
Se till att personalen arbetar med
glädje. Lita till självorganiserandet.
Om man kombinerar dessa idéer blir
slutsatsen att bara sjukvården får ar-
beta ifred blir resultatet till allas belå-
tenhet.

Så kan man kort beskriva det in-
tressanta Margaretasymposiet om
ledarskap för kvinnliga läkare i Kal-
mar. Det anordnades av Qlic, Qvinn-
liga läkare i Calmar. Läkare från alla
nordiska länder deltog. 

Organisation och ledarskap i sjuk-
vården, fick vi lära oss, finns lagrade
som sediment. Nya trender anammas
utan att gamla rensas ut. Idealbilden
av en bra organisation hämtas från nä-
ringslivet, enligt professor Kerstin
Sahlin-Andersson, Stockholm. Pro-
blemet är bara att sjukvården ligger
några steg efter. 

Det är dags för sjukvården att göra
sig av med gammal bråte. Modern or-
ganisation och ledning handlar om att
lita till självorganiserandet. Chefens
tid är ute. Man ska lita till de anställ-
das  förmåga att organisera sig så att
arbetet utförs på bästa sätt.

Det handlar, enligt docent Siv
Their, Helsingfors, om en situation
där varje människa är sin egen ledare.
Men det utesluter inte behovet av le-
dare i toppen. Ledaren ska se till att
alla anställda är med och tar ansvar
för att hela verksamheten utvecklas.  

Snart kan vi nämligen inte längre
göra saker bättre utan måste lära oss
att göra bättre saker. Denna klyschar-
tade formulering har dykt upp flera
gånger på konferenser det senaste
året.  Med det försöker föreläsarna
säga att bara den organisation som
förmår utveckla sig kommer att över-
leva på sikt.

Hur ska då den ledare vara som
kan organi-
sera sjukvår-
den på ett
framsynt
sätt? Enligt
domkyrko-
kaplan Ulla-
Britt Berg-
lund, Stock-
holm, har
chefen bara
en uppgift –
och det är att
få persona-
len att blom-
ma. En kurs i
hunddressyr

är den bästa le-
darskapsutbild-
ningen.  Hund-
ägaren/ledaren
får lära sig att
med beröm
lyckas man med
allt, men med
kritik knäcker
man vem som
helst.

Eller också
ska man funde-
ra över Moder
Teresas frågor
till deltagarna i
en ledarutbild-
ning: Känner ni
era anställda?
Tycker ni om
dem?

Ledarskap
handlar i hög
grad om att
våga delegera,
våga lita på sina underlydande. Möj-
ligen är det något man lär sig med
åren.

Att vara läkare, påpekade lands-
hövding Anita Bråkenhielm, Kal-
mar, är att vara ledare under ytterst bi-
sarra förhållanden. Det gäller att skapa
strukturer som går att leda. Om man
gör det får  ledaren ett drägligt liv och
tid över att vårda sig själv, vilket i sin
tur leder till att man blir bättre ledare.

Som kvinnlig läkare i ledarposi-
tion måste man räkna med bakslag.
Lär av dem för att utveckla ledarska-
pet. På förhand kan den kvinnliga lä-
karen läsa in fakta, som t ex arbets-
miljölagen, som en ledare måste kun-
na. Men i realiteten blir den kvinnliga
läkaren, liksom alla andra, en bra le-
dare bara genom övning.

1988 var det 100 år sedan den för-
sta kvinnliga läkaren, Karolina Wi-
derström, examinerades i Sverige.
Läkartidningen publicerade då en ar-
tikelserie om kvinnliga läkare. Det vi
idag kan fråga oss är om något hänt på
dessa år.

Som i så många sammanhang är
svaret både ja och nej.

De senaste åren har andelen
kvinnliga studenter stabiliserats
kring cirka hälften vid intagningen
till läkarlinjen.

Andelen kvinnor i Läkarförbundet
ökar stadigt och är nu 37 procent. Det
har fått en del män att skräckslaget be-
fara att läkaryrket håller på att bli ett

kvinnoyrke med låg status och låg lön.
Något har dock hänt. Vid en lunch-

diskussion i Kalmar konstaterade vi
att för nio år sedan hade inte 300
kvinnliga läkare på samma självklara
sätt som idag kunnat samlas till kon-
ferens om ledarskap.

Det är ju alltid något. Men fortfa-
rande finns det många hinder för att
kvinnliga läkare ska nå långt i karriä-
ren och hindren är ofta osynliga. Det
handlar om allt från att män oftast
väljer män till att helt enkelt osynlig-
göra kvinnor. 

Men det är också så att kvinnor
och män pratar olika språk. Ta be-
greppet osynliggöra t ex. Under ett
sammanträde när en kvinna pratar
kan den manlige ordföranden börja
läsa papper eller på något annat sätt
markera att det kvinnan säger inte är
viktigt, hon osynliggörs. Många män
förstår inte det begreppet. 

De kompetenta kvinnorna blir allt
fler, men får trots detta allt svårare att
nå toppositioner. Det är naturligtvis
inte bara en fråga om kompetens utan
också andra mekanismer som styr.

Det skulle vara intressant att få
veta vad som egentligen sker då begå-
vade kvinnor ständigt förbigås av
dumma män. Det är märkligt att sjuk-
vården anser sig ha råd att avstå från
kompetenta kvinnliga läkare på le-
dande poster, ledare som behövs för
att föra utvecklingen framåt.

Kristina Johnson
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Chefer, lyssna på Moder Teresa!

Kristina Johnson
rapporterar från
Margareta-symposiet i
Kalmar den 12 – 13
september 1997.

kommentaren

Moder Teresa, värd att lyssna på när det gäller ledarskap.


