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Kan patientföljsamheten vid cervixcan-
cerscreening höra samman med på vad
sätt provtagningen går till? Utgångs-
punkten för den aktuella studien var att
gynekologisk undersökning i USA van-
ligtvis utförs med kvinnan i benstöd, me-
dan benstöd inte används i England, Au-
stralien och Nya Zeeland. Forskningsfrå-
gan var om gynekologisk undersökning
utan benstöd kan förbättra kvinnans
upplevelse av undersökningen [1]. 

På en familjeläkarmottagning i USA
randomiserades en grupp kvinnor till
undersökning med benstöd (n=97) och
en annan grupp till undersökning utan
benstöd (n=100). Sju av undersökarna
var läkare och en var sjuksköterska. Fem
var män och tre var kvinnor. Pappers-
kjol/-lakan tillhandahölls. Rutinunder-
sökning med cellprovtagning utfördes.
Med 100 mm VAS-skala mättes känsla av
sårbarhet, förlust av kontroll och fysiskt
obehag. 

Resultatet visade att kvinnor som un-
dersöktes utan benstöd, jämfört med
dem som undersöktes i benstöd, hade
statistiskt signifikant lägre medelvärden
för känsla av sårbarhet (13,1/23,6) och fy-
siskt obehag (17,2/30,4), medan det för
känsla av kontroll inte fanns någon signi-
fikant skillnad. Författarnas slutsats var
att resultatet indikerade att undersök-
ning utan benstöd innebär ett mer pati-
entcentrerat förhållningssätt.

Studien är onekligen tankeväckande, sär-
skilt vad gäller hur olika sedvänjor kan
finnas inom samma kulturkrets och ge
impulser till forskningsfrågor för att för-
bättra vården. Var hamnar svensk gyne-
kologi i detta: Från den anekdotiska kun-
skapen – där svenska gynekologer verk-

samma i England kan beklaga sig över att
undersöka utan benstöd och engelska
kvinnor i Sverige som lättade utbrister
»vad bekvämt man ligger« i benstöd – till
studier om gynekologisk undersökning i
vår del av världen? 

Seehusens studieparametrar, fysiskt
obehag, sårbarhet och kontrollförlust, är
centrala vid undersökning och diagno-
stik, i synnerhet gynekologisk, där det
handlar om att stödja och underlätta pa-
tientens medinflytande över situatio-
nen, minimera obehag och integritetsin-
trång och undvika kränkning. 

Hur många gånger har man inte be-
hövt avstå, backa eller avbryta och söka
andra vägar till diagnostik och behand-
ling, men hur får man reda på de tillfällen
då man inte hade tillräckliga känsel-
spröt? Visst kan man lära sig om riskfak-
torer vad gäller upplevelse av kränkning
eller dålig upplevelse inom gynekologi,

som sexuellt övergrepp som barn eller
misshandel i vuxen ålder [2], mental
ohälsa [3] och dåligt sexualliv [3], men i
de allra flesta fall är det vad som händer i
den aktuella situationen [2] och den
emotionella kontakten med undersöka-
ren [3] som är avgörande för upplevelsen
av en gynekologisk undersökning. Prefe-
rens för kvinnlig undersökare kan finnas
men är oftast av underordnad betydelse
[4]. Det handlar om det medmänskliga
mötet mellan läkare/barnmorska och
patient, om att inge förtroende och om
att kunna förmedla deltagande, vara
stödjande, respektfull och engagerande
[4, 5].  

Vad blir budskapet från Seehusens studie
att ta med sig hem? Benstöd eller inte –
det handlar om att öva sin lyhördhet och
sitt lyssnande så att den gynekologiska
konsultationen kan individualiseras och
det fysiska obehaget, sårbarheten och
kontrollförlusten minimeras.
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Gynekologisk undersökning handlar om 
att öva lyhördhet – inte om benstöd

Det medmänskliga mötet – att inge förtro-
ende, förmedla deltagande, vara respektfull
– är vad en gynundersökning handlar om.

Ett vaccin mot övervikt och fetma har
rönt stor uppmärksamhet efter att ha
prövats i djurstudier. Vaccinet bygger på
hormonet ghrelin, som tros reglera bl a
hunger och ämnesomsättning. Hormo-
net syntetiseras i magsäcken och upp-
täcktes i slutet av 1990-talet. 

Djurstudier har visat att djur som får
tillskott av ghrelin äter mer och går upp i
vikt. Djur som saknar hormonet helt äter
dock inte mindre än andra djur, däremot
går de inte upp i vikt. Orsaken tros vara
att ghrelin påverkar ämnesomsättning-
en, men mekanismerna genom vilket

detta sker är ännu inte fullständigt kän-
da. Forskare i Kalifornien har utvecklat
ett vaccin mot hormonet. Djurstudier vi-
sar att möss som vaccinerats bara gått
upp en tredjedel i vikt jämfört med möss
som inte fått vaccinet. Detta trots att dju-
ren i grupperna åt lika mycket mat. 

Forskarna uppger att vaccinet skulle
innebära ett helt nytt sätt att behandla
fetma men tonar också ned förhoppning-
arna. Bland annat skriver de att övervikt
sannolikt är betydligt mer komplext re-
glerat hos människor än hos möss och att
det är långt ifrån säkert att ett vaccin mot

ghrelin skulle fungera på människor.
Därtill väntas vaccinet ge biverkningar,
då det i djurstudierna visade sig påverka
minne och inlärning. 

I Schweiz har dock kliniska studier av
ett ghrelinvaccin redan påbörjats. 112
överviktiga individer har fått vaccinet,
och kliniska data väntas i november.
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Hopp om vaccin mot fetma
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