
Läkartidningen  ❙ Nr 10  ❙ 2005  ❙ Volym 102 793

Korrespondens

Krönikörerna går som katten kring het gröt
❙ ❙ Under senare tid har Läkartidningens
sista sida reserverats för inlägg från icke-
medicinare, som speglat det övriga sam-
hällets syn på sjukvården i riket, ett nog
så vällovligt initiativ. Budskapen har va-
rierat och tonen är ofta både spirituell och
bitande, framför allt hos de kvinnliga
krönikörerna – de manliga är mer åter-
hållsamma. 

Vilken bild av sjukvården tonar då
fram? Jo, den stackarn topprids av staten,
som styr den lilla människan mot ett
oblitt öde. Individen kämpar mot starka
makter, som likriktar och betvingar de li-
berala frihetsidéerna (se t ex Hanne Kjöl-
lers krönika om bl a cykelhjälmslag i LT
19/2004, sidan 1768).

Aktivism gentemot blivande mammor
I Läkartidningen 1–2/2005 (sidan 96)
skriver Elise Claeson om »sjukvårdens
massiva aktivism gentemot blivande och
nyblivna mammor«: Vårdsamhället ver-
kar förbereda kvinnorna »för en framtid
som utslitna dubbelarbeterskor«, som
överöses »med järntabletter, urinprovs-
tagning och vägningar«. Som lök på lax-
en förbereder Folkhälsoinstitutet en stat-
lig föräldrautbildning som snart ska
prackas på kvinnorna.

I början av sin krönika beskriver Eli-
se Claeson föräldraskapet som världens

mest oproffsiga yrke; vem som helst kan
ju bli förälder. Kanske är det då inte så
dumt med lite hjälp på vägen inom ra-
men för hälso- och sjukvårdens barna-
och mödravård, med betoning på hälso-
vård? Det är ju faktiskt frivilligt. Mödra-
och spädbarnsdödligheten i vårt land är
bland de lägsta i världen – en värld där
för övrigt lika många mödrar som ryms i
ett jumbojetplan dagligen dör i samband
med förlossningen. De hade säkert upp-
skattat den »massiva aktivism« som
kvinnorna i Sverige utsätts för.

Biologisk fotboja
Kvinnan är enligt feministerna fjättrad
vid en biologisk fotboja, skriver Elise
Claeson. Nu framstår inte Elise Claeson
själv som feminist, det är nog inte gång-
bart på hennes journalistiska hemma-
plan, men hon drar sig inte för att före-
språka »revolutionära« handlingar: att
som mamma stanna  hemma med sitt
barn och låta sig försörjas av en man. För
Elise Claeson är detta liktydigt med att
bejaka den biologiska fotbojan och sam-
tidigt få in en femetta mot den politiskt
korrekta eliten.

Ironi utan klartext
Krönikörerna går ofta som katten kring
het gröt – man utdelar ironiska smock-

or mot dagens makthavare, utan att tala
klartext. Svenskt Näringslivs (dåvaran-
de!) VD Ebba Lindsö var mera rakt på
sak i ett inlägg i Sydsvenskan den 12
januari: »Jag är väl medveten om alla de
fantastiska ansträngningar som görs av
människor på landstingens sjukhus för
att ge oss medborgare bra vård. Men hur
mycket alla dessa människor än an-
stränger sig kommer det ändå inte att
räcka. Produktion driven av offentliga
monopol kan aldrig bli lika effektiv
som produktion under privat konkur-
rens.«

Med monopolet brutet bleve det inte
tal om att pracka på medborgarna järn-
tabletter eller föräldrautbildning, för att
inte tala om cykelhjälmar och annat
maktens otyg.

Fast nog är det mera kittlande att läsa
inlägg åt det ironiska och gnällspikiga
hållet än Ebba Lindsös instruktions-
boksliknande mässande. Vad inläggen
sedan i sak innehåller är en annan fråga;
de speglar i stort uppdragsgivarens vär-
deringar.

Lars Linnersten
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Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt, 

Region Skåne, Lund
Lars.Linnersten@skane.se

❙ ❙ Jag har arbetat som läkare på 20–25
arbetsplatser i tre nordiska länder, USA
och Storbritannien. Utbrändhet har jag
bara hört talas om i Sverige. Samtidigt
märker jag att etiken bland arbetande
svenskar av alla nivåer, hemma och
utomlands, är speciell på det viset att
svenskarna även under svåra omständig-
heter fortsätter att vara trevliga och duk-
tiga.

Bemästringsstrategier
Norrmän har en mer avslappnad attityd i
arbetslivet och rycker gärna på axlarna
om någonting knepigt är på gång. Det
skulle inte se professionellt ut i Sverige.
I USA och Storbritannien visar lågavlö-
nade personer ofta ointresse eller till och
med inkompetens när arbetet upplevs
som alltför besvärligt – och de gör det
utan att skämmas. Det kan vara rationellt
för de utsatta, men jag ser inte att meto-
den godkänns i Sverige. 

I Danmark, Storbritannien och USA
tillåts viss aggressivitet när man tycker
att något eller någon har gått över grän-
serna. Det är sällsynt i det här landet.

Jag har valt att arbeta i Sverige och

trivs här just på grund av att jag tycker
om den starka arbetsetiken. Men på
svenska arbetsplatser råder brist på ac-
cepterade mekanismer för att hantera
konflikter mellan krav och förmåga. 

Högpresterande och trevlig
De som utsätts för orimliga krav från
kunder, arbetsgivare, ledning eller me-
darbetare i Sverige brukar svälja hårda-
re istället för att angripa källan. Med
andra ord: I Sverige ställs krav på hög
prestation och oavbruten trevlighet på

arbetsplatsen, även i ohållbara situa-
tioner. Det gör att några blir sjuka och
går hem.

Den medicinska kulturen
Utomlands är Sverige känt som landet
där man diskuterar. Men när man varit
här några år förstår man att diskussionen
inte får vara direkt ty då uppfattas den
som kritik. Den som kommer in i svensk
medicin och talar oförsiktigt om att nå-
gon detalj sköts på ett bättre sätt i ett an-
nat land eller i en annan arbetslivssektor
skjuter sig i foten. Visserligen gäller det
även bland andra nationaliteter och yr-
kesgrupper, men det vänliga och sofisti-
kerade bemötande som man får från
svenska läkare gör att man tror att de är
utomordentligt mogna idealister, att det
är »safe« att diskutera helt öppet.

Experter! Är det så som jag här be-
skrivit eller har jag missuppfattat någon-
ting?

Björn Isfoss 

överläkare, patologisk/cytologisk klinik,
Universitetssjukhuset i Lund
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Är »alltför god« arbetsetik en orsak till utbrändhet i Sverige?

Vems flagga vajar mest?
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