DA UNDERLIVET VAR TYS-TYS TIL NU

Hvordan går det
Meget har ændret sig indenfor
gynækologien i de sidste 50 år,
ikke mindst forholdet mellem
gynækologen og patienten.
Christine Felding giver dig her
et tilbagekig på underlivet,
vores opfattelse af det og
gynækologien generelt.
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a jeg var barn, skulle jeg i hvert fald ikke være
læge. Min far var gynækolog, og min mor var
børnelæge og de havde lange vagter på skift, så
jeg og mine tre søskende havde barnepige eller
vores dejlige mormor var der, men sådan ville jeg alligevel
ikke have, det skulle være, når jeg blev voksen, fordi børn
skal være sammen med deres forældre. Dengang boede
vi først i Skåne, senere i Småland, og senere som ung pige
fik jeg lov til at komme med min far på hospitalet. Jeg var
en sommer sygehjælper på operationsgangen, og det
var bare sagen. Jeg kunne godt lide, at man kunne gøre
noget for andre mennesker, og at de rent faktisk kunne
blive raske, fortæller Christine Felding, der alligevel
blev gynækolog og læge – og i dag er en af eksperterne i
Søndags sundhedspanel.
– Da jeg skulle vælge speciale, fulgte jeg den mindste
modstands lov, siger hun. Med det mener hun, at hun
valgte den lige vej ved at følge i fodsporene på sin far. Og
farfaren, han var også gynækolog.
Og hvorfor så lige gynækologi? Jo, hun kunne godt
lide, at hun dermed fik et bredt felt at arbejde indenfor,
alt fra fødsler, kirurgi, fertilitet, overgangsalder, m.v. Hun
har været i den boldgade lige siden, og i dag er hun 70
år. Så hun er også den helt rigtige at spørge, hvad der
har ændret sig igennem de sidste 40-50 år, siden hun
uddannede sig som læge og senere gynækolog.
– Dengang i 1970’erne talte hverken mænd eller kvinder om deres underliv, det var tabu. Kvinderne talte f.eks.
ikke om gener i forbindelse med overgangsalderen, og
der var heller ikke så meget at gøre ved tørre slimhinder
eller svedeture, da man hverken havde opfundet lokale
eller generelle hormoner dengang. Generelt lød rådet
bare, at man skulle have et sæt ekstra tøj klar, hvis man
svedte meget. Og skaffe sig en hund, hvis man havde
humørsvingninger.
– Menstruationsproblemer og udflåd var heller ikke
noget, man talte højt om. I dag vil kvinder ikke finde sig i
menstruationsproblemer, så hvis de f.eks. bløder meget,
går de heldigvis til lægen, og problemet kan man heldigvis
ofte afhjælpe med en hormonspiral. Inden den kom på
markedet, var der dog mange, der døjede med at bløde
rigtigt meget, og det var farligt at miste så meget blod pga.
den lave blodprocent, så dengang fjernede man livmoderen. I dag skal der mere til, før man laver sådant et indgreb,
fortæller Christine Felding, der igennem årene har prøvet
lidt af hvert i sin karriere. Hun har både arbejdet i Sverige,
Norge, Finland, Ungarn og Saudi-Arabien, og hun har haft
patienter fra alt mellem to til 98 år.
– Selv om der var mere omkring underlivet, der var
tabu dengang, end der er i dag, og det langsomt har
udviklet sig til det bedre, er der også nogle ting, der går
igen: Tørre slimhinder, manglende libido og inkontinens
var tabu hos mange kvinder dengang, og det oplever jeg

også, at det er i dag, siger Christine Felding, men påpeger dog, at gynækologien fagligt også dengang talte om
manglende sexlyst. Det hed frigiditet, og man mente det
skyldtes psykogene faktorer (skræk for manden, skræk
for graviditet og p-piller blev også nævnt som en sjælden
årsag), mens man i dag mener, at det skyldes tørre slimhinder, og andre gange ingen påviselig årsag.
Hun oplever dog, at der er kommet lidt større åbenhed
om emnerne hen ad vejen – særligt manglende libido.
– Jeg kan huske, at en af mine patienter var i “Aftenshowet” på tv. Her fortalte hun, at hun havde problemer
med sin libido, altså sin lyst til sex, men så havde hun
været hos mig, og vi fandt en løsning på problemet. Manglende lyst kan man nemlig behandle med det mandlige
kønshormon testosteron, der giver lysten tilbage. Næste
dag blev jeg kimet ned af kvinder fra Gedser til Skagen, der
ville have samme behandling, fortæller Christine Felding.

Mindre autoritetstro
Et andet forhold, der er anderledes i dag i forhold til tidligere, er måden, man som gynækolog taler til patienten på.
– Jeg har en nevø, der læser medicin, der lærer de om
patientkommunikation. Det går ud på, at man skal tale
ordentligt til patienterne, så de forstår, hvad man siger,
kigge dem i øjnene osv. Den slags lærte vi ikke om på
medicinstudiet, da jeg læste, og når jeg kigger tilbage,
tror jeg da nok, at der var mange patienter, der følte sig
talt hen over hovedet på af gynækologen dengang. De
fleste var mandlige gynækologer, og der var nok nogle
gener, kvinder havde, de ikke rigtigt tog alvorligt eller
kunne sætte sig ind i, det kunne for eksempel være menstruationssmerter, PMS, hedeture, humørsvingninger,
manglende sexlyst for bare at nævne nogle.
Der er kommet meget mere fokus på gynækologers
kommunikation, og den er blevet bedre i dag, mener
Christine Felding.
– Det er min oplevelse, at gynækologer generelt er meget bedre til at spørge ind til patienten, også det patienten
ikke lige selv kommer ind på, måske fordi de er flove. Jeg
spørger altid, “hvordan går det nede i bunden” og som
regel fortæller kvinderne så løs, også om inkontinens og
tørre slimhinder.
For når de først er hos gynækologen og bliver direkte
spurgt, vil de gerne svare, oplever Christine Felding. Der
er dog stadig plads til forbedring i dag, også når det gælder gynækologernes egen banehalvdel, mener Christine
Felding. Det vidner sitet godgu.dk (god gynækologisk
undersøgelse, red.) f.eks. om. Her fortæller en række
kvinder i alle aldre, om deres erfaringer med gynækologer,
og de handler bl.a. om, at gynækologen er for hårdfør og
ikke ser den sårbare position kvinden er i, så der bliver
et mismatch i kommunikationen, særligt når det gælder
de unge patienter. Det er da også Christine Feldings
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veninderne og i kvindegrupper og dele erfaringer og løsninger. Og når man kan tale
med veninderne om det, kan man også tale
med sin gynækolog om det.
Der findes også fora på nettet, hvor kvinder
f.eks. deler gener omkring overgangsalderen,
og hvad der hjælper. Og det er en god ting,
at det ikke er noget, man går og putter med
selv, som det var tilfældet tidligere, mener
Christine Felding. Til gengæld kan kvinderne
også risikere at havne i et fællesskab, hvor folk
bygger deres holdninger på formodninger
snarere end facts og let leder hinanden i en
forkert eller ligefrem farlig retning.

De medicinske landvindinger

erfaring, at ældre mennesker, der har været
til gynækolog mange, mange gange i deres
liv, er bedre til sige til og fra, hvis de føler
gynækologen taler hen over hovedet på dem
eller ikke tager højde for, at de som patienter
ofte befinder sig i en sårbar situation.
– Tidligere var kvinderne meget mere
autoritetstro. Når man var hos gynækolog,
gjorde man, som der blev sagt, og stillede
ikke spørgsmål. Jeg har altid selv været meget åben i kommunikationen og givet mine
patienter flere valg, men jeg tror da nok, at
mange kvinder har kunnet opleve tidligere,
at løsningerne fra gynækologen blev dikteret uden rum for spørgsmål og forskellige
muligheder.
– I dag er patienterne heldigvis mere spørgende, hvilket er godt, for så er det nemmere
at få den rette behandling. Men jeg oplever
også, at de er mere kritiske. Og nogle gange
kan det være ret så ekstremt. Jeg har haft
patienter, der er kommet med 50 siders udprintet A4-ark, fordi de inden sessionen har
spurgt doktor Google til råds, og det er ikke
altid lige retvisende, det, man finder der. Det
kan dog være svært at diskutere med disse
patienter, da de holder fast i Googles udlægning i sagerne, når jeg så kommer med min
udlægning, som jeg ved er korrekt. Det kan
være meget anstrengende. Heldigvis er det
et fåtal, der hverken er til at hive eller stikke i.

Hvor er livmoderen?
Nu til dags oplever Christine Felding også, at
kvinder i det hele taget ved mere om under
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livet, dets funktioner og forskellige sygdomme og er ikke så nervøse for at spørge eller
tale højt om udfordringerne. Det har ellers
været et område, kvinder har haft forbløffende lidt viden om.
– Jeg kan huske, at jeg engang i 1980’erne
som ung gynækolog havde en tese om, at
kvinder ikke vidste så meget om deres underliv rent anatomisk. Jeg gik derfor engang
rundt med en stregtegning af en kvindes
indvendige underliv på et hospital, og bad
kvinderne om at sætte navne på. Det var der
stort set ingen, der kunne, selv dem, der var
indlagt på den gynækologiske afdeling, vidste
ikke, hvad delene hed, og det skrev medierne
meget om dengang, tænk, at kvinder ikke
vidste det! I dag synes jeg dog, at det er blevet
bedre, folk har generelt større viden om deres
underliv og ved godt, hvad der er livmoder,
æggestokke og æggeleder osv. Det tror jeg
både skyldes, at seksualundervisningen er
blevet bedre siden 1970, hvor den blev indført, men også at vi er mere åbne, og at man
kan finde info på nettet, som er lettilgængeligt, siger Christine Felding.
Problemer i forhold til sex var der ikke
mange, der talte med gynækologen om i
1970’erne og 1980’erne.
– Det har dog heldigvis ændret sig i dag,
siger Christine Felding, det er måske ikke
noget, man flager med offentligt, men kvinder er generelt bedre til at sætte ord på den
slags hos gynækologen. Og det kan også
hænge sammen med, at kvinder er bedre til
at tale om deres underlivsproblemer med

Rent kirurgisk er der heldigvis også sket
meget igennem de sidste 50 år. Da den fri
abort blev indført i 1973, vakte det stor begejstring hos kvinderne, pludselig var det
muligt at bestemme over egen krop. Det var
dog kirurgiske aborter, der skulle foregå på
et hospital, hvor man blev bedøvet og lavede
en udskrabning. Så det var endnu en landvinding, da man kunne foretage medicinske
aborter, som kunne foretages derhjemme.
Men det vigtigste der skete, kom nogle år
tidligere, nemlig lancering af p-pillen i 1960,
mener Christine Felding.
– Det gav kvinder en helt anden frihed
til at leve livet som det passede dem, uden
risikoen for at blive gravid i utide.
HPV-vaccinen har også gjort meget, ifølge
Christine Felding. Den kom først til Danmark
i 2006. Nogle år senere fik piger mellem 12 og
17 år muligheden for at blive vaccineret som
et led af danske børnevaccinationsprogram.
Drenge blev i 2019 også en del af ordningen,
det gælder for dem, der er fyldt 12 år den
første juli 2019 eller senere. HPV-vaccinen
beskytter imod forskellige kræftformer bl.a.
livmoderhalskræft og analkræft, men også
mod kondylomer (kønsvorter). Kvinder imellem 60-64 år bliver testet for HPV-virus, og
dermed mulighed for celleforandringer. De
er ikke længere en del af screeningsprogrammet, hvis de bliver testede negative.
Et andet område, hvor udviklingen har ført
til fremskridt, er, når det gælder kegleoperationen, en operation man laver, fordi man har
celleforandringer på livmoderhalsen, der kan
udvikle sig til forstadier til kræft.
– Når man i dag laver en kegleoperation,
så er det en nem operation i lokalbedøvelse,
der tager 10-15 minutter. Men førhen var
kvinden i fuld narkose, når man lavede kegleoperationen, man stod nærmest i blod til
knæene, fordi det blødte så meget undervejs,
og ofte var patienten indlagt i en uge. Der var
langt større risici forbundet med operationen,
fortæller Christine Felding. •

