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Med en särskild satsning på
lektorat till kvinnor, tjugo
tjänster, hoppas Karolinska
institutet, KI, snabbare få fler
kvinnor bland professorerna.

Det berättade professor Jan
Åke Gustafsson, ordförande i
KIs strategigrupp för jäm-
ställdhet, vid symposiet
»Jämställt ledarskap« inför
ett 40-tal åhörare på fredags-
morgonen.

Andelen kvinnor bland pro-
fessorna på KI är idag 17 pro-
cent. Beslutet att öronmärka
tjugo lektorstjänster för kvin-
nor är kontroversiellt, enligt
Jan Åke Gustafsson. Men med
dagens takt kommer det an-
nars att ta ett halvt sekel in-
nan hälften av professorerna
är kvinnor, och så länge kan
man inte vänta, menar han. 

– Om vi verkligen menar
allvar måste vi arbeta med
metoder som inte är särskilt
rättvisa. Vi måste nå målet 40
procent så fort som möjligt.

Konsulten Lotta Snickare

gav exempel från forskarvärl-
den på hur benägna vi – både
män och kvinnor – är att god-
ta ursäkter och förklaringar
till bristande jämställdhet och
att dessa förklaringar sällan
visar sig hålla vid granskning.

– För att göra något åt jäm-
ställdheten måste vi avslöja

de här lögnerna, sa hon.
Ett referat av symposiet,

som leddes av Fatimah Dabo,
Sveriges yngre läkares för-
ening, kommer att finnas på
Sylfs webbplats,
‹http://www.sylf.se›.

Elisabet Ohlin

■ Andel kvinnliga professo-
rer inom medicin 2004 (pro-
cent)
Linköping 21
Umeå 20 
Göteborg 20
Karolinska institutet 17
Uppsala 15
Lund 12 

Behöver chefer en egen spe-
cialitetsutbildning? Det var en
av frågorna vid Läkarförbun-
dets symposium »Läkare –
chef – medarbetare«.

Ett 80-tal personer hade sökt
sig till salen där Björn Zach-
risson, medicinsk chef för Ca-
pio Sjukvård Norden, efter-
frågade en specialistutbild-
ning i hälso- och sjukvårdsad-
ministration och ledarskap.
Läkare lämpar sig för att bli
chefer i vården, men de måste
komplettera med kunskaper i
ekonomisk administration
och projektledning, tyckte
han.

Han fick stöd av Heidi
Stensmyren, Sveriges yngre
läkares förening, Sylf.

– Vi i Sylf skissar på en le-
darskaps-ST, sa hon.

Lennart Persson, professor
i neurokirurgi, som har utrett

aspekter av specialitetsindel-
ningen, tyckte att inte att
chefskap lämpar sig som spe-
cialitet. Tanken med indel-
ningen är att annonsera den
medicinska inriktningen för
patienterna, medan chefska-
pet inte riktar sig till patien-
terna.

– Jag tror man måste hitta
andra vägar. Det vore olyck-
ligt att blanda ihop det, sa han.

Charlotta Levay, ledar-
skapsforskare vid Uppsala
universitet, tyckte inte att det
är självklart att läkare blir
chefer.

– Vi kanske rör oss mot en
utveckling där det blir svårt
att rekrytera chefer, sa hon.

Jan Eriksson, sjukhusdirektör
på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset i Göteborg, tyckte
inte att chefen måste vara lä-
kare, men att läkare kan vara

chefer om de har »rätt egen-
skaper och format«. 

Lars Nevander, Läkarför-
bundets centralstyrelse, tyck-
te att auditoriet och panelen
gick som katten kring het gröt
och inte tog upp den »oerhör-
da krisen inom chefskapet«.

– Det är oerhört svårt att re-
krytera inom primärvården
och mjuka specialiteter som
barnpsykiatri och det är här
som sjukvården inte fungerar
och det är kopplat till att vi
inte har läkare som chefer.
Hur ska vi öka attraktiviteten
där?

– Genom att öka attraktivi-
teten i specialiteten som så-
dan, tyckte Jan Eriksson.

Samtidigt, en bit därifrån,
pågick Medicine studerandes
förbunds symposium »Från
fältskär till pärmbärare – är
det självklart att chefen även
är läkare?«.

Där tyckte flera att det kun-
de vara en god idé att delegera
vissa ledningsuppgifter rela-
tivt tidigt till unga läkare för
att öka intresset för chefsupp-
drag, snarare än att göra unga
läkare till chefer tidigt.

– På undervisningskliniker
krävs både klinisk och akade-
misk kompetens. Hur i all sin
dar ska man klara det vid 28
års ålder? 

Det frågade sig Kerstin Ha-
genfeldt, tills nyligen ordfö-
rande i Statens beredning för
medicinsk utvärdering.

Göran Stiernstedt, biträ-
dande landstingsdirektör i
Stockholm, var tveksam till
utbildningslinjer för blivande
chefer.

– Jag har sett läkare som
blivit chefer väldigt tidigt som
inte blivit de bästa, sa han.

Elisabet Ohlin

Delade meningar om ledarskaps-ST

Positiv särbehandling planeras på KI
»Vi måste föra

fram kvinnor
som inte alltid är

lika formellt
kompetenta som
män«, sa Jan Åke
Gustafsson, som

kan acceptera
lite orättvisa för

att uppväga tidi-
gare orättvisa.

Två böcker hade inspirerat Fatimah Dabo att
ordna symposiet: Liza Marklunds och Lotta
Snickares »Det finns en särskild plats i helvetet
för kvinnor som inte hjälper varandra« och
»Corporate bullshit« av Lars Melin. 




