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KASSANDR ASYNDROMET
Det har vært et innholdsrikt år for oss i Fett. Vi har debattert, styrt ordet,

enn menn som oppgir tilsvarende smertenivåer.1 De overdriver sikkert

kranglet, skrevet, demonstrert og danset. Vi har innledet nye samar-

litt, sant? Apropos overdrivelser: Bla like gjerne om til side 70 med en

beid, blant annet med Skeiv Verden og med estiske Feministeerium, og

gang og les Rebecca Solnits essay om Kassandrasyndromet, som han-

deltatt på likestillingskonferanse i Tallinn i september. Ikke minst har vi

dler om vanskelighetene kvinner har med å bli trodd når de forteller

laget fire nokså ulike temautgaver.

om overgrep og seksuell trakassering. «Generasjoner av kvinner er blitt
fortalt at de er upålitelige, forvirrede, manipulerende, ondsinnede, kon-

Vi begynte i mars med det store arbeidslivsnummeret, der vi satte

spiratoriske og av natur uærlige, og gjerne alt sammen på en gang»,

fokus på et mer utrygt arbeidsliv, på den «midlertidige kvinnen», på

skriver Solnit. Kvinners troverdighet har særlig en tendens til å bli satt

TiSA-avtalen, au pair-arbeid og 6-timersdag. I juni lanserte vi et num-

spørsmålstegn ved når de snakker ut om seksuelle krenkelser,

mer om selvbilder og representasjon, så fullt av identitetspolitikk at det
antagelig var skyld i at Trump vant valget. Så fant vi på en unnskyldning

I lederen til forrige utgave minnet jeg om hvordan kvinners trover-

til å lage HEKSENUMMER, som kom i september og ble vårt mest pop-

dighet i voldtektssaker fortsatt blir angrepet på de mest absurde vis:

ulære så langt.

Hun hadde på seg svarte truser. Hun sa nei på en flørtende måte. De
hadde jo hatt sex kvelden før. Hemsedalsaken tidligere i høst satte kvin-

Nummeret du holder i hendene er årets siste og handler i hovedsak

ners rettssikkerhet i voldtektssaker på dagsordenen for N-te gang, men

om helse. Vi ønsket å se på ting som underforskning på kvinnehelse,

allerede siden den gang har flere skandaler sett dagens lys, som noen

mannskroppen som mal i medisinsk forskning, maskulinitet og psy-

av sitatene overfor viser til. Den 25. november demonstrerte vi dermed

kisk helse, minoritetskvinners møte med det norske helsevesenet, og

nok en gang for kvinners rettssikkerhet, på den internasjonale dagen

lignende. Resultatet har du foran deg. Her kan du lese om p-piller virke-

for avskaffelse av vold mot kvinner. Når skal det bli slutt på at kvinner

lig er skadelige for deg og om hvorfor det kan være lurt å snakke med

blir fortalt at de lyver, at ingenting skjedde og at de dessuten sikkert var

noen hvis du er lei deg, selv om du er mann. Vi har intervjuet Elisabeth

med på det?

Swärd fra Norske Kvinners Sanitetsforening om forskjellsbehandling
i helsevesenet, underforskning på kvinnehelse og sykdomshierarkiet,

Solnit skriver i essayet om Anita Hill, kvinnen som beskyldte den amer-

der alvorlige, men ikke akutte lidelser som kroniske sykdommer, MS,

ikanske høyesterettsdommerkandidaten Clarence Thomas for seksuell

ME, psykiske lidelser og revmatologiske sykdommer nedprioriteres:

trakassering og slik bidro til å sette fenomenet på kartet: Som reaksjon

– Alle de tingene hvor kvinner og jenter dominerer, sier Swärd.

på latterliggjøring, hets og mistenkeliggjøring mot Hill, skriver Solnit,
vokste slagordet «Jeg tror deg, Anita» å bli en feministisk klassiker. I

Swärd lærer oss at kvinnehelse er mer enn bikinimedisin – alt som an-

høst var #jegtrordeg igjen mottoet i solidaritet med Andrea Voll Voldum,

går de reproduktive organene – men vi har sneket inn litt likevel: Her

offeret i Hemsedalsaken. Det ser ut som et slagord vi vil trenge å ta med

kan du lese om livmorhalskreft og HPV-vaksine, om PMS, om klamydia

oss videre ut i 2017.

og svangerskapshelse, og kvinner som dør fordi de er «poor, powerless
and pregnant.» Problemene fattige kvinner møter har mindre å gjøre

2016 har vært en nedtur på mer enn én måte, men vi ser likevel fram til

med helse og mer med politisk og økonomisk urettferdighet, sier Tarek

året som kommer: For vårt første nummer i 2017, som kommer ut den

Meguid, gynekologen som har viet hele sitt liv til kvinners helse og

8. mars, har vi nemlig fått inn tre unge, dyktige gjesteredaktører, nemlig

rettigheter.

de «skamløse» jentene Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile.
Nummeret skal selvsagt handle om skam.

Du finner mye annet også: Namra Saleem skriver om punk og feminisme, Marie Alming om mødre som vil være mer enn mødre, og bak-

I mellomtiden ønsker vi dere, med Hiromi Itõs ord, langt liv, kjærlighet,

erst finner du et dikt av den mest punka poeten vi har lest i år, nemlig

brannsikkerhet, grei fødsel, trygg oppvekst, vern mot føflekker, misdan-

61 år gamle Hiromi Itõ, japansk feministlegende og forfatteren bak en

nelser, torneutrekker. Godt feministisk nyttår.

nyoversatt samling utvalgte dikt som har fått tittelen Ete, pule, drite,
føde, drepe, blø.

Ansvarlig redaktør,
Hedda Lingaas Fossum

Vi vet at det å se på helseproblematikk i kjønnsperspektiv har mye
for seg. Det finnes studier som viser at kvinner med akutte smert-

6

er får sterke smertestillende midler sjeldnere og seinere på sykehus

1

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1553-2712.2008.00100.x/pdf
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MER ENN
BIKINIMEDISIN
Norske Kvinners Sanitetsforening har gjort pionerarbeid innenfor
kvinnehelse i 120 år. Det akter de å fortsette med.
Tekst: Carline Tromp
Foto: Marius Viken

– Dere skal ha et nummer om helse? Da synes jeg dere skal benytte

Fredrikke Marie Qvam i spissen samlet seg i Kristiania og stiftet N.K.S.

anledningen til å trekke fram forskjellsbehandling i helsevesenet, sier

Deres formålsparagraf var:

Elisabeth T. Swärd.
«At skaffe Sanitetsmateriel til Brug saa vel i Krig som under Ulykkes– Kvinner får dårligere behandling enn menn. Det er skremmende.

tilfælde i Fred, og at arbeid for at Kvinderne omkring i Landet gjøres
fortrolig med den første Hjælp i Ulykkestilfælde»

Swärd er seniorrådgiver for Kvinnehelse og forskning i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Hun er utdannet sykepleier, og har

Det første de jobbet med, var nettopp framskaffelsen av materiell og

jobbet i organisasjonen i seks år. Hverdagen er travel, med foredrag

utdanning av sykepleiere til en eventuell krig. Men allerede i 1916 gikk

rundt omkring i landet, konferanser og møter. N.K.S. er en viktig aktør

foreningen inn i forskningsfeltet, og opprettet et forskningsfond for

innenfor forskning på kvinnehelse, og forvalter årlig 20-25 millioner

kreft. Siden har de utrettelig jobbet for å sette søkelys på kvinners hel-

kroner på dette feltet.

se og livsvilkår – «fra vugge til grav», som Swärd understreker.

Når jeg møter Swärd har Sanitetskvinnene akkurat fått bevilget 7

Jeg var faktisk ikke klar over at dere var en såpass stor aktør!

millioner gjennom ExtraStiftelsen. De skal gå til tre nye forskningsprosjekter: om den autoimmune sykdommen SLE (Systemisk Lupus

– Det tror jeg nok veldig mange ikke er, i hvert fall i din generasjon.

Erythematosus), om hvorvidt amming kan forebygge hjerte- og kar-

Men vi har 41.000 medlemmer og 650 lokallag i hele Norge. Vi har

sykdommer, og om fall og hoftebensbrudd hos eldre.

unge jenter som starter lokalforeninger ut fra behovet der de bor. Så
vi er i vekst – men vi har jo også mange gamle medlemmer. Så vi må

– Vi er ganske fornøyde, konstaterer Swärd.

Nasjonsbyggeren Fredrikke Marie Qvam

jobbe mye med å mobilisere for å fortsette å være den samfunnsaktøren vi er.

Vi kommer til det med forskjellsbehandling, men la oss først ta et par

Swärd forteller at foreningen har vært opptatt av kvinners posisjon og

steg tilbake. Norske Kvinners Sanitetsforening er et navn det er histo-

livsvilkår helt siden Fredrikke Marie Qvams tid.

risk sus over. «Sanitet» klinger av slagmark og felthospitaler, og nettopp dét var bakgrunnen for foreningens tilblivelse i 1896. Unionen

– Hennes profil, som den nasjonsbyggeren hun var, handlet mye om

mellom Sverige og Norge knaket i sammenføyningene, og mange fryk-

å skaffe rom og plass for kvinner i det samfunnet hun levde i. Du kan

tet at det ville bli krig. En gruppe kvinner med kvinnesaksforkjemper

godt si det sånn at vi er en feministisk organisasjon. Vi er politisk og

23

Fett #4 2016
Mer enn bikinimedisin

religiøst nøytrale – og menn kan være medlem. Det har vært mange
diskusjoner om vi kanskje skulle byttet navn, men det er jo så befestet.

FORSKNINGSSTRATEGIER

Kvinnehelse dreier seg om mer enn

En kunne ha skrevet mye om N.K.S.’ rike historie. Det jeg har lyst til

bikinimedisin. Det handler også om

å snakke med Swärd om, er imidlertid noe annet: Det arbeidet orga-

kroniske sykdommer, revmatologiske

nisasjonen gjør i dag for å bedre kvinnehelse. N.K.S. har en langsiktig
forskningsstrategi som er vedtatt av organisasjonens politiske ledelse.

sykdommer, psykiske lidelser,

I tillegg har de et eget ekspertpanel som vurderer prosjekter og dis-

depresjon, alle de tingene hvor

kuterer hvor det finnes kunnskapshull. Pengene kommer gjennom

kvinner og jenter dominerer.

to kanaler: Extrastiftelsen og egne midler som foreningen samler inn

“

på tradisjonelt vis, gjennom loddsalg, basarer, tombola, salg av maiblomst og fastelavnsris.
– Vi kunne valgt å være en ren donor av midler. Men vi har valgt å være
veldig strategiske, og politiske, i hva vi prioriterer, sier Swärd.
Og hva prioriterer dere?

BLÅLYS VS. SNIKENDE LIDELSER
Swärd påpeker at flere sykdommer og lidelser som kvinner får har lav
status, både i samfunnet og i helsevesenet.

– Vi er opptatt av kjønnsperspektivet – det er viktig ikke bare for kvinner, men også for menn. Og vi prioriterer felt som ikke dekkes av an-

– På samme måte kan du si at enkelte organer har mer status enn an-

dre. Vi har spesielt fokus på sårbare kvinner, og noen av disse usexy di-

dre, for eksempel hjertet og hjernen. Det gjelder også aggressive syk-

agnosene, som vulvalidelser og for eksempel adenomyose, en sykdom

dommer som rammer unge og sykdommer der du kommer inn som

der vev fra livmoren vokser inn i muskelveggen. Det er ikke farlig, men

akutt syk og forlater sykehuset som frisk – såkalte blålyssykdommer.

det fører til store smerter og blødninger, og det kan føre til problemer

Psykiske lidelser, fibromyalgi, autoimmune sykdommer, MS, ME, lig-

med å bli gravid. Men vi er opptatt av at kvinnehelse ikke bare er biki-

ger lavt i det medisinske hierarkiet. Nesten 300.000 i Norge lider av

nimedisin.

revmatologiske sykdommer. Flesteparten av dem dør ikke. Men de
lider.

Bikinimedisin?
MS (Multippel sklerose) er blant sykdommene som rammer flest kvin– Ja, der blikket hviler på de reproduktive organene.

ner. Og det er en av sykdommene som N.K.S. nå skal støtte forskning
på, ikke minst på grunn av øremerkede gaver fra Eiksmarka sanitets-

Hun tegner en imaginær bikini på kroppen.

forening

– Kvinnehelse dreier seg om mer enn de områdene. Det handler også

– Det gjøres en god del forskning på MS, men vi vet jo fortsatt ikke hva

om kroniske sykdommer, revmatologiske sykdommer, psykiske lidel-

som er årsaken. ME er et annet område hvor det også er uenighet faglig

ser, depresjon, alle de tingene hvor kvinner og jenter dominerer sta-

– sitter det i hodet eller i kroppen? Det er mye vi ikke vet.

tistikken.

BESTEMOR ER NEDERST PÅ LISTA
I tillegg til at sykdommer forskjellsbehandles, forskjellsbehandles
også pasienter, forteller Swärd. For eksempel når det gjelder hjerte-

Enkelte organer har mer status

og karsykdommer, som dreper både kvinner og menn.

enn andre, for eksempel

– Men vi får hjerteinfarkt ti år senere enn menn, og vi får andre symp-

hjertet og hjernen.

tomer. Jeg var nettopp i Oppland og fortalte om dette, og etter fore-

“

draget kom en kvinne bort til meg som sa at hun hadde opplevd akkurat det jeg snakket om. Hun var heldig, for hun hadde en fastlege
som kjente igjen symptomene. Men vi vet at den kunnskapen ikke er
overalt.
Nylig kom det to rapporter som påviser systematisk forskjellsbehandling i helsevesenet basert på kjønn. En stor artikkel i Tidsskrift for den
norske legeforening viser at kvinner får dårligere behandlingstilbud
etter hjerteinfarkt, noe som i ytterste konsekvens kan føre til at noen

24
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Alderdom er i seg selv en kvinnesak. Den
som kommer lavest på prioriteringslista i
helsevesenet, er bestemor.

“
26
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– Det står: «Fordi kvinner og menn er forskjellige, vil ulike tiltak kun-

menn enn hos kvinner.

ne ha ulik effekt, og i noen tilfeller må det tas i bruk forskjellige virkemidler overfor kvinner og menn.» Men hva har skjedd? Det er behov

– Dette er veldig foruroligende, for her skal man ha et pakkeforløp

for en ny strategi der dagens utfordringer kommer til syne: minori-

mot kreft som skal være veldig forutsigbart, sier Swärd. Hun sikter til

tetskvinnehelse, konsekvenser av skjønnhetstyranni, med mer. Å bli

Helsedirektoratets standardiserte opplegg for behandling av en rekke

avspist med et kapittel i likestillingsmeldingen som kom i fjor, holder

kreftsykdommer, som er utviklet for å gi pasienter trygghet og forut-

ikke, mener Swärd.

sigbarhet.

Mer enn bikinimedisin

det i gjennomsnitt brukes 6000 kroner mer på kreftbehandling hos

TA PULSEN PÅ TIDA

– Men så viser det seg at det ikke er det. Vi får ikke likebehandling.
Kreftforeningen har kommentert rapporten, og de mener det kan

Hva tror du blir de store utfordringene framover?

være to ting. Det ene er at menn er dårligere til å gå til legen, så de
kommer inn seinere og må få mer aggressiv behandling som også kos-

– Vi vil se på kvinners helse i et livsløpsperspektiv. Og der er det mye

ter mer. Det andre er at man ikke gir så mye kreftbehandling når folk

interessant. Hva betyr det for eksempel at du og jeg vil leve i tretti år

er gamle, og mange gamle er kvinner. Alderdom er i seg selv en kvin-

uten østrogen? Eller hva skjer når jenter tar bort friske organer, for

nesak.

eksempel fordi de har et arvelig gen for eggstokkreft? De går rett inn i
overgangsalderen. Det er mange utfordringer.

Hva mener du med det?
En annen stor kampsak for N.K.S. er kampen mot skjønnhetstyranni– Den som kommer lavest på prioriteringslista i helsevesenet, er be-

et, som påfører spesielt unge jenter mye press og kan ha store helse-

stemor. Vi skulle hatt en stor konferanse i Bergen nå i høst om nettopp

konsekvenser.

alderdom som kvinnesakproblem. Den har vi måttet avlyse. Det var
ikke nok påmeldte. Det synes jeg er et skremmende signal. Er det slik

– Det er ikke bare «flink pike»-syndromet, men det er de ytterste kon-

at de eldre kvinnene er de største taperne? Da blir dette kvinnekamp

sekvensene av alle kravene. Reklamemakt, moteindustrien, pornoin-

for meg.

dustrien. Hva gjør det med oss? Noe jeg synes er veldig urovekkende
er den økende industrien knyttet til at jenter opererer seg. At unge

På spørsmål om hvorfor det er slik, tegner Swärd opp et sammensatt

jenter ønsker seg nye pupper til konfirmasjon, at man sprøyter fett

bilde. Mangel på utdanningsstillinger for leger er én grunn, for ek-

inn i venusberg, fordi man tror det skal være sånn. Det er kjønnslem-

sempel nettopp innenfor geriatri (spesialisering på alderdomssyk-

lestelse vi driver med. Og her kan jeg godt sende en liten brannfakkel

dommer). Det er lettere å få forskningsstøtte for akutte og livstruende

til legene selv. Hva mener de om at det er en del av legestanden som

sykdommer.

tjener på dette?

Innenfor medisinske utdanninger er kvinner i klar overvekt. Vil

Er det en ting som blir klart når man snakker med Elisabeth T. Swärd,

ikke det påvirke hva som satses på?

er det at Norske Kvinners Sanitetsforening har et svært bredt utsyn
når de jobber med kvinnehelse. Bredere enn mange kanskje ville ha

– Vi har jo et håp om at flere kvinner innenfor medisin vil få større fo-

sett for seg, tror Swärd selv.

kus på kvinners liv og helseplager. Men jeg er usikker på det. Kvinnelige leger stoppes i akademias karrierestige. Dette er jo også en generell

– Vi har noen forskingsprosjekter på gang som noen aldri ville trodd

diskusjon i akademia – du blir ofte lege når du er ung, får barn – og så

N.K.S. ville fokusert på. En av dem handler om hvordan lesbiske par

stopper den karrierestigen som ville vært naturlig, dersom likestillin-

blir tatt imot i fødselsomsorgen. Og vi har ei som disputerer snart på

gen var reell.

en avhandling om surrogati.

TID FOR HANDLING

Stipendiaten, Kristin Engh Førde ved UiO, har vært på feltarbeid i

Elisabeth T. Swärd og N.K.S. mener det er på tide med en ny NOU

Mumbai og intervjuet kvinner som bærer fram barn for andre. Mens

om kvinnehelse, og en strategi for økt kunnskap og kompetanse om

India nylig har strammet inn reglene slik at utlendinger ikke lenger

kjønnsdimensjonens betydning.

får tilgang til dette «markedet», mener Swärd at dette er et problem
som bare vil forflytte seg. Førde er den første som forsker på temaet

– Helseministeren må sørge for en handlingsplan for hvordan sikre

i Norge, og hun stiller store spørsmål: Er dette OK? Kan man bruke

rettferdig og likeverdige helse- og omsorgstjenester for alle. Vi vil ha

kvinnekroppen slik?

en nasjonal strategi for hvordan utjevne kjønnsforskjeller i utredning,
diagnose og behandling.

– Hun svarer nei, det er vel ikke noen stor overraskelse. Men vi trenger å øke den enkeltes etiske bevissthet på slike valg. Noen vil kanskje

Den forrige NOU-en kom i 1999, og Swärd mener den er dårlig fulgt

spørre seg: Er dette noe N.K.S. driver med? Men det er jo akkurat det vi

opp.

gjør, for å ta pulsen på tida vi lever i. Vi må se på de problemstillinger vi

.

kvinner lever med i dag
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