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Ett stort antal kvinnliga läka-
re samlades nyligen för att dis-
kutera och delge varandra erfa-
renheter kring utbildande nät-
verk. Det unika mötet har resul-
terat i en lång rad tankar, idéer,
och förslag på kontaktpersoner.

Läkarförbundets temakonferens om
utbildande nätverk – i Stockholm 10–
11 april – välkomnades av deltagarna
som ett utmärkt tillfälle att få dela med
sig av positiva erfarenheter, varna för
fällor och visa stolthet över vad man
åstadkommit – många gånger i mot-
vind.

Alla deltagare betonade de positiva
effekterna och vikten av att fortsätta att
driva utbildande nätverk i olika former,
något som Läkarförbundet ger sitt stöd
till. 

En utförlig dokumentationen från
mötet, författad av Isa Arbin, kommer
snart att skickas ut till Läkarförbundets

medlemmar. Materialet presenterar en
lång rad tankar, idéer, strategier och
kontaktpersoner för den som är intres-
serad av utbildande nätverk. Läkartid-
ningen har, som ett smakprov, saxat ett
urval nyckelord ur Isa Arbins rapport –
bokstavligt centrerade på begreppen ge-
digen kvinnokraft och kreativ kompe-
tens.

Entusiasm och glädje 
Docent Lena Öhman, överläkare vid

infektionskliniken och prefekt vid insti-
tutionen för hälsa och miljö på Linkö-
pings universitet, tillika föredragshålla-
re vid mötet, förklarar att det bjöds på
två verkligt givande dagar:

– Konferensen är ett viktigt och bra
initiativ från Läkarförbundet och Kajsa
Giesecke, som vittnar om en vilja att en-
gagera sig i de kvinnliga läkarnas ar-
betssituation. 

– En entusiasm och glädje spred sig
i rummet redan efter några timmar.
Glädjande nog är det en del landsting

och medicinska fakulteter som satsat på
att öka kompetensen och förbättra ar-
betsmiljön för sina kvinnliga läkare,
men jag menar samtidigt att det behövs
betydligt fler som engagerar sig.

– Det är viktigt att ta tillvara den
kunskap och kompetens som finns i
landet. Förhoppningsvis kan mötet
leda till att kunskapen och erfarenhe-
terna kring utbildande nätverk sprids ut
över landet – som ringar på vattnet – för
att stimulera andra till att starta liknan-
de projekt.

Just Linköping är en av de orter som
har stor erfarenhet av olika mentorpro-
gram och kvinnliga nätverk.

Landstinget stöttade
Lena Öhman och Birgitta Larsson,

Landstinget Östergötland, gav en in-
tressant översikt: Lena Öhman inledde
med att kortfattat berätta om dessa pro-
jekt för studenter, kvinnliga läkare och
andra och de mycket stora erfarenheter
som finns att ta del av:

• En förening eller ett nätverk bilda-
des 1990 av kvinnliga läkare som en
delförening till Sveriges kvinnliga läka-
res förening. Nätverket har träffats en
torsdag i månaden och lyssnat på in-
bjudna föreläsare och pratat om något
utanför verksamheten. Landstinget har
stöttat ekonomiskt.

• Ett nätverk som består av sex–sju
kvinnliga läkare som träffats en gång i
månaden med professionella handleda-
re (psykoterapeuter). Nätverket kom
igång 1993 och verksamheten fyllde ett
oerhört stort behov. 

• En intervjuundersökning med 52
läkare har genomförts. 

• Universitetets nationella nätverk
för kvinnliga universitetslektorer bilda-
des 1991, som ett arbetande nätverk
med konkreta mål.

Kvinnoperspektiv
i utbildningen
• 1994 bildades Kartell Q där en

grupp kvinnliga docenter och överläka-
re eller biträdande överläkare har ett
nätverk som verkar för kvinnliga per-
spektiv. Rent konkret handlar det om ut-
bildningsmaterial och metoder i bok-

Kvinnliga läkare berättade om erfarenheter på nationell konferens

De skapade starka nätverk
trots motvind och misstänksamhet

– En lämplig mentor är en läkare som
har många patientkontakter och som trivs
med sitt yrke, anser Annika Skott,
ordförande i Göteborgs läkaresällskap.



form. Projektet har fått stöd från stats-
makterna. 

• 1994 startade det ettåriga mentor-
programmet Ithaka med blandade yr-
keskategorier, där enstaka kvinnliga lä-
kare var med. Projektet genomfördes av
Länsstyrelsen.

• 1994 stod landstinget för ett men-
torprogram med enbart kvinnor, även
denna gång med blandade yrkeskatego-
rier. 

• 1995 ordnades ytterligare ett
adept- och mentorprogram på Vallaom-
rådet.

• Forum för kvinnliga forskare och
kvinnoforskning.

• Focusprogrammet som pågår
1996-1997 med inriktning på förnyelse
och utveckling ur ett genuspersektiv,
det vill säga arbetsplatsutveckling.

Enda EU-projektet
I Östergötland finns också det enda

EU-projektet bland konferensens men-
torprogram. I »The Diamond projekt»
ingår från Sverige Länsstyrelsen i
Östergötland, Landstinget i Östergöt-
land, SAAB, Näringslivets ledarskaps-
akademi, från Tyskland Volkswagen
och Deutsche Telecom, från England
British Aerospace och från Italien
Enel.

Projektet är EU-finansierat och syf-
tet är att skapa ett transnationellt nät-
verk samt givetvis ge tillfälle till erfa-
renhetsbyte. Det handlar både om
chefsskap och erfarenheter kring men-
torskapsfrågor. Adepterna gör studie-
besök och mentorn är av en annan natio-
nalitet än adepten. 

Lisbet Angelsiöö, överläkare, kvin-
nokliniken, Länssjukhuset i Kalmar,
berättade om Klaraprojektet i Kalmar –
ett nätverk i Kalmar som »inte bildades
under uppmuntrande tillrop från de
manliga kollegorna», men som trots det
fått en kraftfull struktur med många ak-
tiviteter, bland annat temadagar kring
kvinnors hälsa och ledarskap.

Ett möte hade temat »Kreativa olik-
heter mellan manligt och kvinnligt».
Till den träffen bjöd de deltagande kvin-
norna med sig var sin manlig kollega.
Det kom att bli en vändpunkt i attityden
till det kvinnliga nätverket och motstån-
det bröts.

Viktigt att förankra
Hur får man med sig cheferna, när

man ska dra igång ett nätverk för att
stötta kvinnliga läkare? Detta, kanske
delvis intrikata, spörsmål kommentera-
des av Kerstin Sjöström, nyutnämnd
chefläkare vid Helsingborgs lasarett.
Hon konstaterade att förankring, infor-
mation och lite lagom misstänksamhet
är exempel på strategier som bör finnas
med i planeringen.

Kerstin Sjöström inledde med att be-

skriva själva utgångsläget: den dåliga
arbetsmiljön. Typiska problem som lä-
kare ofta upplever är: att de inte kan på-
verka, att de inte får något ansvar, att de
har dålig kunskap om den egna arbets-
organisationen, ekonomin och struktu-
rerna.

Arbetet, framför allt husläkarnas, är
ensamt. Dessutom prioriterar de patien-
terna, vilket gör att de inte hinner eller
orkar.

Bättre självkänsla
– Min första uppgift blev att binda

upp sjukhusdirektören, så att pengar av-
sattes för ett nätverksprojekt, berättar
Kerstin Sjöström. 

– Nummer två var att få chefsöverlä-
karna att inse att detta var en process på
flera år.

Som för flertalet kvinnliga nätverk
för läkare, var målet för detta att få den
kvinnliga läkaren att stärkas som kvin-
na och läkare. Det innebär bland annat
att må bättre, få förståelse och respekt

för alla personalkategorier och att få en
bättre självkänsla.

När det gäller att få tid att delta i nät-
verksprojekt, påpekar Kerstin Sjö-
ström, att det faktiskt är ett dubbelt an-
svar. Om chefen tillåter att det tar tid, är
det också den deltagande läkarens sak
att planera arbetet så att det går att av-
sätta tid.

När nätverket i Helsingborg varit
igång i ett år ville flera ha en fortsätt-
ning, vilket det också blev, tack vare att
sjukhusdirektören beviljade pengar. 

Beredd på kritik
Det krävs en hel del förankring och

bearbetning för att få igenom det man
vill. Kerstin Sjöström rekommenderar
att nätverksprojekt förankras hos sjuk-
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– Hur få med sig cheferna, när man ska
dra igång ett nätverk för kvinnliga läkare?
Kerstin Sjöström, nyutnämnd chefläkare
vid Helsingborgs lasarett menar att
förankring, information och lite lagom
misstänksamhet bör finnas med i den
planeringen.



husdirektören, chefläkaren, chefsöver-
läkarna, chefssjuksköterskorna och fö-
retagshälsovården.

Hon sammanfattar sina erfarenheter
i ytterligare några råd:

Förankra dina visioner, förankra allt
hos arbetsgivaren, informera i alla lägen
och informera till leda. Var beredd på
kritik från oväntat håll och från alla ni-
våer. Du måste till och med lära dig tåla
personliga angrepp, du måste klara kon-
flikter.

Efter avslutat projekt – se till att få
fortsättningen förankrad hos arbetsgi-
varen i protokoll. Nöj dig aldrig med ett
muntligt löfte, utan se till att få det på
papper.

Eget bollplank nödvändigt
För att orka driva ett projekt kan man

behöva ett helt privat nätverk.
– Min personliga stödgrupp består

av fem personer, vi har träffats sedan
studietiden. Det har varit viktigt med ett
eget bollplank, en kollega på annat håll,
förklarade Kerstin Sjöström

Annika Skott, ordförande i Göte-
borgs läkaresällskap och Ewa Voog,
överläkare, hudkliniken Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, diskuterade rela-
tionsfrämjande åtgärder.

Annika Skott konstaterade att när
man studerar till läkare dröjer det ända
till femte terminen innan man får sitt
första patientmöte och kontakt med yr-
kesverksamma läkare.

I Göteborg finns ett exempel på för-
nyad form för kontaktverksamhet mel-
lan medicine studerande och färdiga yr-
kesverksamma läkare.

Nyintagna studenter bjuds in att träf-
fa en kliniskt verksam läkare i grupper
om tre–fyra. Även de »äldre» studenter-
na erbjuds en mentor – och alla tackar
ja.

– Läkarkollegorna har visat glädje
och förtjusning över initiativet. De får
berätta vad de gör på jobbet och i många
fall har mötet betytt att de ser på sin
egen yrkessituation med nya ögon, be-
rättar Annika Skott.

– De ursprungliga mentorerna bidrar
till att hitta nya mentorer.

– En lämplig mentor varken forskar
eller har kontakt med studenter i un-
dervisningen. Det ska vara en läkare
som har många patientkontakter och
som trivs med sitt yrke, anser Annika
Skott.

Givande mentorskap
– Då jag hörde om kontaktverksam-

heten ville jag genast vara med, berättar
Ewa Voog som fungerar som mentor.
Jag vill förmedla min arbetsglädje och
den entusiasm man kan känna över sina
arbetsuppgifter.

– Det är givande att ställa upp som
mentor. Rent mentalt känner man igen

sig, det är samma frågor som man själv
hade, säger hon. 

Mentorn är ingen handledare och ska
inte ägna sig åt studievägledning, vara
psykolog eller ekonomisk rådgivare.
Den roll man har i relationen, är att visa
studenterna hur man jobbar, prata med
dem och höra på deras funderingar. 

– Jag träffar mina adepter tillsam-
mans tre gånger per termin. Jag tar med
dem en och en till min mottagning. De

får en vit rock, blir presenterade för pa-
tienterna som blivande doktorer och får
vara med under en dag, berättar Ewa
Voog.

– På Läkaresällskapet finns ett pro-
gram där man kan gå och lyssna på in-
tressanta föredrag. Jag låter studenterna
välja ett föredrag och så går vi dit till-
sammans. Det har faktiskt inte innebu-
rit särskilt mycket merjobb för mig.

– Man får ingen ekonomisk er-
sättning som mentor, men en gång om
året bjuder Läkaresällskapet på middag
med föredrag. 

– Nu är det runt 80 läkare som är
med. Erfarenheterna är enbart positiva,
tycker Ewa Voog, och berättar att verk-
samheten har uppmärksammats och fått
en del beröm utomlands .

Kort urval av ett par andra föredrag
vid mötet:

• Attitydskillnad till chefsskap mel-
lan yngre och äldre kommenterades av
Viveka Engblom, överläkare vid medi-
cinkliniken, Uddevalla sjukhus. Hon

berättade bland annat om Noraprojektet
och dess tragiska ursprung i en kvinnlig
läkares självmord. 

• Johanna Räntfors, ST-läkare i all-
mänmedicin, Kungälv, gav sitt eget per-
spektiv på hur det är att som yngre läka-
re försöka tränga in i yrkesrollen och
skaffa sig beredskap och kunskap när
man möts av stelbenta strukturer. 

Regeringen gav pris
• Elisabeth Hultcrantz, högskolelek-

tor, öronkliniken, Akademiska sjukhu-
set, Uppsala, berättade om det nationel-
la nätverk för kvinnliga universitetslek-
torer vid medicinska fakulteter – bildat
1991 – som bland annat fått regeringens
särskilda jämställdhetspris. Detta nät-
verk består av aktiva deltagare från
samtliga universitet.

• Eva Zetterqvist, överläkare vid
kvinnokliniken på Nyköpings sjukhus,
diskuterade hur det är att sakna stöd för
att driva nätverk för kvinnliga läkare.
Hon sade sig vara oroad över att jäm-
ställdheten håller på att gå tillbaka:

– Vi är för trängda yrkesmässigt och
orkar inte driva jämställdhetskrav. 

De unga törs inte ställa krav och sät-
ta gränser. För att få jobb och behålla det
idag, gäller det att »vara till lags». Det
är särskilt svårt om man blir med barn –
ändå borde det vara en rättighet att stäl-
la krav på mänskliga arbetstider.

– Det finns också en uppfattning om
att de som jobbar »effektivt» är de som
alltid ställer upp. För chefsöverläkarna
är oftast valet att ta jobbet och göra som
de blir tillsagda eller bli avsatta. 

– Ju högre upp i hierarkin man kom-
mer, desto svårare är det att få en men-
tor. Det finns en rädsla för kvinnliga lä-
kare, menar Eva Zetterqvist.

Det saknas moment såsom organisa-
tion, ledarskap, ekonomi och struktur i
vår utbildning. Det vore en styrka för lä-
karen att kunna tala om hur man kan fi-
nansiera sina förslag, framför allt inför
sjukhusledningen.

Manliga spelregler
Den kvinna som tar upp det kvinnli-

ga perspektivet när det gäller något pro-
blem, kommer snabbt att få erfara att
problemet blir hennes eget. Jag tycker
att det är svårt att acceptera spelregler-
na. Man måste lära sig mäns språk på
samma sätt som man lär sig franska.
Samtidigt borde vi ha rätten att tala på
vårt eget sätt. 

• Ann Wallbom, leg läkare, BUP-
kliniken och Kristina Hervén, överläka-
re, kvinnokliniken, Kärnsjukhuset i
Skövde, redogjorde för mentorpro-
grammen i Skaraborgs län för män och
kvinnor 1993–1997 och för Retina, nät-
verket för kvinnliga läkare 1993–1994
och dess fortsättning. 

Viktiga lärdomar från Skaraborgs
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– Konferensen är ett viktigt och bra
initiativ från Läkarförbundet, som vittnar
om en vilja att engagera sig i de kvinnliga
läkarnas arbetssituation, sade Lena
Öhman, prefekt vid institutionen för hälsa
och miljö på Linköpings universitet.



län är: Förankra! Dokumentera! Gör
klart mentorns roll.

Mentorn måste våga berätta för sin
omgivning att hon eller han är vald till
mentor så att det blir synligt. Det måste
finnas en acceptans både på adeptens
och mentorns arbetsplats. 

Kontinuerligt arrangerade seminari-
er är viktiga:

– Det vi diskuterar är bland annat
vad gör vi med vår tid: Vad är viktigt?
Vad i arbetet är närande, vad är tärande?

– Det tärande är i 90 procent av fal-
len tidsbristen i överbokningar med
mera. Det närande är privatlivet och pa-
tienterna – inte kollegorna.

– Vi är för plikttrogna. Vi gör för
mycket av det vi upplever som tärande,
på bekostnad av det närande. Det skapar
en frustration som diskussionerna i
adeptgrupperna gjort tydlig, berättade
Ann Wallbom och Kristina Hervén. 

Kollegialt stöd saknas
• Catarina Andersson-Forsman,

chefsöverläkare, röntgendivisionen,
Akademiska sjukhuset, Uppsala, berät-
tade att utgångspunkten där var en ar-
betsmiljöenkät. Den fick till följd att
250 kvinnliga läkare erbjöds att ingå i
ett nätverk. 89 av dem nappade på er-
bjudandet.

I upplägget ingick bland annat sam-
tal i handledda grupper med professio-
nella handledare. I utvärderingen av
dessa gruppsamtal framgick att man
saknade kvinnliga chefer, påverknings-
möjligheter, ledarskapsutveckling och
kollegialt stöd. Läkarna i den största
riskgruppen var de som inte tog sig tid
att vara med i nätverket.

• Boel Andersson-Gäre, chefsöver-
läkare, barn- och ungdomsmedicinska
kliniken och Karin Thörne, överläkare,
psykoterapeut, BUP-kliniken, Läns-
sjukhuset Ryhov, Jönköping, berättade
att man har drivit flera projekt, både nät-
verk och mentorprogram.

Jätteprojekt i norr
• Ulla Kröger-Nygren, utvecklings-

avdelningen, Norrlands Universitets-
sjukhus, Umeå berättade om ett jätte-
projekt i norr. 1993–94 startade ett ut-
vecklingsprojekt för blivande chefer
bland kvinnliga läkare. Man fick själv
anmäla sig eller nomineras av sin när-
maste chef. Intresset var så stort bland
läkarna, att alla som hörde av sig inte
kunde antas.

I Umeå var det 25 kvinnliga läkare
som inte valdes ut. För att ändå ta vara
på deras intresse startade det första
mentorprogrammet. I detta var syftet
inte chefsrekrytering utan personlig ut-
veckling. Adepterna var kvinnliga läka-
re, mentorerna i de flesta fall män, som
valts av adepterna själva.

• En spännande satsning är det

chefsnätverk som just har påbörjats i
Norra sjukvårdsregionen. Det kommer
att bestå av 24 olika nätverk med 300
adept- och mentorrelationer.

Mentorerna ska utses i Norr-
landslandstingen och enbart vara lands-
tingsanställda. Det första mentorpro-
jektet av dessa har startat i Västerbot-
ten.

Målet är att främja professionell och
personlig utveckling, stärka föränd-

ringsberedskap, verka för gränsöver-
skridande och en öppnare kultur.

• 1995 startades Pippi-projektet som
handlar om kvinnliga läkares arbetsmil-
jö i Umeå. Namnet kom sig dels av att
Pippi Långstrump fyllde 50 år detta år,
och dels för den styrka och självständig-
het som Pippi står för.

Målet är att stärka yrkesrollen och
öka det kollegiala stödet. I Pippi-pro-
jektet deltar 150 av 222 kvinnliga läka-
re. Alla som ville fick vara med. 

Huvudaktiviteterna består av semi-
narier, temadagar och handledda små
och medelstora samtalsgrupper.

Några trevliga sociala aktiviteter har
ingått i form av exempelvis vernissage
med verk skapade av läkare inom grup-
pen. Det visade sig nämligen att många
av de kvinnliga läkarna sysslar med
konst eller konsthantverk på fritiden.
Nätverksaktiviteterna sker på arbetstid
och det är Umeå sjukvård som finansie-
rar. 

• Anne-Maj Lahti, specialistläkare,

anestesikliniken, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset, Mölndal, redgjorde för
ett rent medicinskt nätverk på Mölndals
sjukhus.

• May Strandberg, företagshälso-
vårdsläkare sammanfattade konferen-
sen med några reflektioner runt mentor-
skap och kvinnliga nätverk. Det är sto-
ra krav som ställs i vårt yrke: Läkaren
ska vara effektiv, inga misstag tillåts.

Man ska vara kvinnlig vilket är lika
med alltid snäll, man ska spara pengar,
man ska aldrig vara sjuk eller ledig.
Dessutom ska man bota alla och funge-
ra som en ersättning för gammelmor-
mor och psykologen. Barn ska man inte
ha. 

Läkarrocken
ett pansar
– Läkarrocken är ett pansar. Men

den egna identiteten och läkarrollen
smälter inte alltid samman. Var finns
stödet? Kollegorna orkar inte hjälpa,
»för om inte du orkar hur ska då jag?»

– Jag tycker att läkarna skulle be-
höva skyddsnät! Männen har ofta sina
kronprinsar, men för kvinnorna kan
det vara bra att ordna ett formellt men-
torskapsprogram, ansåg May Strand-
berg.

– Risken finns annars alltid att en
kvinnlig adept med en manlig mentor
får sin relation misstänkliggjord, påpe-
kade hon.

En ny uppföljande mentorskonfe-
rens skall hållas om ett år, det vill säga
våren 1998.

Kajsa Giesecke, projektledare på
Läkarförbundet och initiativtagare till
konferensen, tillägger att när man
summerade ihop vilka svårigheter som
möter den som försöker starta ett utbil-
dande nätverk så framstod finansie-
ringen, utvärderingen och rekrytering
av och stöd åt projektledaren som de
tre största problemen.

– En person som föreslogs kunna
handha dessa frågor var studierektorn
på respektive arbetsplats. Ett problem
är dock att det inte alltid finns en studie-
rektor och de som finns är inte nationellt
organiserade.

Återkommande
temadagar
Läkarförbundet har beaktat pro-

blematiken. Den 15 maj anordnades en
studierektorskonferens på Läkarför-
bundet, organiserad av Gunilla Hoff-
stedt och Gunilla Gunnarsson.

– Ett kontaktnät håller på att byggas
upp och en verksamhet med återkom-
mande temadagar planeras.

– En tänkbar väg att gå är att via stu-
dierektorerna initiera och finansiera ut-
bildande/stödjande nätverk för doktorer
på alla nivåer, summerar Kajsa Gie-
secke. •
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– En uppföljande mentorskonferens
skall hållas om ett år, det vill säga våren
1998, meddelade Kajsa Giesecke,
projektledare på Läkarförbundet och
initiativtagare till mötet om utbildande
nätverk.


