
T
idigt en fredag natt ringer en ung
kvinna till akuten vid ett stort
Stockholmssjukhus. Hon ska åka

till London dagen därpå och när hon
står där och packar sina resväskor upp-
täcker hon att hennes p-piller är så gott
som slut. Ett nytt recept i ett rasande
tempo är vad hon skulle behöva.

– Nja, säger sköterskan i andra än-
den av luren. Riktigt så fungerar det
inte här.

Och så förklarar hon att poängen
med sjukhusets jourverksamhet är att
fungera som ett skyddsnät för personer
med allvarliga och/eller livshotande
tillstånd. Inte som en hängmatta för
personer med risig planeringsförmåga.

– Men, menar kvinnan i luren, det är
så dags att säga det nu. Nu står jag ju här.

– Visst, svarar sköterskan. Då får du
kanske tänka dig att skydda dig på an-
nat sätt under resan. Med kondom, till
exempel.

Det är då Londonresenären explode-
rar av vrede:

– Tycker du att det är bättre att jag
kommer tillbaka och gör abort? Va?
Tycker du det? Det skulle kosta skatte-
betalarna mycket mer än om ni bara
fixar ett recept åt mig. Nu. Men vad
tycker du? Du kanske tycker det är bätt-
re att jag blir med barn? Va? 

Sköterskan hämtar andan och säger
sedan lugnt:

– Tja, vad tycker du själv? Det är ju
din kropp. Inte min. Det är ju inte jag
som väljer mellan att använda kondom
ett par veckor eller att genomgå en 
abort. Det är ju inte jag som får krypa
upp på operationsbordet, inte jag som
riskerar komplikationer, inte jag som
ska leva med eventuell ånger eller sorg.

Säkert har många av Läkartidningens lä-
sare, precis som anställda vid diverse
offentliga serviceinrättningar, träffat på
den här typen. Personer som för att få
sin vilja igenom försöker frånsäga sig
sitt eget ansvar och lassa över det på
den professionelle »hjälparens«.

Den svenska hjälplösheten är inlärd.
Kanske är den baksidan av ett välfärds-
bygge där regeringen fortsätter att byg-

ga ut trots att grunden håller på att rasa
samman. Där regeringen för att legiti-
mera ett fortsatt högt skatteuttag upple-
ver ett behov av att hitta på nya väl-
färdssatsningar. Och där till sist hela li-
vet ska läggas tillrätta.

Om man på regeringens webbplats
www.regeringen.se söker på »svaga
grupper« får man 274 träffar. I Sverige
kan man i svepande och generella ter-
mer beskriva homosexuella, arbetslösa
byggnadsarbetare, kon-
sumenter och
kvinnor som sva-
ga. Begreppet har
blivit så brett att
man undrar vilka
egenskaper den
kvarvarande mi-
noritet som inte är
»svaga« har. 

Vi i medierna är i
högsta grad med-
skyldiga i vår enfaldiga jakt på »drabba-
de« och »offer«. I Presstext, ett elektro-
niskt nyhetsarkiv som täcker ett tjugotal
tidningar, tidskrifter och telegrambyråer,
fick jag över 22 000 träffar när jag slog
på »offer«. För att vara ett offer eller bli
drabbad krävs inte nämnvärt mycket.

Förslagen i den tre år gamla Läkeme-
delsutredningen (SOU 2000:86) illustre-
rar den svenska offermentaliteten. Där
föreslås att diabetiker, precis som alla
andra kroniskt sjuka, ska börja betala för
sin medicin – insulin och teststickor,
som tidigare varit gratis – upp till hög-
kostnadsskyddet.

Stefan Leufstedt, ordförande i Dia-
betesförbundet, varnar för njurskador
och amputioner (DN 3/10 2000). Två
månader senare har Diabetesförbundet
lyckats skaka fram en siffra på vad alla
dessa nya svarta tår kommer att kosta.
De totala sjukvårdskostnaderna, hävdar
Stefan Leufstedt, kommer att öka med
1,5 miljarder (DN 28/12 2000).

Men se. Där har vi ju vår Londonrese-
när igen. Hon som lät påskina att hon
valde abort framför eget ansvar och kon-
dom. Och hon som nu, enligt Diabetes-
förbundet, väljer dialys och ruttna tår

framför en årlig kostnad på 1 800 kronor.
Fast jag tror inte att hon finns. I alla fall
inte om inte vi är med och skapar henne.

Jag skulle önska att alla, på socialkon-
tor, sjukhus, gjorde som sköterskan på
akuten: skakade lite på kroppen och med
en blixtsnabb volley såg till att skicka
tillbaka ansvaret till avfyrningsrampen.

Det finns ingen som är bättre på att ta
ansvar för oss själva än vi själva. Och det
finns därför ingen anledning att behandla

självständiga subjekt som drabbade ob-
jekt, offer för en massa omständigheter
som de kanske inte rår över, men som de
likt förbaskat har att förhålla sig till.

Hur gör man då? En av mina läkarvän-
ner vet. Hon vikarierade på en liten
vårdcentral ute i landet. En dag träffade
hon en ung kvinna med ryggont, som
trots att hon ännu inte fyllt 30 hade va-
rit mer sjukskriven än frisk hittills un-
der sitt arbetsliv. Nu sökte hon för att få
sin sjukskrivning förlängd.

– Men, sa min läkarvän, är det så här
du har tänkt dig att leva resten av ditt
liv? Att gå från sjukskrivning till sjuk-
skrivning, för att till sist gå från sjuk-
skrivning till förtidspension.

Den unga kvinnan blev helt paff.
Plötsligt hade hon blivit varse hur alter-
nativet såg ut och hur oattraktivt det var.

Alla mår bra av egenmakt. Fast det
är inte alla som vet det. Tänk vilken in-
sats ni läkare skulle kunna göra när ni
möter alla »drabbade« som egentligen
inte drabbats av mer än vad de själva
klarar av att bära. Om ingen erbjuder
sig att livet ut bära väskan åt dem.

Hanne Kjöller
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Offer, offrigare, offrigast

”Den svenska hjälplösheten är inlärd. 
Kanske är den baksidan av ett välfärdsbyg-
ge där regeringen fortsätter att bygga ut
trots att grunden håller på att rasa samman.
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