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Gynækologen sagde, at hun »bare skulle forestille sig,
at det var kæresten«: Nu vil fagfolk sætte fokus på
underbelyst tabu
I en række anonyme vidnesbyrd fortæller kvinder om ubehagelige oplevelser i forbindelse med gynækologiske

undersøgelser. Nu kæmper jordemoder Gry Senderovitz for at �å oplevelserne frem i lyset. »Vi skal anerkende, at det

er et problem,« siger hun.

SAMFUND

Jordemoder Gry Senderovitz har indsamlet vidnesbyrd fra kvinder, som har haft krænkende, ubehagelige og i nogle tilfælde traumatiske oplevelser ved gynækologiske
undersøgelser. Ifølge hende vidner det om en forældet måde at behandle patienter på, som skal laves om.
Foto: Tobias Kobborg
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Da 16-årige Sofie lå på briksen med benene i vejret for at �å lavet en gynækologisk undersøgelse,

var hun anspændt og følte sig voldsomt utilpas. Hun forklarede lægen, at hun tidligere havde haft

en dårlig oplevelse og derfor var meget nervøs. Lægens reaktion gjorde det kun værre.

»Bare forestil dig, at det er din kæreste,« sagde lægen.

Sofies historie er en blandt mange vidnesbyrd, som jordemoder Gry Senderovitz har indsamlet fra

kvinder, som fortæller, at de har gennemgået ubehagelige og i nogle tilfælde traumatiserende

oplevelser ved underlivsundersøgelser.

»Hvis man �erner det faktum, at det er folk i hvide kitler, som står bag, så ville man ved nogle af

de her vidnesbyrd tænke: 'Gud, det der, det er en grov krænkelse',« fortæller Gry Senderovitz.

De mange vidnesbyrd spænder bredt. En kvinde blev henvist til en gynækolog af sin egen læge,

som angiveligt »ikke ville have det svineri i sin klinik«. En anden fortæller, at hun fik at vide, at

hun gjorde det besværligt, når hun »hulkede så meget«. En tredje forsøgte at tage sine ben ud af

bøjlerne, fordi det gjorde ondt, men blev ifølge vidnesbyrdet holdt fast.

De anonyme vidnesbyrd er indsamlet af jordemoder Gry Senderovitz. Berlingske har talt med

flere af kvinderne og er bekendt med deres fulde navne.

Som jordemoder har Gry Senderovitz gennem tiden foretaget mange gynækologiske

undersøgelser og lyttet til mange klienters tidligere oplevelser, som har chokeret hende dybt. Hun

mener, at der er et behov for at �å kvindernes dårlige oplevelser frem i lyset for at �å anerkendt, at

der eksisterer problematikker i gynækologien.

»Jeg har talt med kvinder, der i virkeligheden er gået mindre kloge og mere usikre hjem fra

gynækologiske undersøgelser. Måden, vi behandler menneskers kroppe på, har stor betydning

for, hvordan de selv opfatter deres kroppe. Det er ikke præsent i mange fagpersoners bevidsthed,

og det skal vi have lavet om på.«

z har stiftet projektet »God Gynækologisk Undersøgelse« sammen med sociolog Annette Michelsen la Cour og jordemoder Lea Mejdahl Petersen. Hun
være »mere samtykkebaseret«, og at det sagtens kan være en positiv oplevelse at få lavet en gynækologisk undersøgelse.Foto:Tobias Kobborg

Fysisk og psykisk ubehag

Nogle af kvinderne forklarer gennem deres vidnesbyrd, at de tidligere har været udsat for

seksuelle overgreb, og at oplevelsen hos lægen har været retraumatiserende eller har føltes som

et overgreb, fordi lægen ikke har kommunikeret undervejs, har bedt dem om at tie stille eller

ignoreret deres ønske om at tage en pause.

Andre forklarer blot, at oplevelsen har været ubehagelig og gjort, at de ikke har lyst til at tage til

gynækolog igen.

Der findes ingen statistik over kvinders forhold til gynækologiske undersøgelser i Danmark, men

Sundhedsstyrelsen har undersøgt, hvorfor cirka 25 procent af kvinder, som inviteres til

screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, ikke deltager.

Herunder er en af hovedårsagerne, at kvinderne kobler den gynækologiske undersøgelse med

fysisk og psykisk ubehag, og at de ofte undgår en ny undersøgelse, hvis de har haft en dårlig

oplevelse hos en gynækolog.

Gry Senderovitz har stiftet projektet »God Gynækologisk Undersøgelse« sammen med sociolog Annette Michelsen la Cour
og jordemoder Lea Mejdahl Petersen. Hun mener, at det skal være »mere samtykkebaseret«, og at det sagtens kan være en
positiv oplevelse at få lavet en gynækologisk undersøgelse.
Foto: Tobias Kobborg.
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Og det vil Gry Senderovitz lave om på. Hun mener, at det skal være en positiv oplevelse at gå til

gynækologiske undersøgelser. Derfor har hun stiftet projektet »God Gynækologisk

Undersøgelse«, sammen med jordemoder Lea Mejdahl Petersen og sociolog ved Syddansk

Universitet Annette Michelsen la Cour. Hun håber, at projektet kan være med til at skabe

forandring i måden, man behandler patienter på.

»Vi håber, at vi – ved at �å de her oplevelser frem i lyset – kan �å anerkendt problemet og skabe

fokus omkring, hvordan man behandler og kommunikerer ordentligt med patienter – både

gennem undervisningen på medicinstudiet og ude på arbejdspladserne.«

z bliver ofte spurgt, om hun kender til en »god gynækolog«. Det, at kvinder skal lede efter en god gynækolog, synes hun i sig selv er et problem.Foto:Tobias

Dybt problematisk

Formand for praktiserende speciallæger i gynækologi Frank H. Pedersen anerkender, at

ubehagelige gynækologiske undersøgelser finder sted, men han genkender ikke en problematisk

kultur blandt specialiserede gynækologer.

»Jeg finder de her enkeltsager dybt problematiske og uacceptable. Fuldstændig. Samtidig oplever

jeg, at vores speciale er enormt opmærksom og trænet i at kommunikere, så jeg genkender ikke

problemet blandt specialiserede gynækologer. Det er noget, vi tager utroligt alvorligt, for hvis

man har sin egen klinik, så vil man jo ikke have, at det rygtes i byen, at man er ubehagelig.«

Frank H. Pedersen bakker op om en kultur, hvor man tager disse sager alvorligt. Han understreger

dog, at der er stor forskel på forskellige lægers træning i gynækologiske undersøgelser.

»Hver dag foretages gynækologiske undersøgelser både hos os specialiserede gynækologer, på

sygehuse og hos praktiserende læger. De praktiserende læger har ikke haft samme træning som

os, og det kan måske i nogle tilfælde skabe komplikationer. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der

bevidst ønsker at udsætte kvinder for en undersøgelse, der er ubehagelig.«

#Metoo hos gynækologen

Annette Michelsen la Cour, lektor i sociologi på Syddansk Universitet og medstifter af projektet

»God Gynækologisk Undersøgelse«, mener, at de ubehagelige oplevelser opstår, fordi der er to

opfattelser af, hvad den gynækologiske undersøgelse indebærer.

»Vi ved ikke, hvor stort problemet er, men vidnesbyrd viser, hvordan den ene part udfører en

klinisk undersøgelse med et praktisk blik, og den anden part er i en følsom, intim og afmægtig

situation, som der ikke tages højde for. Der ligger alt mulig magt, afmagt, grænseoverskridende

adfærd og mangel på kommunikation i de her oplevelser, som sundhedsvæsnet måske ikke er

opmærksom på,« fortæller hun.

Hun tror derfor, at tydeligere kommunikation fra begge parter vil have stor betydning for at sikre

god behandling af patienter.

»Det er ikke #metoo det her, men det handler alligevel om afmægtiggørelse af kvinder. Det skal

blive legitimt for kvinder at sige fra i den her situation, og det viser de her vidnesbyrd, at det ikke

altid er. Kommunikation er jo først for nylig blevet en del af de kompetencer, som

Gry Senderovitz bliver ofte spurgt, om hun kender til en »god gynækolog«. Det, at kvinder skal lede efter en god gynækolog,
synes hun i sig selv er et problem.
Foto: Tobias Kobborg.
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medicinstuderende skal have med i bagagen, og derfor er det en ny kultur, der skal vokse,« siger

hun.

z har som jordemoder hørt på mange oplevelser fra kvindelige patienter, som har haft dårlige oplevelser med at gå til gynækolog: »Det er så få ting, der skal
et faktisk kan blive en oplysende og positiv oplevelse for kvinder,« siger hun.Foto:Tobias Kobborg

Håb om forandring

Sara, som næsten lige er blevet færdiguddannet læge, drømmer om at blive specialiseret i

gynækologi.

Hun har flere gange overværet gynækologiske undersøgelser i undervisningssammenhæng, som

ifølge hende ikke er foregået hensigtsmæssigt.

»Jeg overværede i min studietid en undersøgelse, hvor det var tydeligt, at kvinden var i dyb

smerte og havde brug for en pause – men overlægen skænkede hende ikke et blik og fortsatte

undersøgelsen uden nogen form for kommunikation,« fortæller hun og forklarer, at hun ikke blev

oplært i kommunikation med patienter en eneste gang i sin tid på gynækologisk afdeling.

Sara arbejder som læge i en almen praksis, hvor omkring halvdelen af hendes kvindelige patienter

fortæller hende, at de har dårlige oplevelser med gynækologiske undersøgelser. Ifølge hende er

det meget simpelt, hvad der skal gøres for at lave om på den statistik.

»Det handler om at være i god dialog med patienten: Spørge forinden, om der er noget, man skal

være opmærksom på, fortælle hvad man gør undervejs og gøre det klart, at patienten har lov til at

sige pause, hvis det bliver for meget. Det vil gøre det at �å foretaget en gynækologisk

undersøgelse til en god oplevelse for rigtig mange kvinder,« siger hun.

    

En myte lever i bedste velgående i Danmark. Nu vil Maria aflive den:

»Det er simpelthen en løgn, man har fortalt unge kvinder i årevis«

Efter afsløringer af talrige krænkelser skal Mads Aagaard Danielsen

igen lave radio: »Prisen har været høj for ham, og han er stadig ung«

Domstol afviste sagen mod Anni Pape og såede yderligere tvivl om

Njord Law Firms klienters ret til at føre søgsmål i Danmark

Gry Senderovitz har som jordemoder hørt på mange oplevelser fra kvindelige patienter, som har haft dårlige oplevelser
med at gå til gynækolog: »Det er så få ting, der skal laves om, for at det faktisk kan blive en oplysende og positiv oplevelse
for kvinder,« siger hun.
Foto: Tobias Kobborg.
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Millioner fra
designvirksomheden GUBI er
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Møntergade fotograferet. I
baggrunden synes Jacob G.
Olsen, der i dag sidder i
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Hvorfor rasler

klodens

coronatal ned?

Indere tager sig et bad i den
hellige flod Ganges under en
religiøs festival 11. februar i år. I
Indien er smitte- og dødstallene
fortsat med at rasle ned trods
stadigt færre restriktioner i
forsamlings- og
bevægelsesfriheden.
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Justitsminister Nick Hækkerup,
Sundhedsminister, Magnus Heunicke
Børne- og undervisningsminister,
Pernille Rosenkrantz-Theil, formand
for KL, Jacob Bundsgaard og Ulla
Astman fra Danske Regioner holder
doorstep om en forventet styrket
fremtidig testindsats, i Folketinget
foran Landstingssalen på
Christiansborg i København, onsdag
den 17. februar 2021.
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34-årige Roberto Sitsofe er født i
Togo, men har boet 24 år i Danmark og
ikke kendt meget til det vestafrikanske
land, han oprindeligt er fra. Derfor
sparede han penge sammen til et
sabbatår og en rejse, før han i februar
startede på uddannelsen til
bygningskonstruktør. Nu har han
mistet sin danske opholdstilladelse.
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Til forsiden

Jyske læger

misbrugte covid-

19-vacciner –

vaccinerede

hinanden, den

enes kone, den

andens oldemor,

en laborant og

nogle

sekretærer

Region Syddanmark retter nu
skarp kritik af flere praktiserende
læger, der har forbrudt sig mod
reglerne for vaccination på
plejehjem. Lægerne har handlet i
strid med regionens værdier, som
er »ordentlighed, retfærdighed,
overholdelse af aftaler og god
dialog«. Dette billede er ikke taget
på et af de omtalte plejecentre,
men i Brovst.

Overlæge: I mit

arbejde på den

psykiatriske

akutmodtagelse i

København ser

jeg de sande ofre

for covid-19-

pandemien

»Dagens dødstal bliver
smækket i hovedet på os
nærmest ligegyldigt, hvilket
medie vi besøger. Dødelighed i
forskellige lande bliver
bevidstløst opremset, som var
det sportsresultater, og det gøres
gerne fuldstændig ukritisk,«
skriver Inger Ros.

7.

Inger Støjberg:

»I øjeblikket

brænder jeg

ikke inde med

nogen

undskyldning«

Inger Støjberg er netop blevet
færdig med at pakke sit kontor på
Christiansborg ned i flyttekasser, da
Berlingske fanger hende: »Mit nye
kontor ligger lige lidt længere væk,
men det bliver fint.«

8.

»Hun er ikke

okay, Woody.

Hun

beskytter sin

vagina med

sin hånd«: Ny

HBO-

dokumentar

bortfejer

enhver tvivl

om Woody

Allens skyld

Skuespilleren Mia Farrow dannede
par med filminstruktøren Woody
Allen fra 1979, et forhold der varede
indtil 1991, da Allen indledte et forhold
til Farrows adoptivdatter Soon-Yi, som
han senere blev gift med. Kort efter at
Mia Farrow havde afsløret forholdet til
Soon-Yi, beskyldte hun Allen for at
have misbrugt deres syvårige, fælles
adoptivdatter, Dylan, seksuelt. Her ser
de basketball i New York i 1983, mens
forholdet stadig var intakt.
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