
❙ ❙ Victoria Webster är född av engelska
föräldrar, uppvuxen i Finland och lä-
karutbildad i Sverige. Hon har erfaren-
het av läkaryrket från fyra länder. Sedan
födseln har hon också en lindrig cp-ska-
da. Nu är hon akutläkare på Södersjuk-
huset.

»Jag heter Victoria Webster. Jag har
ett medfött talfel som låter och ser ut så
här. Hoppas det inte stör.« 

Så brukar Victoria Webster inleda ett
möte med en ny patient.

– Med det, så är det avgjort och de vet
om det. Det är inte därför de är där, men
samtidigt har de rätt att veta att jag är
medveten om det. Och de har en möjlig-
het att backa ur, men ingen använder den
möjligheten.

– Jag har en cp-skada sedan förloss-
ningen. Jag hör den inte, jag ser den inte.
Jag är den jag är med den skadan, inte
trots den skadan. Och det är en jättevik-
tig definition.

Vad betyder det för dig?
– Jag stöter på många människor som

säger »Vad duktig du är att du trots din
skada har kommit så här långt«. Men jag
vet inte vem personen utan skadan skul-
le vara. Jag har inte levt en sekund utan
den. Utan skadan kanske jag skulle ha
varit en helt annan person. Och kanske
skulle jag ha gjort något annat, blivit
konsertviolinist eller något annat. Och
jag tycker inte att det är märkvärdigt att
jag är läkare med ett cp-handikapp.

Victoria Webster föddes av engelska för-
äldrar i Finland. Hon växte upp i ett eng-
elsktalande, humanistiskt hem, gick i
svenskspråkig skola och talade finska
med sina kompisar.

Varifrån intresset för läkaryrket kom-
mer vet hon inte men hennes mamma har
sagt att Victoria redan som 5-åring pra-
tade om att bli läkare. Som lite äldre gick
hon med i Röda korsets första hjälp-
grupp i Helsingfors. Efter gymnasiet
jobbade hon på ålderdomshem, ensamt
arbete helger och nätter. Därpå ett halvår
som vårdbiträde på ett sjukhus i Hel-
singfors.

Så när hon 1987 började på läkarlin-
jen i Stockholm visste hon att kontakten
med patienterna inte var något problem.
Problem blev det däremot med somliga
lärare, annan personal och kurskamrater

de första åren på utbild-
ningen. 

– Jag stötte på hemskt
mycket fördomar från
människor som ansåg att
jag hade valt fel yrke. Vis-
sa lärare uttryckte farhå-
gor att jag inte skulle kun-
na jobba kliniskt, att jag
borde tänka på något an-
nat och inte slösa bort sex
år på en dyrbar utbild-
ning. Det hände ganska
omgående när vi började.
Jag uppmanades att ge
min plats till någon som
kunde utnyttja den. Jag
stötte definitivt på kolle-
gor som tyckte att jag
skulle ligga i sjukhus-
sängen och inte stå bred-
vid.

Hur hanterade du det?
– Som tur var visste jag

ju att patienterna inte var
största problemet. Deras
förtroende kunde jag all-
tid få. Det var nog tack
vare det och tack vare
Alexander Graham Bell,
han som uppfann telefo-
nen, som jag klarade mig.
Jag hade ständigt telefon-
kontakt med familj och
vänner i Finland.

Hon hade också några
stöttande kompisar på ut-
bildningen och en kollega
och nära vän som är neurokirurg i Fin-
land. Han sa alltid att det skulle ordna
sig.

– Jag trivs väldigt bra i mitt yrke som
akutdoktor och jag har »hittat hem«. Jag
har hittat min specialitet. 

Nu för tiden slipper hon fördomar.
Med växande erfarenhet har det blivit
allt klarare för både henne och andra att
hon kan jobba som doktor.

Är det något du inte kan göra jämfört
med dina kolleger?

– Nej, men jag har alltid vetat att jag
inte ska syssla med mikrokirurgisk spe-
cialitet för jag har helt enkelt inte koor-
dinationen till det. Men den lilla kirurgi
man gör på akuten har jag inga som helst
problem med.

Med erfarenheterna från utbildningen
tänkte hon inte i första hand arbeta i Sve-
rige. Efter examen 1994 auskulterade
hon som Links-stipendiat på akuten och
pediatriska intensivvården i anslutning
till Browns university, Rhode Island,
USA. 

Hösten samma år började hon sin AT
i Mariehamn på Åland. Det blev en po-
sitiv och avgörande erfarenhet. Åland är
litet. Det gick fort att bli känd och ac-
cepterad i Mariehamn och hon slapp att
bli ifrågasatt. Det var där som hennes in-
tresse för akutmedicin väcktes.

– Åland är ett av väldigt få ställen i
Norden med en odelad jourmottagning
med både medicin, kirurgi och ortopedi.
Jag hade inte tänkt tanken att jobba med
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Akutmedicin blev valet för ung läkare med annorlunda erfarenheter 

Victoria Webster vill vara
patientens advokat i sjukvården
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Victoria Webster har erfarenhet av akutmedicin i
England, USA och på Åland. Där är akutmedicinen en
egen specialitet. Hon och hennes kolleger på
Södersjukhuset vill att det blir så även i Sverige. 



akutmedicin förut. Jag trodde det var nå-
got som jag kanske inte skulle vara så bra
på i och med motoriken, men jag blev så
fascinerad och fick så mycket uppback-
ning.

Det som fascinerar är att tackla nya
problem med varenda patient. Hon be-
skriver akutläkarens uppgift som att vara
patientens advokat i sjukvården. Ska pa-
tienten tas in och i så fall var? På inten-
siven, på en vårdavdelning? Behöver pa-

tienten komma till klinik, vårdcentral,
sjukgymnast? Eller är det ett problem
som kan slutbehandlas här och nu? Job-
bet går inte att planera, något som vis-
serligen gör det stressigt, men som ock-
så får igång adrenalinet. Roligt och fru-
strerande på en gång. Frustrerande för att
en del av dem som söker akut egentligen
inte behöver vara där.

– You would be surprised. Det är
samma sak i England, Finland och Sve-
rige. Det är lika många »time wasters«
oavsett hur primärvården är uppbyggd. 

Hon har som sagt några länder att jämfö-
ra med. Efter tre och ett halvt år på Åland
arbetade hon ett halvår på en anestesik-
linik i Lojo sex mil väster om Helsing-
fors för att få lite anestesierfarenhet in-
nan det bar av till Derriford hospital i
Plymouth i England i januari 1999. Där
var hon i två år underläkare på akuten,
kirurgen, gyn och BB.

– Det är fascinerande att se att
sjukvård bedrivs på många olika sätt,

men att sjukvården i sig inte är annor-
lunda.

– Utom möjligen i England, tillägger
hon.

– Där är sjukvården mycket mer hie-
rarkisk. Där skulle du inte kunna tänka
dig att gå och äta lunch med dina chefer
och samtidigt skulle du inte kunna tänka
dig att äta lunch med övrig vårdpersonal.
Underläkarna går för sig, överläkarna
för sig. Man har mindre auktoritet och
befogenheter som underläkare och så
jobbar man mycket mer än här, i snitt
50–60 timmar i veckan, ibland 90 tim-
mar. Det som är jättebra är att engelsmän
är otroligt bra på att verbalisera sin kun-
skap. Du hamnar genast i en hierarki där
du blir undervisad av den som är på kar-
riärribban ett steg högre upp. Sedan är
det din sak att göra detsamma med den
på steget under dig. I England är man
mycket mån om den muntliga traditio-
nen.

De två åren i England fick henne att
inse att en del av hennes personlighet är
engelsk trots att hon är uppvuxen i Fin-
land.

– Det var hemskt konstigt. Min hu-
mor är definitivt engelsk. Och jag insåg
då att det som uppfattats som ett lite an-
norlunda sätt, att leka med ord och an-
spela på sig själv, det var väldigt eng-
elskt.

Det som fick henne att återvända till Sve-
rige var akutläkarprojektet på SöS (LT
43/2000, 47/2001) dit hon kom i april
förra året. Och nu stormtrivs hon.

– Det är en god anda. Personalen är
väldigt trevlig och kunnig och det är en
god gemenskap. Vi jobbar lite för myck-
et kvällar och helger just nu. Det är synd,
men det är också då akutpatienterna
kommer.

Hon och kollegerna jobbar för att
akutläkarprojektet blir permanent och
att akutmedicin ska bli klassad som egen
specialitet. Att en grupp doktorer alltid
finns på akuten skulle vara en stabilise-
rande faktor.

– Det finns ett antal doktorer som
tycker att det är urkul att jobba på akuten
och då tycker jag att de borde få göra det.
Jag är väldigt övertygad om att akutme-
dicin är här för att stanna.

Och så blir det nog, för alltid när Vic-
toria bestämt sig för något har det blivit
så. Som att hon skulle lära sig springa,
hon skulle lära sig åka skidor, trots att
balansen inte var den bästa. Hennes för-
äldrar lät henne alltid göra det som andra
barn gjorde, hon gick på vanligt dagis
och i vanlig skola.

– Det är mycket tack vare mina för-
äldrar jag uppnått det jag uppnått. De har
alltid trott på att det kommer att gå bra
och de har alltid behandlat mig som ett

helt normalt barn. Min mamma ansåg att
hon inte kunde hindra mig från att göra
det som andra barn gjorde. 

Vad ska du göra efter projektet?
– Vet inte. Förutom att jag vill bli

akutmedicinare. Nej, inte vill, jag ska bli
det.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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När vi anställde Victoria såg
vi till hennes medicinska
kompetens. Fällan man kan
gå i är att anställa eller att
låta bli att anställa någon på
grund av ett handikapp.
Båda är lika fel. Victoria är
en duktig doktor och klarar
arbetet på ett utmärkt sätt.

Thomas Arnhjort
överläkare och chef för akutläkarna 

på Södersjukhuset

Namn: Victoria Webster
Arbetar: Akutläkare på Södersjuk-
huset i Stockholm.
Ålder: 36 år.
Född: I Helsingfors.
Familj: Mamma Diana, änka sedan
1979, och lillebror John med fa-
milj i Helsingfors.
Fritidsintressen: Läser, träffar vän-
ner, går på bio, teater och konser-
ter. Far ofta hem till Finland.
Trivs bäst: Tillsammans med min
familj i min miljö.
Talar: Argumenterar helst på eng-
elska. Talar medicin oftast på
svenska, ibland engelska. Finska
eller finlandssvenska med kompi-
sar.
Senast lästa bok: Bridget Jones’s
diary av Helen Fielding.
Senaste film: Lenka Hellstedts
»Minä ja Morrison«.
Utbildning: Grundskola och gym-
nasium på en Rudolf Steiner-sko-
la i Helsingfors. Läkarlinjen i
Stockholm. AT på Åland.

»Jag har hittat hem«, tycker Victoria
Webster, född av engelska föräldrar i
Finland, om sitt arbete på Södersjukhuset
i Stockholm.


