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▲

– om kvinnliga läkare i slutet av årtusendet

I den nyutkomna antologin »Kvinnor i vitt. Om kreativitet på universitetssjukhus» (Bonni-
er utbildning, 1998) berättar kvinnliga läkare, äldre som yngre, utifrån ett personligt per-
spektiv. De berättar om vägen fram till läkaryrket, om utbildningen, om specialistvalet, om
glädjen och mödan i läkararbetet, om framgångar och motgångar, om vitt och svart ...

»Kvinnor i vitt. Om kreativitet på universitetssjukhus» är ett tidsdokument förklarar över-
läkare Birgitta Evengård i ett förord till boken:

»Så här såg det ut för kvinnliga läkare på universitetssjukhus i Sverige i slutet av det
andra milleniet. 

Men hur är det egentligen? Vad händer med kvinnors kreativitet i patriarkaliska organi-
sationer? Vad får den att frodas och vad kväver den? Det är några av frågorna i den här
boken. Läsaren får själv försöka besvara dem.» 

Boken har tillkommit på initiativ av Anders Persson, sjukhusdirektör på Huddinge sjuk-
hus och med Birgitta Evengård som redaktör. Boken presenteras och diskuteras på Läka-
resällskapets riksstämma i en paneldiskussion i KLFs regi (onsdag 13.30–14.30, sal J2).

Läkartidningen publicerar här det första i en serie utdrag ur »Kvinnor i vitt ...» I det inle-
dande bidraget berättar barnläkare Gunilla Malm personligt om sig själv och sitt läkarliv.

Kvinnor i vitt 
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»S
å här i efterhand har jag svårt att göra klart
för mig varför jag valde att läsa medicin.
Kanske var det mitt intresse för naturve-
tenskap, att jag hade betyg nog att läsa till
ett statusyrke eller en diffus önskan att

vilja hjälpa andra och göra något meningsfullt i mitt liv?
Mina två äldre systrar valde mer traditionella kvinnoyrken,
mina två bröder valde också läkaryrket. 

Pappa var lärare, mamma hemmafru. Pappa var alkoholist
och jag, som var näst yngst i syskonskaran, minns min barn-
och ungdom som en enda stor rädsla och oro i väntan på pap-
pas perioder av drickande, som blev allt svårare tills han dog
när jag var 19 år. 

Mamma hade inte kraft eller försörjningsförmåga nog att
ta sig ur äktenskapet. Hon opererades för bröstcancer när jag
var 16 år och dog fem år senare, några veckor efter att jag fött
mitt första barn. 

Jag gifte mig när jag var 18 år och födde mitt första barn
efter tre års studier. När min man
sedan oväntat lämnade mig efter ett
par år försvann det som jag upplev-
de som tryggheten i mitt liv, och jag
kände mig oerhört ensam och över-
given av hela världen. Trots att jag
senare haft ett lugnt, tryggt liv tror
jag ändå att mina tidigare upplevel-
ser av oro och förluster präglat mig
och min personlighet mycket.

Studierna gick trots allt bra ef-
tersom jag alltid har haft lätt för att
lära, även om det krävde mycket disciplin att vara ensam för-
älder och studera med en pigg liten unge, som var vaken sent
på kvällarna. Jag hade arbetat något år före min läkarlegiti -
mation med patologi och tänkt ägna mig åt detta, men locka-
des istället att vikariera inom barnmedicin vid Kalmar lasa-
rett. Där hade jag några fina år med vänliga och hjälpsamma
kollegor, som hjälpte mig in i arbetslivet. 

Vi hade dock på den tiden mycket arbetsamma jourer och
jourpass. Vi var samjour med medicinkliniken och jag

gick primärjour dels mitt i veckorna, dels var 5–6:e helg, di-
rekt efter veckans arbete. Det blev knappt några timmars
sammanhängande sömn under helgens tre jourdygn. Jag höll
på att svimma av trötthet ibland och fortsatte sedan arbets-
veckan som vanligt efter helgen. Men kollegorna stöttade i
svåra ärenden, och en kollegas hustru ställde upp som dag-
mamma till min dotter under de långa jourpassen. Med en
nära väninna och tillika kollega kunde jag också få dela min
ängslan för att inte räcka till i arbetet och oron över ansvaret
på jourerna. 

Jag har varit primär- och bakjour i tjugofem år och alltid
ängslats för jourerna med allt vad det innebär av ansvar för
andras liv. Jag tror att det finns fler än jag som känner så. Kol-
legor emellan talar man dock aldrig om detta – som om det
skulle vara skamligt att känna ansvar och oro? Det passar för-
stås inte in i läkarrollens image av omnipotens, klara-kunna-
allt-attityd. Nu har det dock blivit lättare för yngre kollegor,
de slussas in i jourverksamheten och sätts inte att gå jour förs-
ta dygnet på en ny anställning, som man fick göra på min tid. 

Jag träffade min nuvarande man, gifte mig och födde barn
igen. Ganska snart, 1974, kom jag att hamna på Huddinge
sjukhus barnklinik, där det då fanns en vänlig atmosfär och
nybyggaranda. Jag hade dessförinnan arbetat ett år på Bräcke
Östergård i Göteborg, en institution för barn med cerebral pa-
res. Där hade man ett familjeorienterat synsätt och arbetade i
team runt de funktionshindrade barnen, något som inte var så
vanligt på den tiden. Detta sätt att arbeta tilltalade mig myc-
ket. Det blev därför ganska naturligt att jag började ta mig an
barn med neurologiska sjukdomar och handikapp på mina

mottagningar, och jag blev av den dåvarande klinikchefen
ombedd att ansvara för habiliteringsverksamheten på klini-
ken. 

Jag tog denna uppgift på mycket stort allvar, men gjorde
det under ett antal år i en underordnad ställning och utan nå-
gra formella befogenheter att påverka arbetet, ett dumt, säkert
mycket kvinnligt, sätt att ställa upp. Jag har dock byggt upp
vår habiliteringsverksamhet till en välfungerande sådan, men
det kostade mig under ett stort antal år mycket obetalt över-
tidsarbete, frustrationer och utbrändhetskänsla. 

Särskilt som jag under samma tid höll på med mitt avhand-
lingsarbete och barnen var små. Här tror jag det finns skillna-
der i mäns och kvinnors sätt att fungera: män kräver befogen-
heter och uppbackning för att ställa sin kompetens och sin
kunskap till förfogande, kvinnor kämpar på utan att ställa
krav eller få gehör för sina krav. 

Barnneurologi och barnhabilitering har av någon anled-
ning låg status inom vår barnmedicinspecialitet. Det har irri-

terat mig men också gjort mig led-
sen, eftersom jag själv tycker att
det är en krävande specialitet! Vi
har en avancerad diagnostik med
mängder av olika genetiska, meta-
bola och andra medfödda sjukdo-
mar och ovanliga syndrom. Vi
måste ha kunskap om molekylär-
biologi likaväl som neuropsykolo-
gi och kunna ha en helhetssyn på
familjerna. Vi kan naturligtvis säl-
lan bota någon, men det finns myc-

ket som ändå går att göra. Specialiteten kräver samarbete med
andra yrkeskategorier, och sociala instanser, där inte alltid lä-
karens synpunkter dominerar. Nyttigt! 

Vi måste också kunna etablera en långvarig, förtroendefull
kontakt med föräldrar och patienter, även efter att vi medde-
lat en svår diagnos, eftersom vi följer dem i upp till 20 års ål-
der. Yrkeskollegornas mer eller mindre uttalade rangordning
av olika medicinska specialiteter präglas mycket av en man-
lig, närmast machoinställd värdering. Kortvariga, aktiva, tek-
niska insatser har hög status av hjältekaraktär, som till exem-
pel neurokirurgi, thoraxkirurgi och neonatologi, och man ser
ner på andra, mindre akuta verksamheter. 

Ibland önskar jag lite elakt att mina tuffa kollegor själva
blir funktionshindrade för att få känna hur det är att vara ut-
lämnad och beroende. Även om specialiteten dock inte haft
något större stöd inom sjukvården har vi på senare år via po-
litiska beslut fått oss tilldelat resurser för att utveckla verk-
samheten.

Som svenska medicinare fick vi på min tid en bra utbild-
ning vad gäller rent teoretiska kunskaper, däremot fanns

det och finns fortfarande stora brister vad gäller utbildning
och handledning i att kunna fungera i den direkta patientkon-
takten. Man möter många människor i kris, skall lämna svå-
ra diagnoser om förestående död eller bestående handikapp,
man måste kunna fatta svåra beslut även under stor stress och
också då, för att göra ett bra arbete, kunna fungera empatiskt.
Vissa kollegor är naturligtvis bra på att kunna och klara allt,
men själv har jag våndats mycket genom åren, och jag tror
inte att jag är ensam om detta. 

Jag har alltid ansett att det för läkare finns behov av hand-
ledning under strukturerade former, till exempel för att gå
igenom dramatiska dödsfall, penetrera svåra etiska fråge-
ställningar eller analysera varför man har svårt att få vissa pa-
tientrelationer att fungera. Det har inte ens gått att få pengar
inom kliniken till något så billigt som Balintgrupper eller
handledning i grupp. Utifrån min egen erfarenhet är jag över-
tygad om att det i längden är ekonomiskt besparande för sjuk-
vården att satsa just på utbildning i den svåra konsten att sam-

Vägen till
arbetsglädje
lång och svår
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tala med patienter och att lära läkare skapa en förtroendefull
relation till sina patienter. För egen del tror jag att mina upp-
levelser av vanmakt och hjälplöshet och av att ha det svårt,
samt att jag själv bearbetat dessa känslor i egen terapi, gör att
jag lärt mig fungera bättre som doktor.

Jag arbetar på en universitetsklinik, där vi skall bedriva
forskning och undervisning men också avancerad sjukvård.
Forskningen rankas dock som det »finaste» man kan ägna sig
åt i denna min manliga medicinarvärld, full av hierarkier och
värderingar. Jag har ofta frågat mig varför just forskning är så
mycket märkvärdigare än sjukvård. Idéer och uppslag till
projekt kommer kontinuerligt av sig själva när man arbetar
inom ett specifikt ämnesområde och läser tillhörande littera-
tur. I experimentella studier (det har jag själv arbetat med) an-
vänder man sig av olika metodiker och tekniker, som för det
mesta andra har hittat på. 

Det är roligt och stimulerande med den intellektuella le-
ken, att formulera idéer och tankar, att belysa olika samman-
hang, att komma på nya tankar och att bidra till vetenskaplig
utveckling. Man kommer också ifrån det tunga patientarbetet
en stund! Men enligt mitt sätt att se är det mycket svårare och
mer krävande att fungera i en stressande sjukvård med pati-
enter eller föräldrar än att bedriva forskning. Egentligen bor-
de man som trofast och strävande kliniker »belönas» med
forskningsledighet och beredas möjlighet att få sammanstäl-
la sina erfarenheter, istället för att behöva konkurrera om dyr-
bara forskningsmånader med kollegor i laboratoriespecialite-
ter eller stora forskargrupper, som publicerar mycket. Med
det hårda kliniska tryck som råder nu, hinner man varken be-
driva forskning eller förbereda föreläsningar annat än under
fritid. 

Det svåraste inom forskningen är enligt min uppfattning
att skaffa tid och pengar för att utöva den, framför allt om det
gäller klinisk forskning. För att få dessa efterlängtade forsk-
ningsledigheter och ekonomiska bidrag till forskning, har det
tyvärr utvecklats ett system av »svågerpolitik», som gör att
det knappt är lönt att söka anslag. Jag tycker mycket om den
intellektuella stimulansen i den akademiska världen, men jag
tycker inte om dess maktspel, som oftast utövas av män. 

Jag är tillfreds med att vara kvinna, även om jag tror mitt yr-
kesarbete hade varit enklare om jag varit man. Jag har äl-

skat att bära, föda och amma barn och att vara mamma. Mina
egna barn har varit en stor glädjekälla för mig, det viktigaste
i li vet, men jag har alltid haft dåligt samvete för att jag arbe-
tat för mycket. Det gick inte att få deltid när de var små. Jag
kan nu i efterhand tycka att det är bra att det är åtta år mellan
varje barn, eftersom de fick vara små länge. Nu när barnen är
vuxna får jag mycket kärlek tillbaka och känner en oändlig
tacksamhet för det – det måste ändå betyda att jag varit en
hyfsad mamma. Min man har alltid ställt upp på jämställdhe-
tens villkor, och utan honom hade jag inte klarat heltidsarbe-
te, jourer och avhandlingsarbete. 

Ibland brukar jag tänka att min mormor och farmor, båda
från arbetarmiljö med vardera åtta barn säkert gnodde lika
mycket som jag, från sex på morgonen till tolv på natten; jag
med övertid, föreläsningar, artiklar och hushållsarbete, de

med barn och hem
utan maskinhjälp
och i små ekono-
miska omständig-
heter. Jag har dock
lärt mig att också
ägna mig åt sådant
jag själv vill. Jag
är mycket road av
att laga mat, näs-
tan så att jag kan
kalla det en hobby,

och jag är lycklig över att också min familj uppskattar min
matlagningskonst. Vi har haft ett stort socialt umgänge ge-
nom åren. 

Jag älskar kläder och syr ibland när jag hinner. Jag sjung-
er i kör sedan tio år och går regelbundet på konserter. Jag
tycker mycket om musik och har alltid musik i bakgrunden
när jag sitter hemma och arbetar. Det öppnar mina sinnen och
ökar min kreativitet och tankeförmåga när jag sitter och skri-
ver på datorn. Det ska vara vacker, klassisk musik, helst där
jag känner och älskar varje ton.

Nu efter mina trettio års yrkeserfarenhet kan jag till slut
känna en djup tillfredsställelse över det läkaryrke jag en gång
valde, även om skuggan av alldeles för mycket arbete och år
av utbrändhet fördunklar det. Jag tycker också att jag valt rätt
specialitet. Oftast kan jag inte bota mina patienter, men jag
försöker underlätta det som står i min makt, och jag kan själv
tycka att det har ett värde. Jag får också uppleva unika möten
med människor i mitt yrke. Jag får uppskattning av mina pa-
tienter. 

Jag har med åren, och med allt svårt jag sett, förstått och in-
sett vad som är viktigt i livet och känner dagligen en stor

glädje över att jag och min familj är friska, att jag fortfaran-
de kan lära mig och få utvecklas intellektuellt, att jag bor i
Sverige där vi trots allt nästan har jämställdhet, och att jag
fortfarande tycker att jag har något att ge i mitt yrke. Men vä-
gen till min nuvarande arbetsglädje har varit lång och svår,
och jag vet inte om jag skulle välja samma yrke, om
jag fick chansen att göra om mitt val. När jag ser till-
baka kan jag dock se mycket som förändrats till det
bättre och kanske kan vi fortfarande förbättra våra
arbetsvillkor. 

GUNILLA MALM
Född 1942, började läsa medicin i
Lund 1960. Läkarlegitimation 1969.
Barnmedicinspecialist 1975, barnha-
biliteringsspecialitet 1979. Disputa-
tion 1988. Överläkartjänst i barnhabi-
litering på Barnkliniken Hudddinge
Sjukhus sedan 1986. Gift 1960, skild
1966. Omgift sedan 1971. Tre barn
födda 1963, 1971 och 1979. Två
barnbarn.

Gunilla Malm, barnläkare: »Ibland brukar jag tänka att min mor-
mor och farmor, båda från arbetarmiljö med vardera åtta barn, säkert
gnodde lika mycket som jag, från sex på morgonen till tolv på natten;
jag med övertid, föreläsningar, artiklar och hushållsarbete, de med
barn och hem utan maskinhjälp och i små ekonomiska omständighe-
ter.»

»

F
O

T
O

: S
T

A
F

F
A

N
 L

A
R

S
S

O
N

/M
E

D
IA

S
E

R
V

IC
E

. H
U

D
D

IN
G

E
 S

JU
K

H
U

S


