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»Den, som kun tar spøg for spøg og alvor kun alvorligt,
han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt«
Piet Hein

Kirurger er beslutsomme, ekstroverte, højtråbende, risikovillige og arrogante. Medicinere er introverte,
neurotiske og ubeslutsomme pilletrillere. Psykiaterne er lige så tossede som deres patienter og overvurderer
effekten af egen behandling. Anæstesiologerne holder mange pauser og er lidt vel rundhåndede med
selvmedicineringen. Ortopædkirurgerne er mentalt underfrankerede, og patologerne går i gummistøvler og
spytter i vasken. Det ved enhver, der har sin arbejdsgang på et sygehus [1-5].
Det medicinske felt er rigt på stereotype forestillinger om udøverne af de forskellige specialer. Det har gennem
tiden fået disse til at frygte for konsekvenserne [2, 3]. Frygten har to retninger: Den ene er, at stereotyperne er
formative for specialernes udøvere, den anden er, at de skræmmer medicinstuderende væk. Det første kan der
være noget om, for det er relativt veldokumenteret, at stereotyper har en selvforstærkende effekt, enten fordi
»krage søger mage«, og f.eks. de beslutsomme, ekstroverte, højtråbende, risikovillige og arrogante
medicinstuderende netop derfor specialiserer sig inden for kirurgien, eller fordi omverdenens forventninger til
dem, der har valgt kirurgien, bliver selvopfyldende profetier [6-8]. Til gengæld tror vi mindre på, at
stereotyperne skræmmer medicinstuderende væk, men det vil vi vende tilbage til.

BAGGRUND
Begrebet stereotyp har sin oprindelse hos filosoffen Lippmann, der hævdede, at det at skabe, vedligeholde og
bruge stereotyper er en overlevelsesmekanisme, fordi verden ellers er alt for kompleks [9]. Studiet af stereotyper
er et kerneområde inden for socialpsykologien [10], og undersøgelser har vist, at børn helt ned til femårsalderen
former stereotyper baseret på køn, race og alder [8]. Således udbrød den dengang femårige datter til en af denne
artikels forfattere: »Jamen mor, du er jo heller ikke en mand«, da hun netop var blevet forbigået i forbindelse
med et professorat.
I litteraturen om stereotyper skelner man mellem stereotyper og fordomme. Sidstnævnte er negative følelser og
holdninger over for medlemmer af en særlig gruppe. Najman et al [11] har påvist, hvordan lægers fordomme
over for særlige patientgrupper som f.eks. alkoholikere og prostituerede kan påvirke behandlingen, og Hareli et
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al [12] har påvist en ret generel fordom om, at kvindelige læger er mindre følelsesmæssigt kompetente end andre
kvinder.
Både stereotyper og fordomme kommer til udtryk, når individer, der definerer sig selv som hørende til én
gruppe – f.eks. anæstesiologer – beskriver en anden gruppe – f.eks. ortopædkirurger [13]. Subramanian et al [5]
testede to hypoteser, der indeholdt hhv. en stereotyp og en fordom om ortopædkirurger og var fremsat i
»anæstesiologiske folkemunde«. Hypotesen med stereotypen var, at ortopædkirurger er fysisk stærke.
Hypotesen med fordommen var, at de er småtbegavede. Subraimanian et al, der selv er ortopædkirurger, endte
med ikke at finde evidens for at afvise den første hypotese, men nok den sidste. At have fordomme om de andre
opfattes i litteraturen som et udtryk for besvær med at opretholde et positivt selvbillede. I Subramanians et alʼs
undersøgelse udgør anæstesiologerne – dem, der taler – det som socialpsykologerne kalder en in-group, mens
ortopædkirurgerne – dem, der tales om – udgør en out-group. Eksperimenter har vist, at jo lavere social status en
in-group har, desto sværere har den ved at opretholde et positivt selvbillede, og derfor vil den have et større
behov for at overspille out-groups negative karakteristika på baggrund af egen in-groups positive karakteristika
[14].
Forsøg har vist, at mennesker er villige til at ændre på egne stereotyper og fordomme [14]. Det kan ske ved, at en
out-group »rykker tættere på« og bliver synlig og derved gennemtvinger et mere nuanceret billede af sig selv.
Således kan man forvente, at hvis f.eks. psykiaterne inviterede patologerne med til julefrokost, ville begge parter
forlade festen med et mere nuanceret billede af hinandens særegenheder.
Som det fremgår, er der en righoldig international litteratur på området. Det er dog ikke lykkedes os at finde
litteratur, der fastslår, om de stereotype forestillinger og fordomme medicinere imellem, der beskrives i
litteraturen, også findes i Danmark. Det ønsker vi at undersøge i denne artikel.
Rationalet herfor er trefoldigt. For det første er det velkendt, at vores forestillinger om vores kolleger påvirker
vores evne til at samarbejde [15, 16]. For det andet er kendskab til de stereotype forestillinger og de mekanismer,
der styrer deres udvikling, en forudsætning for at kunne enten bekæmpe eller nuancere dem [17]. Og sidst, men
ikke mindst, er emnet ganske underholdende: Stereotyper er i sagens natur letgenkendelige karikaturer af
virkelige mennesker, og kombinationen af deres grovhed og sandhed får os til at le.

METODE
Stereotyper skal som nævnt søges i menneskers budskaber, når de beskriver andre sociale grupper, og bruges
ofte til at forudsige andres adfærd [18, 19]. Fordi stereotyper fokuserer på få, enkle og overdrevne træk, har de
ligeledes en humoristisk funktion, hvorfor vittigheder næsten altid bygger på stereotyper [18]. Vittigheder skal
være korte, og brugen af stereotyper sparer fortælleren tid ved at etablere et velkendt billede [19].
Derfor identificerede vi ved hjælp af søgninger i Google (»medical speciality jokes«) ca. 300 vittigheder om
udøverne af forskellige medicinske specialer. Enkelte vittigheder fandtes i flere nært beslægtede versioner eller
blev brugt om flere forskellige specialer som f.eks.: »Hvad er forskellen på en neurokirurg og Jesus? Jesus troede
ikke, han var neurokirurg« og »Hvad er forskellen på Gud og en kardiolog? Gud tror ikke, han er kardiolog«.
Disse og dubletter sorterede vi fra. Langt hovedparten af vittighederne blev lokaliseret på amerikanske
hjemmesider, hvor der ikke er fuldstændigt overlap med de hoveduddannelsesforløb, der definerer de
medicinske specialer i Danmark [20]. Visse specialer blev derfor udelukket fra listen. Tilbage var specialerne
anæstesi, kirurgi, neurokirurgi, ortopædkirurgi, patologi, pædiatri, plastikkirurgi, psykiatri og radiologi. Flere af
disse specialer går igen i andre studier af medicinske stereotyper [3]. Herefter foretog vi uddybende søgninger
efter vittigheder inden for disse ni specialer. Til sidst udvalgte vi 25 vittigheder, som var korte og kun omtalte et
enkelt medicinsk speciale. Hovedparten af dem var »100 kr.-gåde« f.eks.: Q: Hvordan gemmer man en 100 kr. for
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en ortopædkirurg? A: I en bog. Herefter oprettede vi en kahoot (kahooten er tilgængelig på adressen
https://create.kahoot.it/. Søg »charlottewien« og vælg kahooten af samme navn som denne artikel).
Kahooten blev pilottestet på 22 bibliotekarer, som samtidig udgjorde kontrolgruppen. Kontrolgruppen blev
sammensat af bibliotekarer af praktiske årsager, da den ene forfatter har nære relationer til denne faggruppe. I
forbindelse med Klinisk Instituts forskningsseminar i uge 44, 2020, holdt vi et kort oplæg om stereotyper, inden
vi præsenterede deltagerne for den samme kahoot. Vi bad dem om at angive deres eget speciale som
identitetsmarkør, f.eks. radiolog eller gynækolog. I alt deltog 20. Da der er tale om en ganske beskeden
undersøgelsesgruppe og en ligeledes ret lille kontrolgruppe, er undersøgelsens generaliseringspotentiale
beskedent. Kun for så vidt at resultater fra denne undersøgelse er understøttet af resultater fra andre og lignende
undersøgelser, kan vores resultater tillægges vægt. Resultater, der afviger fra tidligere undersøgelser, vil kunne
fremsættes som hypoteser, men vil skulle testes yderligere.

RESULTATER
Det samlede resultat fremgår af Tabel 1 .
Kahooten var jf. Tabel 1 lettere at besvare for medicinere end for bibliotekarer. Medicinerne havde 46% korrekte
svar mod bibliotekarernes 36%. Ligeledes scorer medicinerne næsten 2.500 flere points end bibliotekarerne.
Pointscoren i Kahoot udregnes efter, hvor hurtigt spørgsmålene besvares.

De fem spørgsmål, der fik flest korrekte besvarelser blandt medicinerne, fremgår af Tabel 2 .
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Ranker man spørgsmålene efter hvilke, der fik flest korrekte besvarelser hos bibliotekarerne, så er fire (K22,
K23, K13 og K3) også blandt deres fem mest korrekt besvarede. K9 endte på en ottende plads hos bibliotekarerne,
og på femtepladsen trådte i stedet K21:
»Hvad siger en [psykiater] og en prostitueret til hinanden om morgenen? Det bliver lige 1.200 kr.«.
Bibliotekarerne havde 55% rigtige besvarelser, og blandt lægerne havde medicinerne 65%. Med andre ord er
forskellen på, hvilke spørgsmål begge grupper besvarede korrekt, beskeden. Det kan skyldes, at svarene på disse
spørgsmål var relativt lette at regne ud. F.eks. er anæstesi og søvn begrebsligt nært forbundet. Tilsvarende er
fremstillinger af dissektionslokalers udseende og indretning velkendte i den brede befolkning qua diverse tvserier (K22). Noget tilsvarende gør sig gældende for stereotypen om den »ejendommelige« psykiater: Kan man
forstå, hvad der sker inde i hovedet på en psykiatrisk patient, må man vel selv have en »rem af huden«. Listen
over hollywoodfilm med let sære psykiatere i ledende roller er ligeledes lang. Relativt få bibliotekarer besvarede
K9 korrekt. Det er nærliggende at antage, at det skyldes, at spørgsmålet indeholder et fagord og en reference til,
hvilke typer opgaver der løses af neurokirurger. Det har bibliotekarerne begrænset kendskab til. Samme resultat
ses ved K5, hvor der ligeledes indgår fagtermer. »Hvad kalder man det når 2 [kirurger] ser på et EKG? A double
blind study«.
Blot 14% af bibliotekarerne mod 45% af medicinerne besvarede denne korrekt. De fem spørgsmål, som fik
færrest korrekte besvarelser blandt lægerne, fremgår af Tabel 3 .
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Medicinerne genkendte tilsyneladende ikke stereotypen om den barnlige og naive pædiater. Det er
overraskende, idet flere af stereotyperne netop spiller på lighed mellem patient og læge. Mere overraskende er
det, at seks svarede »plastikkirurg« ved K19 og K4. Det kan undre, fordi den gængse stereotyp om plastikkirurger
omhandler »grådighed«, jf. K2, og både K19 og K4 handler om ikke at vide, hvad penge er. Vi undersøgte, om
dem, der svarede »plastikkirurg«, havde været for hurtige og ikke havde læst spørgsmålet ordentligt. Men det var
næppe tilfældet: De brugte nemlig i gennemsnit næsten den samme tid som det samlede gennemsnit for
besvarelsen af hhv. K19 (5,8 s. og 5,2 s.) og K4 (4,9 s. og 5,9 s.). Vi mener derfor, at vores resultater indikerer, at
stereotypen om den grådige plastikkirurg ikke er velkendt, eller at der måske eksisterer en lokal stereotyp om
naive plastikkirurger.
K12 og K14 spiller begge på forestillingen om introverte patologer, der ikke trives blandt levende. Heller ikke
denne stereotyp var velkendt. De forkerte svar fordelte sig næsten jævnt mellem »radiolog« og »kirurg«. Det
mest overraskende var, at der blev svaret »neurokirurg« to gange. Den gængse stereotyp om disse er, at de er
hårdtarbejdende, udadvendte og arrogante [21]. I alt indeholdt kahooten fire spørgsmål, hvor det korrekte svar
var »neurokirurg« (K17, K25, K24 og K9). De tre første refererer til stereotypen om den hårdtarbejdende og
arrogante neurokirurg. Ingen af disse fik mere end 50% korrekte besvarelser. Vi har dog ladet os fortælle, at der
eksisterer en lokal variant af stereotypen om neurokirurger, hvor disse beskrives som »noget nørdede«. Det kan
ikke udelukkes, at det er denne stereotyp, medicinerne refererer til. Overvejelser om, hvorvidt denne stereotyp
kan generaliseres til andre sygehuse, vil vi overlade til læseren.
Som nævnt indgik der vittigheder om ni forskellige specialer i vores undersøgelse. I Tabel 4 opsummeres
gennemsnittet af procentvis korrekte svar for hver af de ni specialer
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De to stereotyper, der scorede højest, er om anæstesiologerne og psykiaterne. Begge er veldokumenterede andre
steder i litteraturen [3]. Stereotypen om de hårdtarbejdende neurokirurger synes også at være genkendelig på
trods af sporene af en meget anderledes lokal variant om de »nørdede neurokirurger«. Det er ikke usædvanligt,
at forskellige stereotype forestillinger sameksisterer og faktisk er modsatrettede [9]. På en delt fjerde- og
femteplads fulgte stereotyperne om de underbelæste ortopædkirurger og radiologerne, der arbejder i mørke.
Også disse er velkendte i litteraturen [3, 5] og synes ligeledes at være genkendelige i en dansk kontekst.

KONKLUSION
Vores datamateriale er beskedent og dermed også vores muligheder for at generalisere. Vi tør dog godt
konkludere, at der findes stereotype forestillinger om udøverne af de forskellige medicinske specialer i
Danmark, og at flere af dem har ligheder med dem, der beskrives i den internationale litteratur, men vi kan ikke
konkludere, at de stereotype forestillinger blandt deltagerne i vores undersøgelse er fuldstændig identiske med
de internationale stereotyper. Vores data tyder på, at der findes egentlige afvigelser og lokale varianter. Desuden
var nogle af de stereotype forestillinger, som den øvrige litteratur refererer til, ikke velkendte for vores
deltagere. Vi hæfter os ligeledes ved, at der er relativ stor overensstemmelse mellem de svar, som vores
kontrolgruppe og vores undersøgelsesgruppe gav. Det tolker vi som en indikation på, at de stereotype
forestillinger om udøverne af de medicinske specialer ikke kun findes i lægeverdenen, men også har en vis
udbredelse udenfor. Til spørgsmålet om, hvorvidt de stereotype forestillinger skræmmer medicinstuderende
væk fra specialerne, kan vi afsløre, at det er der ikke meget der tyder på: Anæstesi, kirurgi, neurokirurgi,
plastikkirurgi, radiologi og ortopædkirurgi havde i 2019 en besættelsesgrad på 100%. Psykiatri 98%, patologi 94%
og pædiatri 93% [20] og for de to sidstnævnte specialer kan vores undersøgelse ikke bekræfte tilstedeværelsen af
en klar og nedgroet stereotyp forestilling om specialernes udøvere.
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SUMMARY
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INTRODUCTION : The field of medical studies is rich in stereotypical conceptions of the practitioners of the
various medical specialisations.
METHOD : By means of a Kahoot of 25 questions about practitioners of nine different medical specialisations, we
were trying to see, if a group of people from the medical field (n = 20) and a control group of librarians (n = 22)
would answer the questions correctly. The questions were jokes about various medical specialisations, and
people were supposed to guess, which kind of medical doctor they described.
RESULTS : Those with a background in medical studies were faster and more precise than the librarians. Some
of the stereotypes described by the jokes, were known to both groups, others were not. The most familiar
stereotypes were those describing anaesthesiologists as sleepy and psychiatrists as crazy. It appeared, that many
of the medical speciality stereotypes took their point of departure in the idea, that doctors resemble their
patients.
CONCLUSION : The survey has limited data, and therefore the conclusion is not very wide-reaching. Some
stereotypes were familiar to both groups, others were not. The data indicate that in some cases, contradictory
stereotypes exist about individual specialisations.
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