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Nätverk är ett sätt att stötta
kvinnliga läkare, mentorer ett
annat. Och kvinnliga läkare be-
höver fortfarande stöd, trots att
deras andel av läkarkåren ökar.
Men oförmågan att förstå det
kvinnliga sättet att uttrycka sig
lever kvar och utgör många
gånger ett hinder för läkare i
karriären. Detta är erfarenheter
av Nora-projektet i Bohuslän.

I två omgångar, på grund av det sto-
ra intresset, har Bohuslandstinget ge-
nomfört ett arbetsmiljöprojekt för
kvinnliga läkare, Nora 1 och Nora 2.
Projekten har innefattat seminarier,
praktiska övningar och diskussioner.
Erfarenheterna från projekten presente-
rades förra veckan under konferensen
Kvinnors liv och hälsa i Göteborg.

Syftet med projekten var att göra de
kvinnliga läkarnas kompetens tydlig,
att definiera och tydliggöra kvinnligt le-
darskap och skapa förutsättningar för
fler kvinnliga chefer, att öka stödet mel-
lan kolleger samt att träna kvinnliga lä-
kare i att hantera olika situationer som
uppkommer i hierarkiska strukturer. 

Det första Nora-projektet hade sin
grund i ett nätverk bland kvinnliga läka-
re som tidigt startade i Uddevalla. Kvin-
norna i Nora-projektet menar att nät-
verk är ett sätt att öka stödet mellan kol-
leger. I nätverket finns kolleger med so-
cial kompetens som är öppna för stöd
kring gemensamma projekt. En mentor
däremot är ofta en äldre kollega med
specifik kompetens.

– I nätverket hittar vi förebilder. Nät-
verket ger energi och det tror jag beror
på att vi känner igen oss, sade Viveca
Engblom, verksamhetschef i NU-sjuk-
vården.

– Nätverket är rätt medicin för oss.
Det borde det också vara för våra man-
liga kolleger med den belastning vi lä-
kare har, sade Merja Henning, avdel-
ningsläkare, Uddevalla.

Johanna Räntfors, vikarierande un-
derläkare, Göteborg, konstaterade att lä-
karutbildningen ger studenterna väldigt
mycket fakta, men väldigt lite av vad det
innebär att vara läkare och ha en ledarroll.

Viveca Engblom pekade på de svå-
righeter kvinnliga läkare ställs inför
bara på grund av språkbruket.

– En man säger att så här är det med-
an en kvinna säger jag tror och jag tyck-
er för att uttrycka samma sak. Det

kvinnliga uttryckssättet uppfattas av
män som att vi är osäkra i våra åsikter,
sade Viveca Engblom. 

– Vi måste lära oss sätta gränser och
vara tydliga, även om det innebär att vi
måste lära oss att uttrycka oss på det
manliga i stället för på det kvinnliga sät-
tet, sade Siv Martinsson, överläkare,
Kungälv.

Skillnaden mellan män och kvinnor
finns naturligtvis inte bara i språkbruket.
Det finns t ex också i sättet att fatta beslut.

– Kvinnor förankrar sig innan de fat-
tar beslut. Män kräver beslut omedel-
bart, annars uppfattas chefen som velig,
sade Siv Martinsson.

Sakfrågan viktig
Viveca Engblom menade att män

kan fatta beslut på mycket känslomässi-
ga grunder. För män är det så viktigt att
hålla hierarkin intakt att man för den
skull kan fatta felaktiga beslut. För
kvinnor är sakfrågan mycket viktigare.
Kvinnor accepterar att ett beslut går ut
över en person, därför att det är viktigt
att fatta rätt beslut.

Hon avvisar den manliga hierarkiska
strukturen där hon menar det behövs ly-
diga vasaller för att chefen ska fungera.
Negativt med den strukturen är också att
den förutsätter en stor del okunnigt fot-
folk som hålls nere på grund av rädsla.
Viveca Engblom har formulerat ett eget
hierarkiskt system med en tydlig chef,
som  också är tydlig i sin decentralisering. 

– Dessutom behövs öppen kommu-
nikation genom hela hierarkin, vem
som helst ska kunna prata med chefen.
Det ska inte finnas favoriter och det be-
hövs en narr som vågar säga det som
inte får sägas som motvikt till ja-sägar-

na, sade Viveca Engblom. Hon påpeka-
de att kvinnor oftast står utanför de
manliga hierarkierna.

– Kvinnor passar inte in i dem. Det är
alltså ett strukturellt problem, sade Vive-
ca Engblom. Vi måste se att kvinnliga lä-
kares svårigheter är ett generellt problem.
Vi måste försöka hävda vårt eget sätt,
men vi behöver också träna oss i att han-
tera situationer i hierarkiska strukturer.

Många har beskrivit kvinnlig kom-
petens och vad som utmärker kvinnliga
ledare. Det handlar t ex om vilja till för-
ändring och förmåga att se helheten, att
få alla i personalen att känna att de är
viktiga. Det är också förmåga att se in-
dividen, att förstå att alla kan växa.
Kvinnor är också bra på dialog och in-
formation. Det finns få förebilder, men
det gäller också att se dem som finns.

– Det har omtalats många gånger hur
kvinnor stöter bort kvinnliga chefer.
Där måste vi tänka om och i stället stöt-
ta dem, sade Merja Henning.

Kvinnliga läkare har alltid varit duk-
tiga flickor. Under första tjänstgöringen
drabbas de möjligen av positiv särbe-
handling eller betraktas som ofarliga.
Men ofta sker en omvärdering i 35-års-
åldern, då den kvinnliga läkaren börjar
upptäcka att normen är en man. Svårig-
heterna börjar när det är dags att avan-
cera i karriären.

– Vi måste lära oss att tänka strate-
giskt, både för egen del och för  hela
gruppen av kvinnliga läkare. Vi måste
lära oss att välja rätt strid, vi kan inte ta
alla strider, sade Merja Henning.
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I seminariet om kvinnliga läkare deltog
fr v Johanna Räntfors, Viveca Engblom,
Siv Martinsson och Merja Henning.


