
VAD GÖR DU OM  
en kollega uttrycker 
sig rasistiskt?

ETIK

Jag minns mina första veckor på labbet. Jag tyckte      
       det var så spännande att få börja arbeta på ett  
       riskklass 3-labb direkt efter examen.  
       Stämningen bland kollegorna var god, men det 
hände att någon kunde slänga ur sig någon kommen-
tar som fick mig att tänka ”Är det verkligen ok att 
säga så?”.  På labbet fanns flera personer med utländsk 
bakgrund och det kom ofta smårasistiska kommentarer 
från en person i arbetsgruppen. 
     Jag minns så väl den här eftermiddagen då vi fick 
in ett akutprov med frågeställningen misstänkt smitta. 
Det var en man som skulle utvisas, men hade en mis-
stänkt smitta som behövde utredas. Enligt utlänning-
slagen och smittskyddslagen får en person inte utvisas 
ifall man har en allmänfarlig sjukdom. Det var mycket 
känslor som for runt. Det blev en allvarsam stämning 
på labbet. Vi visste ingenting om varför mannen skulle 
utvisas men det kändes inte roligt att vårt provsvar 
skulle avgöra vad som skedde härnäst. Jag började 
tänka på hur ledsen och rädd han måste vara. Även om 
jag förstår att vissa personer inte har skäl att stanna, så 
är varje utvisning ett tragiskt livsöde.   
     Det var bråttom att få svar snabbt så vi tog hand om 
provet direkt. Vid en misstänkt aktiv infektion görs en 

akut mikroskopi. Vi förberedde provet och en kollega 
ville utföra mikroskoperingen. Samma kollega som ofta 
uttryckt rasistiska åsikter. Kollegan kom ut från mik-
roskoperingsrummet och sa ”Yes, nu åker han ut”. 
     Jag minns inte om det bara var jag som hörde kom-
mentaren eller om vi var flera. Den olustiga känslan 
som jag hade innan bara blev starkare. Jag hade så svårt 
att förstå att någon kunde säga så. Det här var någons 
liv vi pratade om och kollegan var glad att han skulle 
bli utvisad.  
     Det var efter denna händelse som jag förstod att 
etiska dilemman även finns på labb. För oss finns det 
en patient bakom provet och det lärde jag mig tidigt 
som biomedicinsk analytiker.

- Finns det moment på er arbetsplats som ni 
vet gör stor skillnad i livet för patient eller 
närstående? Hur resonerar ni kring dessa?

- Hur gör ni på er arbetsplats om det inkommer 
prover som personal inte kan hålla sig opartisk 
till, varken personligen eller politiskt? 

Etiskt dilemma   
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