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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Anders har ikke fødselsdag længere.
Sofie siger som et dyr på arbejde
MR-møde

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Mo tager alene til træning
Sofie har en skitzo-dag
Anders skal til møde i senatet
Andrea skal huske at sove!

Fredag
Mo skal ud med det originale crew.
Anders sidder hjemme og taler med sit ur.

Lørdag
Andrea danser i frynser. Mo er publikum.
Anders tager på All Inclusive
Sofie læser immuno. Kedeligtkedeligtkedeligt

Søndag
Læger uden Grænser indsamling - se s. 5.
Andrea går i kirke. Desværre ikke som royal
brud - men stadig hyggeligt.

Hey Mille Andrea - husk der stadig er sommertid!

Ugens redaktion.

Mandag
MOK deadline 12.00
...ellers en kedelig dag.

Sofie

Tirsdag
Dagen inden Panum Distortion. 0 vind, tak.
Ekstraordinær GF i Studenterklubben kl 16

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 42 samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Panum Distortion
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OK18 FORLIGET
Det hurtige overblik

I MOK 29 slog vi os stort op på OK18 forhandlingerne og #MOKerMOK18. I mellemtiden er der kommet
et forlig mellem parterne. Et forlig hvor begge parter har stået fast på, at det er dem, der var bedst,
dem der har vundet og at de andre var besværlige. I denne uges MOK vil vi forsøge at give en kort(ish)
opsummering af hvilke af kravene, der blev opfyldt og hvilke, der ikke gjorde.
Kort sagt havde vi i MOK skitseret 3 konfliktpunkter: Løn,
spisepausen og lærernes arbejdstid.
Men for helt at forstå spillet, skal vi lige kridte banen op. Når
man forhandler overenskomster sætter begge parter sig ned
og regner lidt på det hele; hvordan går det i DK? Er der krise?
Hvordan ser inflationen ud? Etcetera etcetera. Derefter skal
man blive enige om, hvad det beløb helt præcist er, og hvordan
summerne skal fordeles ud. Enten kommer man dem i en såkaldt
organisationspulje eller smider det på lønstigninger. De penge,
der lægges i organisationspuljen, kan man købe udvidelser
og forbedringer til overenskomsten for eksempelvis at købe
spisepausen ind i overenskomsten.
Lønstigninger: Generelt er der over hele rammen blevet aftalt
lønstigninger på 8,1% - disse udmøntes over de næste 3 år. Du
får altså ikke smidt hele puljen i hovedet fra i morgen. Hvem
vandt så den runde? Sophie Løhde havde som bekendt slået sig
stort op 6,7% i lønstigninger ved at bruge en type regnemodel,
den har hun sidenhen skiftet ud, hvilket egentligt var meget
godt for lønmodtagerene, som nu kan putte lidt ekstra penge i
lommerne. Regnemodellerne er komplicerede og rigtig svære at
forklare, men hvorom alting er, kan det ikke være let for Sophie
Løhde at bekende, at hendes hårde udmeldinger ikke havde
hold under forhandlingerne. Sophie forsøgte desuden at mase
en decentralisering igennem – den gik ikke.
Spisepausen: Siden DR fratog deres medarbejdere den betalte
frokostpause, har der været stort ståhej om hvorvidt denne var
en allerede accepteret rettighed eller en gode. Se her kan man
sige, at Sophie har spillet sine kort meget fint – efter spliden blev
afklaret ved en faglig voldgift (en fancy måde at give nogen ret
på) og DR’s medarbejdere fik deres frokost tilbage. Efter dette
sendte moderniseringsstyrelsen et notat ud og påpegede, at
man her så frokostpausen som lokal kutyme, der kan opsiges.
Så røg fagforeningerne helt op i det røde felt og indsendte nu
som krav, at dette blev indskrevet i overenskomsten, så der ikke
kunne stilles spørgsmålstegn ved det igen. Nu er spisepause
købt og betalt i kommunalt og statsligt regi for 0,35% af
lønrammen (Man har snuppet pengene fra den tidligere omtalte
organisationspulje).
Lærernes arbejdstid: Dennis Kristensen fra FOA rev guldet
af bordet i 11. time og lavede et forlig for sine medlemmer.
Dermed brød han den famøse musketer-ed - det var meget lidt
populært. Hvad det har betydet på det endelige resultatpapir er
ikke til at vide, men parterne blev enige om, at der skulle laves
en kommission, der har til hensigt at klarlægge og anbefale de

problemer, parterne mener der er. Om det er et Columbus æg
eller en syltekrukke er ikke til at sige. Lærerne har været utilfredse
med sagen, og det bliver spændende at se, om de stemmer
forliget igennem.
Den danske model har været fået den helt store omgang, det
er generelt svært at sige, hvordan fremtiden ser ud. Mette
Frederiksen har været ue og sige, at der skal ske noget nyt og
fagforeingerne spejder mod den svenske og norske model.
Man må sige, at der på både arbejdsgiver og arbejdstager siden
har kørt den helt store charmeoffensiv og den offentlige kamp
om sympati måske særligt de sidste 2 overenskomster været i
fokus. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer i dét
henseende.

Høgedahl 2017, Aalborg Universitet. Fra Deadline.

Her på falderebet deler vi stilkarakterer enkelte af
forhandlerne:
Sophie Løhde:
- Tonen har været hård, vores opfattelse er at hun er en strid
banan.
Dennis Kristensen:
Det var altså øv gjordt Dennis K.. En aftale er en aftale.
Anders Bondo:
Hans har gjordt hvad han kunne. Alt i alt har han forholdt sig
professionelt til forhandlingerne og giver lærerne en stærk
stemme.
Politikkerne på Christiansborg:
Det er ikke så nemt at være arbejdsgiver og lovgiver på een
gang, men det er ikke lykkedes vores politikkere at holde sig
ovenvande væk og fra forhandlingerne.
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DATAMANAGER SØGES
Dansk Anæstesi Allergi Center (DAAC), som er en del af Klinik for Allergi på
Gentofte Hospital, søger en efterfølger til vores Datamanager Sandra, som
skal rejse til Australien og herefter bliver færdig med studierne.
I DAAC undersøger vi patienter fra hele Danmark, der har haft allergiske
reaktioner i forbindelse med operation og bedøvelse, og data om disse
patienter samles i en database.
Arbejdet består i gennemgang af journaler, indtastning af data,
kvalitetssikring og udtræk. De studenter, som har hjulpet os hidtil, har alle
haft rig mulighed for at udnytte data til bachelor og kandidatopgaver, samt
videnskabelige postere og artikler.
Jobbet er normeret til ca. 10 timer per måned i dagtid, men med stor fleksibilitet i forhold
til eksamensperioder.
Vi søger en medicinstuderende som er 2-3 år inde i studiet, er systematisk med veludviklet
ordenssans og gerne med interesse for allergi. Vi tilbyder et dynamisk miljø i en lille afdeling
og tæt supervision, hvis du ønsker at deltage i det videnskabelige arbejde. Tiltrædelse
snarest eller efter aftale.
Du er velkommen til at kontakte os mhp yderligere oplysninger:
Kontakt enten Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d, eller Mogens Krøigaard, overlæge:
mogens.kroeigaard@regionh.dk

Medicinstuderende søges til klinisk projekt om
behandling af jernmangel i graviditeten

Studenterklubben indkalder til
ekstraordinær generalforsamling
Denne afholdes tirsdag den 29. maj 2018 klokken 16.00 i Studenterklubben med henblik
på gennemgang af årsregnskab samt hvad der ellers hører sig til GF. Forslag kan indsendes
på mail: tbtalks@gmail.com og beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Vel mødt
På vege af bestyrelsen
// Tobias Arleth/Berg

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser
af undervisningserfaring!
Som uddannet sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt
undervejs!
Selvom semestret er ved at slutte, og der ikke er flere månedsmøder i sexekspressen, så
fortvivl ej! Vi holder sommerseminar i august. På sommerseminaret kan man blive uddannet
sexpert, lære en masse nye mennesker at kende på nationalt plan og høre mange fede
oplæg fra interessante foredragsholdere.

Kunne du tænke dig, at få indblik i både den kliniske obstetrik og et spændende
forskningsprojekt? Er du samtidig god til at tale med patienter, god til at arbejde struktureret
og selvstændigt, men samtidig bevidst om dine begrænsninger?

SOMMERSEMINAR 13.-17. AUGUST

Så kig her! :) Vi søger en medicinstuderende til et igangværende projekt på Obstetrisk
afd. Hvidovre Hospital vedrørende behandling af jernmangel i graviditeten. Vi tilbyder en
unik mulighed for at få indblik i et spændende randomiseret projekt hvor du kommer til
at beskæftige dig med så vel rådgivning og sundhedsfremme som blandet administration
og patientkommunikation. Du vil arbejde selvstændigt og samtidig have mulighed for
sparring med de projektansvarlige.

Læs meget mere om sommerseminar og hvordan du tilmelder dig på facebook-eventet:
“Sexekspressens Sommerseminar 2018”

Kronisk sygdom hos børn og unge

I forsøget bliver gravide kvinder med persisterende jernmangel randomiseret til
jernbehandling med enten tablet eller infusion. Kvinderne kommer efter inklusion til i alt 4
kontrolbesøg, og det primære mål er at forhindre udvikling af jernmangelanæmi.

Hvordan påvirker kronisk sygdom den unges udvikling både fysisk, psykologisk og socialt?
Hvordan kan pædiateren på bedste måde støtte unge med kronisk sygdom i overgangen
fra barn til voksen?

Dine opgaver vil kunne udvikle sig undervejs, men kommer primært at være
administrativ og bestå af:

PIPPI inviterer alle til semestrets sidste månedsmøde med et spændende foredrag den
4. juni kl. 16:30. Denne gang vil det handle om kronisk sygdomme hos børn og unge.

• Minde kvinderne om at komme til en blodprøve, dels per telefon, dels ved at sende breve
(via Sundhedsplatformen).
• Se projektdeltagerne til enkelte kontrolbesøg (blodprøve, spørgeskemaer, registrere
ændringer siden sidst).
• Forberede patientmapper.

Til foredraget får vi besøg af Marianne Skov, der er overlæge på Dansk BørneLungeCenter
på Righospitalet. Marianne vil fortælle om sine erfaringer med behandling syge kronisk syge
børn med fokus på cystisk fibrose. Foredraget vil være case-baseret, og der vil naturligvis
være plads til spørgsmål og dialog.

Du skal have bestået 8. semester og kunne arbejde én dag ugentlig på Hvidovre Hospital.
I uge 30, 31 og 35 skal du kunne arbejde minimum 2 og gerne 3 dage ugentlig. Stillingen
varer 6 måneder og herefter eventuelt mulighed for forlængelse. Løn udbetales efter
overenskomst. Tiltræde hurtigst muligt, så send os straks en motiveret ansøgning og et CV
til Rebecka Hansen på rebecka.wera.birgitta.hansen.01@regionh.dk. Har du spørgsmål så
kontakt os via mail eller ring på tlf. 29790394.

Tilmeldingen åbner inden længe.

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor I kan høre mere om
PIPPI, og hvordan I kan blive en del af en hyggelig basisgruppe med
store ambitioner og interesse for pædiatri.
HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil som altid blive
serveret kaffe samt lidt sundt og sødt.
Vi glæder os til at se jer!
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i København - SMiK
Drømmen gik i opfyldelse:
Udsendt med Læger uden Grænser
Da Christa Lomholt rejste ud med Læger uden Grænser, var hun én af to læger i et område
ramt af hungersnød og døende børn. ”Det var voldsomt. Meget voldsomt. Men samtidig
bekræftede det mig i, hvor vigtigt et arbejde det hér er’, siger hun.
Den lille 6-personers flyvemaskine svæver hen
over Afrikas Horn. Den flade slette nedenunder
strækker sig så langt øjet rækker, kun afbrudt
af udtørrede Akacietræer, der står forkrøblede
og døde i den sandede, røde jord. Ombord
sidder Christa Lomholt, en 36-årig læge fra Faxe
Ladeplads. Datter af den lokale familielæge, Finn
Jespersen, og nu på vej ud mod den tørkeramte
landsby, der skal være hendes arbejdsplads i de
næste tre måneder: Werder i Etiopien.
”Jeg blev utroligt glad, da jeg hørte, at jeg skulle udsendes med Læger uden Grænser sidste
sommer. Det var et ønske, der gik i opfyldelse. Jeg har villet arbejde med international
nødhjælp lige siden jeg begyndte som medicinstuderende – ja, det var faktisk én af årsagerne
til at jeg overhovedet valgte at læse til læge i første omgang, ” siger Christa Lomholt, der på
trods af sin gode forberedelse og mange år undervejs fik sig noget af at chok, da hun landede.
To læger – 120 børn
På mange måder sidder oplevelsen stadig dybt i hende, og hun fortæller, at rejsen til Etiopien
kun bekræftede hende i, at hun var endt på det rette sted.
”Vi var to læger til 120 indlagte og svært underernærede børn – og det var ikke mange i
forhold til det behov, der var. Ud af de 120 børn, var de 20 i så overhængende fare, at de
var ved at dø. Da det var værst, havde vi 3-4 børn, der døde om dagen – selv med al den
behandling vi kunne give,” siger Christa Lomholt og fortæller, at hun allerede på 2. dagen var
i gang med arbejdet, og at hun typisk arbejdede 12-14 timer om dagen i 40 graders varme.
Det var på mange områder en voldsom oplevelse at være afsted med Læger uden Grænser,
men samtidig var det også et enormt tilfredsstillende arbejde. For Christa Lomholt betød
det alverden at få lov til at være med til at rede liv, at arbejde og støtte en organisation, der
arbejder i nogle af verdens værste kriseområder.

Mange studerende er stressede, de fleste mere op til eksamen. Nogle oplever
sygdom hos dem selv eller i familien. Andre føler de ikke slår til. Nogle har det bare dårligt
og ved ikke hvorfor. Nogle er bange for at lave fejl. Andre tænker over meningen med det
hele, måske fordi livet opleves meningsløst. Atter andre har problemer med kæresten eller
med ikke at have en.
Medicinstudiet er hårdt, og der er ikke meget plads til mentale problemer og forstyrrelser.
Alligevel kan det ramme alle.
Det er godt at gøre noget ved det, når man har problemer. Det er min erfaring, at man
meget sjældent kommer videre ved selv at spekulere. Nogle gange kan det være svært at
tale med familie og venner.
Du kan tale med studenterpræsten om alt dette og mere til. Jeg har udvidet tavshedspligt.
Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70
94. Man kan også være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.
Studentermenigheden i København
Som studenterpræst er jeg en del af Studentermenigheden i København, hvor jeg sammen
med de andre studenterpræster på Københavns Universitet laver forskellige arrangementer,
som er målrettet studerende. Vi arbejder sammen med en bestyrelse af studerende
for at gøre vores tilbud så attraktive som muligt.Vi arrangerer blandt andet foredrag,
studentergudstjenester, ture ud i naturen, læsegrupper, fester og studierejser.Alle vores
aktiviteter er kendetegnede ved et meget stærkt fokus på faglig kvalitet, så det kan være
et supplement til en travl hverdag for studerende.De fleste aktiviteter er gratis og åbne for
alle - uanset studieretning, tro eller "ikke-tro".
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en
SMiK folder ved præstens kontor.Hvis du vil være mere aktivt med i Studentermenigheden og
få indflydelse på, hvad vi laver, så kontakt mig på praest@sund.ku.dk eller vores medarbejder
Katrine: katrine@smikbh.dk
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

”Det er lidt ligesom humlebien. Den burde ikke kunne flyve, men gør det alligevel. Tænk,
at det kan lade sig gøre at redde menneskeliv under uro, mangel på strøm, vand og
sundhedspersonale – og så oven i købet i samarbejde med folk, der er ansat fra hele verden,
taler vidt forskellige sprog og i øvrigt bliver udskiftet hvert halve år. Det er simpelthen
utroligt,” siger hun.
Læger uden Grænser er verdens største medicinske nødhjælpsorganisation og hjælper
de allermest sårbare mennesker i verden – ofte dér hvor ingen andre træder til. Det var en
ændring af indsamlingsloven, der i 2016 gav Læger uden Grænser mulighed for at samle
ind og sidste år samlede organisationen godt 6 millioner kroner ind med hjælp fra næsten
5.000 frivillige indsamlere.

Red dem du kan, meld dig som indsamler
søndag den 27. maj: www.msf.dk

Panumkoret fejrer 25 års jubilæum, og vi glæder os til sammen med tidligere kormedlemmer
og dirigenter at opføre danske forårs- og sommersange. Derudover synger vi franske sange
dirigeret af Jon Hollesen og vil med denne fusion af gammel og nyt, dansk og fransk synge
sommeren ind.
Koncerten finder sted den 2. juni 2018 kl. 16.00. Dørene åbner kl. 15.30.
Billetter købes via panumkoret.dk eller i døren. Pris: 75kr. / 50 kr. for studerende
Adresse: Hellig Kors Kirke, Kapelvej 38, 2200 København N
Vi glæder os til at synge sommeren ind sammen med jer.
- Panumkoret -

Tag med MIKS i Copenhagen Cable Park den 23/5 klokken 17. Alle er velkomne. Vi mødes
ved Copenhagen Cable Park 16.45. Adressen er: Kraftværksvej 24, 2300 København
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#UDENTAVSHEDSPLIGT

#udentavshedspligt er et projekt startet af en gruppe medicinstuderende fra Odense. De har sat fokus på sexisme og
sexchikane i lægefaget. MOK bringer her en række historier, de har samlet ind og anonymiseret. Flere af historierne
kan også ses på hjemmesiden www.udentavshedspligt.com. Stetoskopet bringer i næste uge et spændende program
med samme tema og interviews med medstifteren af #udentavshedspligt, Frederikke Madsen, samt Claas-Frederik
Johannsen (Formand FADL), og Camilla Rathcke (Formand YL).
Jeg har kun været læge siden 2014, men jeg har flere gange oplevet
kollegaer have en uhensigtsmæssig adfærd. Som studerende oplevede
jeg for fem år siden, at en overlæge tog rundt om livet på mig og trak
mig ind til ham, da jeg bad om en underskrift til min logbog, så jeg
kunne få godkendt mit kliniske ophold. Han sagde så, at han slet ikke
havde lyst til at skrive under, for så kunne han beholde mig længere på
afdelingen. Min veninde oplevede noget lignende på samme afdeling
med en anden overlæge, og vi blev bare enige om, at de var ret klamme
på den afdeling. Vi sagde jo heller ikke rigtig fra. Man vil jo helst ikke
lave en scene eller gøre noget stort nummer ud af det. Jeg endte derfor
bare med at skynde mig at gå, selvom jeg ellers sagtens kan sige fra i
andre situationer. Jeg følte mest bare skam.
Under en af mine første ansættelser har jeg også oplevet en kvindelig
kollega fortælle, at der skulle ansættes en ny læge på afdelingen, som
var lidt speciel. Hun havde nemlig meldt en kollega, fordi han havde
krænket hende seksuelt, men alle vidste jo, at hun knaldede med
mange. Jeg måtte så forklare, at det jo aldrig kan retfærdiggøre, at en
mand overfalder en kvinde. Der hersker en dårlig kultur for den slags
blandt både mænd og kvinder. På samme afdeling forklarede en af
de mandlige overlæger mig en dag, at den vigtigste egenskab hos en
ung læge var hendes "fortrin", mens han formede to bryster med sine
hænder foran sin brystkasse - der sagde jeg til ham, at jeg syntes, at
han var klam. Jeg tror, at han var ligeglad.

Min tidligere klinikchef omtalte yngre kvindelige læger som hysteriske
12-talspiger.
I konteksten var det særdeles uprofessionelt, da han brokkede sig
over, at en yngre kvindelig reservelæge havde efterspurgt (igen igen)
supervision i et speciallægeambulatorie.
Under assistance til et kirurgisk indgreb har jeg oplevet nedladende
penetrerings vitser: “Kan du mærke, at jeg penetrerer dig nu,” sagde en
ældre mandlig kirurg, da han skulle fjerne et koagel fra suget med en
stilet. Det blev gentaget flere gange og fortsatte med kommentar om
blodig penetrering. Jeg har også oplevet en mandlig kirurg, som var
utilfreds på grund af en kollegas fravær, sige om sin mandlige kollega,
der var på to ugers barsel: “Har barnet da for helvede ikke en mor?”

Som medicinstuderende var jeg i klinik på en kirurgisk afdeling. I en
frokostpause spørger en mandlig kirurg, om han må spørge mig om et
personligt spørgsmål, og jeg siger ja, for hvor slemt kan det være. Han
laver så en tegning på en serviet, viser mig den og spørger: ”Hvilken
slags brystvorte har du?” Han har tegnet to forskellige. Jeg er noget
paf, men peger på den ene, hvorefter han siger: ”De er også de bedste
at slikke.” Jeg bliver helt stum og ret chokeret. Jeg skynder mig herefter
at gå min vej og undgår ham under resten af opholdet

Som mand oplever man desværre meget sexisme i faget. Det forventes,
at vi tager vagterne, hver gang nogen bliver syge, for det kan man jo
ikke forvente, at kvinder gør. På julevagten er det næsten altid mænd.
Vi må som studerende ikke komme med til diverse undersøgelser
kun på grund af vores køn. Skemalæggeren lægger også generelt
vores ønsker efter kvinders på trods af, at man gør opmærksom på
problemet. “Men du er jo mand, du kan godt tage en ekstra tørn.” Hvis
vi skal undersøge børn eller kvinder skal vi have en “anstandsdame”
med for at sikre sig, at vi ikke bliver anklaget for noget. Hvis patienter
bliver voldelige, bliver vi straks trukket ind. Vi er generelt en minoritet i
nær alle situationer på sygehuset. Flere gange har jeg oplevet kvinder,
der havde ting i deres skød, som de ville have jeg skulle tage derfra.
Seksuelle jokes om os er altid ok, da vi jo er mænd eller kommentarer
om, hvorvidt man ikke skulle skifte kæreste.
Vi får at vide, at vi får for meget i løn på trods af, at vi er på præcis
samme sats som vores kvindelige kollegaer, men vi bliver tvunget til at
tage flere vagter. Som mand bliver man også tit taget på i elevatoren
eller andre steder, og får at vide, at vi skal tage det som et kompliment.
Og når kvinderne skændes, skal vi altid blandes ind i det, og hvis man
siger noget kan man være sikker på den anden part bærer nag. Jeg
håber, at I vil kæmpe mod den voldsomme og afskyelige sexisme som
kvinder i det danske sundhedsvæsen står bag.

Både som stud.med. i klinik samt som yngre læge og nu ph.d.- studerende
har jeg igennem årene oplevet enormt mange hentydninger til mit køn
og mit udseende primært fra ældre, mandlige lægekollegaer. Lige fra
opfordringer ‘til at sidde på skødet’, ‘tø hø, tø hø’, over hentydninger
til, at jeg har landet en ph.d. (primært) grundet mit udseende til, at jeg
ikke kunne blive taget alvorligt som fagperson grundet mit udseende
(jeg har meget lyst hår og går dagligt med en let make-up). En enkelt
kollega, som dog ikke var læge sagde engang, hvor jeg stod alene i et
rum bøjet ind over et bord: ‘nå da da, må der klaskes?’. Det måtte han
ikke. Min oplevelse er dog, at dette forekommer mindre og mindre i
takt med, at de ‘gamle hanelefanter’ er på vej på pension og dermed
er kulturen heldigvis ændret væsentligt. Jeg har specielt oplevet
ovenstående adfærd på mandsdominerede kirurgiske afdelinger.

Jeg er blevet udelukket fra dele af klinisk ophold i gynækologi/ obstetrik
på grund af mit køn. Ikke fordi jeg var studerende, men fordi jeg var
mand.
Afdelingens kvindelige læger samtykkede stiltiende i, at jeg skulle gå.
Jeg har aldrig følt mig så dårligt behandlet og mistænkeliggjort på
grund af mit køn.
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Som kvindelig medicinstuderende fulgtes jeg med en mandlig læge på
OP-gangen. Mens vi gennemgår dagens program på de store skærme
på sekretariatet, bliver han tydeligt irriteret over at touch-funktionen
fungerer dårligt på de nyinstallerede skærme. Jeg viser ham, at han
med fordel kan bruge hjørnet af plastikkortholderen til det ID-kort, vi
allesammen går rundt med, hvortil han kigger fjoget på mig og siger
“Jeg kan da også bare bruge min penis.” Jeg blev en smule paf over
den mildest taget misplacerede kommentar.

Jeg har oplevet en overlæge, som kaldte mig (og andre kvindelige
studerende) “den lille studine” efterfulgt af kliniske og/eller personlige
spørgsmål.
Jeg har oplevet en bagvagt, som kyssede mig (og andre) på halsen.
Helt uden advarsel eller invitation.
Jeg har oplevet en overlæge, som mente, at jeg havde glemt at skrive
mit private telefonnummer ned på en instruks, som jeg havde printet
til ham.
Jeg har haft utallige patienter, som kommet med uønskede invitationer,
kommentarer eller stolt vist sin rejsning frem ved undersøgelse.

Jeg har kun været læge siden 2014, men jeg har flere gange oplevet
kollegaer have en uhensigtsmæssig adfærd. Som studerende oplevede
jeg for fem år siden, at en overlæge tog rundt om livet på mig og trak
mig ind til ham, da jeg bad om en underskrift til min logbog, så jeg
kunne få godkendt mit kliniske ophold. Han sagde så, at han slet ikke
havde lyst til at skrive under, for så kunne han beholde mig længere på
afdelingen. Min veninde oplevede noget lignende på samme afdeling
med en anden overlæge, og vi blev bare enige om, at de var ret klamme
på den afdeling. Vi sagde jo heller ikke rigtig fra. Man vil jo helst ikke
lave en scene eller gøre noget stort nummer ud af det. Jeg endte derfor
bare med at skynde mig at gå, selvom jeg ellers sagtens kan sige fra i
andre situationer. Jeg følte mest bare skam.
Under en af mine første ansættelser har jeg også oplevet en kvindelig
kollega fortælle, at der skulle ansættes en ny læge på afdelingen, som
var lidt speciel. Hun havde nemlig meldt en kollega, fordi han havde
krænket hende seksuelt, men alle vidste jo, at hun knaldede med
mange. Jeg måtte så forklare, at det jo aldrig kan retfærdiggøre, at en
mand overfalder en kvinde. Der hersker en dårlig kultur for den slags
blandt både mænd og kvinder. På samme afdeling forklarede en af
de mandlige overlæger mig en dag, at den vigtigste egenskab hos en
ung læge var hendes "fortrin", mens han formede to bryster med sine
hænder foran sin brystkasse - der sagde jeg til ham, at jeg syntes, at
han var klam. Jeg tror, at han var ligeglad.

Igennem min KBU oplevede jeg adskillige tilnærmelser fra min
tutorlæge, både mundtlige, fysiske og skriftlige. Det stod på i flere
måneder. Han var næsten 20 år ældre end mig, og det var ham, der
skulle godkende min KBU og derved min ret til selvstændigt virke.
Det var meget svært at håndtere, da jeg blev usikker og ikke vidste,
hvordan jeg skulle reagere. Jeg blev måske lidt smigret i starten og
har flirtet tilbage, da jeg tænkte, at det var harmløst og bare for sjov,
da han altid kom med meget friske bemærkninger. Jeg var faktisk
usikker på, om han egentlig flirtede i starten, da det var så åbenlyst,
tænkte jeg, at sådan var tonen nok bare i klinikken. Senere begyndte
jeg at blive utryg ved supervision, da jeg skulle være alene med ham.
Til sidst blev jeg bange.
Til julefrokosten skrev han utrolig mange sms’er, og jeg endte med
at stikke af. Jeg så ham komme ud og kigge efter mig, og jeg skyndte
mig at cykle væk, inden han så mig. Jeg kan huske, at jeg stod på
min bagtrappe og fik SMS fra ham med spørgsmål om, hvor jeg var.
Det var svært at sige fra overfor tilnærmelserne, både på grund af
arbejdsforholdet, men også fordi at jeg et eller andet sted tænkte,
at jeg selv havde lagt op til det, fordi jeg ikke afviste ham nok, og
som sagt fordi jeg var smigret i starten. Efter jeg var stoppet, var jeg
på besøg til en reception i klinikken, (for var meget glad for resten
af personalet), men han skulle straks over og stå tæt på mig, hvilket
føltes meget mærkeligt, og jeg måtte hurtigt væk. Jeg har aldrig troet,
at jeg ville reagere, som jeg gjorde, hvis jeg blev udsat for tilnærmelser
fra en senior kollega. Jeg har altid tænkt, at man ‘bare’ måtte sige fra.
Jeg følte lidt, at jeg endte i en gråzone og ikke kunne kende forskel på
rigtig og forkert i de enkelte situationer.
I en periode tænkte jeg for eksempel, at det var synd for ham, at han
var så vild med mig. (Ja, jeg var naiv). Da en anden yngre læge og jeg
fandt ud af, at vi begge havde oplevet det samme fra tutorlægen (dog
i forskellig grad), fik vi hjælp til at anmelde ham med det formål, at
han ikke længere kunne blive tutorlæge eller have medicinstuderende
i sin klinik - og det lykkedes. I processen fandt vi ud af, at det højest
sandsynligt også var gået ud over andet personale og eventuelt
patienter.
Efterfølgende har han stoppet mig på gaden udenfor mit hjem, hvor
jeg kom gående med min datter. Først sagde han bare hej, hvortil
jeg afdæmpet sagde, at han venligst skulle lade mig være. Jeg var
meget bange for, at der skulle opstå en scene midt på gaden, mens
min datter så på. Han blev sur, og spurgte om jeg var klar over,
hvor meget jeg var skyld i, og hvor meget lort jeg havde lavet. Jeg
skyndte mig ind i lejligheden med min datter, uden at sige mere til
ham. I den efterfølgende proces har det været helt utrolig rart, at
vi var to, der kunne snakke om hændelserne. Derudover fik vi hjælp
fra det resterende personale i klinikken, daværende embedslæger,
lægeforeningen og ikke mindst vores nærmeste. Stort tak til alle dem.

Sat op af Andrea/MOKred. Historierne er bragt med tilladelse fra medstifter af
udentavshedspligt, Frederikke Madsen. Flere historier kan læses på udentavshedspligt.com

