
spektiv. En rad exempel ges på
hur sjuksköterskor inom dessa
olika segment har varit utsatta
för kränkande särbehandling
från statsmakternas sida. I sista
delen av boken diskuteras be-
greppet professionalitet i rela-
tion till omvårdnad.

Spännande läsning
Som sjuksköterska och

högskolelektor i »omvårdnad»
på en sjuksköterskeutbildning
känner jag igen Celia Davies
beskrivning av sjuksköterskors

verklighet som giltig också i
Sverige. För mig är boken,
samtidigt som den är fakta-
späckad, bitvis lika spännande
att läsa som en deckare. Ska
hon till sist få ihop det, undrar
jag? Kan hon lösa gåtan hur vi
ska hantera detta vårt ständiga
dilemma att försöka uppvärde-
ra vårt kunskapsområde utan
att samtidigt förfalla till de me-
ningslösa förenklingar som av-
krävs av oss – inte minst inom
de »egna» leden?

Celia Davies kommer in på
det som vi inom sjuksköterske-
utbildningen ständigt brottas
med: så fort vi systematiserar
kunskapen tappar vi också nå-
got av dess väsen. Vi har för-
visso mycket att lära av den
omvårdnad som sker männis-
kor emellan i vardagslivet.
Ändå finns det en skillnad mel-
lan omvårdnad bedriven (eller
utförd) av en skicklig »profes-
sionell» sjuksköterska och den
omvårdnad som utförs av lek-
män i hemmen. Men hur för-
klarar man detta utan att göra
våld på själva essensen i äm-
net? Annorlunda uttryckt: Hur
löser man konflikten att dels
försöka erhålla status som en
självständig profession (på det
sätt som professioner i vårt
samhälle är definierade), dels
arbeta emot detta synsätt. Sjuk-
sköterskeprofessionens kun-
skapsområde låter sig inte av-
täckas med hjälp av den termi-
nologi som är gängse i den
»maskulina» världen. Själva
kärnan i yrket är ju tvärtom att
inte pådyvla en annan männi-
ska sin »expertkunskap».

Brett kunskapsområde
Professionella sjuksköters-

kor arbetar på sådant sätt att
många olika kunskaper kom-
mer till användning – kunska-
per som härrör från både natur-
vetenskapliga och beteendeve-
tenskapliga ämnen samt från
en reflekterad erfarenhet. Men
de situationer där dessa kun-
skaper kommer till uttryck är
ofta situationer där sjukskö-
terskan själv hamnar i skymun-
dan! Hon är »kittet» som gör att
det fungerar bra mellan dok-
torn och patienten (även när
doktorn är kvinna), eller hon är
den som, i anslutning till en
omvårdnadsåtgärd, ibland av
avancerad art, tillför hopp och
mod till en patient eller anhö-
rig. Hennes kunskapsområde
härrör sig till den sfär som är
svår att dokumentera. Yrket är,
sett ur ett genusperspektiv, så-
ledes ett »kvinnligt yrke», där
feminina egenskaper och fär-
digheter efter hand förstärks
och konstitueras i samspel med
andra yrkesutövare och med
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vårdtagare. Bara genom att
göra oss själva och andra med-
vetna om de negativa konse-
kvenser som detta för med sig
kan vi kanske ändra på tingens
ordning, och så sakteliga börja
värderas efter förtjänst.

Angår alla
»Gender and the profes-

sional predicament in nursing»
lämpar sig väl att läsas på sjuk-
sköterskeutbildningar. Men
även andra grupper inom häl-
so- och sjukvården kan ha stor
behållning av denna bok. Jag
tror till exempel att läkare, kan-
ske särskilt kvinnliga läkare,
kan känna igen sig i mycket av
det som beskrivs. Inte bara
sjuksköterskor har intresse av
att omvårdnad uppgraderas.

Det »predikament» som av-
handlas rör inte bara sjukskö-
terskorna utan handlar också
om den avhumanisering och
brutalisering som sker inom
vården, med »maskulina» för-
tecken! Det finns anledning för
både män och kvinnor att enga-
gera sig i en diskussion om det-
ta. •
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medicinsk
filosofi
och etik
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nkr. ISBN 82-03-29058-2.
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Det är inte alldeles klart för
mig vem Solbakk vänder sig
till i denna bok. Men på baksi-
dan står att »forfatteren ber om
nøkternhet og besinnelse før
medisinen och medisinerne
fullstendig overtar prestens og
gudenes rolle». Detta tycks an-
tyda att det är frågan om en de-
battbok som riktar sig till all-
mänheten, eller åtminstone till
läkare.

Läkaren som filosof
Boken är indelad i tre delar.

Den första delen handlar om lä-
karen som filosof. Med ut-
gångspunkt i Platons tidiga
dialog, Charmides, diskuteras
vilka kunskaper som behövs
för att bota sjukdom. Slutsat-
sen är att den »gode greske
lege» inte försöker att samti-

digt vara filosof, vilket inte hel-
ler dagens läkare, enligt Sol-
bakk, bör försöka. Han vill i
stället att »filosofene skal be-
gynne å opptre som leger».
Detta skall naturligtvis inte tas
alldeles bokstavligt. Vad han
menar är att filosoferna måste
finna tillbaka dit där de hör
hemma, bland människorna i
verkliga livet.

Medicinen
som vetenskap
I den andra delen diskuteras

medicinen som vetenskap. Oli-
ka faser i utveckling beskrivs:
»bedside»-medisin, »biblio-
teks»-medicin, »hospitals»-
medicin, »samfunns»-medi-
cin, »laboratorie»-medicin och
»klinisk» vetenskap. Den mo-
derna medicinska forskningen
sägs framför allt domineras av
det randomiserade kliniska för-
söket. Även medicinens veten-
skapsteoretiska och etiska
aspekter diskuteras. Speciellt
den forskningsetiska debatten
beskrivs och kommenteras på
ett mycket insiktsfullt sätt.

Patienten i fokus
I bokens tredje och sista del

är det patienten som ställs i fo-
kus. Olika »sykehistorier» dis-
kuteras med utgångspunkt i
möjliga läkar–patientrelatio-
ner: reparatör–maskin, sa-
marit–medmänniska, advokat–
klient, filosof–samtalspartner,
historieskrivare–historiebärare,
bödel–dödsdömd, profitör–
kund, könsroll–könsförvänt-
ning och älskare–älskarinna
(eller tvärt om?).

Solbakks grunduppfattning
är inte svår att acceptera. Orim-
ligt många frågor tycks idag
uppfattas som medicinska.
Detta skapar omöjliga förvänt-
ningar både på den offentliga
hälso- och sjukvården och på
den enskilde läkaren. Jag tror, i
likhet med Solbakk, att medi-
cinska filosofer och etiker här
har en viktig uppgift.

Ofärdigt manus
Men kritik kan också riktas

mot boken. Enligt min mening
är den ett ofärdigt manus, ett
utkast till vad som skulle kun-
na bli en riktigt njutbar bok om
medicinsk filosofi och etik.
Framför allt saknas en enkel
och logisk disposition som lä-
saren kan följa. Det är t ex svårt
att hitta något klart samband
mellan bokens tre delar. Inget
försök till summering görs hel-
ler. •

Modern infor-
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Författaren anslår redan i
bokens titel temat för modern
diabetesbehandling – patienten
skall bli expert på just sin dia-
betes, och det har han sannerli-
gen möjlighet att bli med hjälp
av denna bok. Det är en ut-
märkt bok, som innehåller en
mängd fakta om diabetes typ 1
och dessutom en mängd prak-
tiska råd och knep för att få var-
dagen att fungera bättre för
diabetikern och dennes familj.

Fakta och praktiska råd
Boken är systematiskt upp-

byggd. Efter en kort introduk-
tion med epidemiologi följer
kapitel om anatomi, fysiologi,
kemi och därefter en fördjup-
ning i diabetesbehandlingens
olika aspekter. De klassiska tre
hörnpelarna insulin, kost och
motion behandlas ingående
men därtill de många andra
faktorer som påverkar diabe-
tessituationen – psykosociala
omständigheter, stress, infek-
tioner, alkohol, tobak m m.

Diabeteskontroll med egen
provtagning sätts in i sitt rätta
sammanhang – dess möjlighet
att lära patienten »sin diabetes»
och hur den kan påverkas med
hjälp av egenkontroller.

Kapitlet om mat skiljer sig
mycket från traditionell be-
skrivning av diabetesdiet, i
stället diskuteras godis, söt-
ningsmedel etc. Jag är inte
övertygad om att alla dessa
synpunkter delas av alla diabe-
tiker och diabetesläkare, men
tveklöst är denna öppna attityd
betydligt bättre än forna tiders
strikta kostrestriktioner som
ändå ingen orkade hålla!

Komplikationer behandlas
seriöst, akuta såväl som sen-
komplikationer. De senare är
inte sällan överslätade i pedia-

triska sammanhang, här be-
handlas de osentimentalt och
korrekt.

Tonläget i boken är realis-
tiskt och optimistiskt. Läsning-
en underlättas av ett stort antal
figurer, finurliga illustrationer
och faktarutor som fokuserar
det väsentliga i kapitlet. En
mycket detaljerad innehålls-
förteckning och ett detaljerat
register underlättar för läsaren
att utnyttja boken, och refe-
renslistan är imponerande men
knappast tillgänglig för den
vanliga läsaren.

Ypperlig
uppslagsbok
Vem är då läsaren? I föror-

det sägs författaren ha skrivit
boken framför allt med tanke
på familjer med nyinsjuknade
diabetiker. Därvidlag känner
jag mig lite tveksam. Boken in-
nehåller så mycket information
att den inte kan läsas som läro-
bok från pärm till pärm, vilket
också författaren påpekar.

Så mycket information som
redan nu trängs under den förs-
ta intensiva sjukhusvistelsen,
då mottagligheten är starkt be-
gränsad, blir lätt förvirrande.
»Det blir för mycket, det är för
svårt, jag fattar ändå ingen-
ting», kan lätt bli något som
blockerar framtida sökande ef-
ter ny kunskap. Däremot är den
ypperlig som uppslagsbok,
som »fördjupning» till den in-
formation man fått av sin egen
läkare, framför allt när man
börjat få lite distans till den pri-
mära informationen.

Även om boken framför allt
är riktad till barn och ungdo-
mar samt deras föräldrar kan
den genom sin utmärkta peda-
gogik lära vuxendiabetikern
mycket.

Bör bli kursbok
för barnläkare
Patienten förväntas bli ex-

pert på sin egen diabetes, men
det är ju inte oväsentligt att
även sjukvårdspersonal som
möter diabetiker i sitt dagliga
arbete har god kunskap: Denna
kan med fördel inhämtas i den-
na bok, som bör finnas på var-
je barnklinik och barnmottag-
ning som hjälp till både läkare
och sjuksköterskor, exempel-
vis vid telefonrådgivning, i
akuta situationer etc. Den bor-
de ingå som obligatorisk litte-
ratur i ST-utbildningen för
barnläkare. Det har alltför
länge saknats en modern och
komplett information om barn-
och ungdomsdiabetes. •
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