
Har du tänkt på att äta mindre bröd?
Nej, jag äter alla sorters bröd för att jag gillar 
det.

Ja, jag har dragit ner på att äta vitt bröd och 
väljer helst surdeg.

Ja, jag har i princip slutat äta smörgåsar och 
bröd till maten.

RÖSTA VISA RESULTAT

MEST LÄST

9 värsta hoten mot 
äktenskapet de flesta inte 
tänker på

Hon blev kär i 
spermadonatorn

Ska vi killar skämmas över 
vår utlösning?

Sömn: Det är mycket 
viktigare än du tror

Så slutar du sockerchocka 
barnen – 9 viktiga tips

 Min man porrsurfar – svårt att lita på 
honom 

Dela  FACEBOOK 0  TWITTER 0 MEJLA 

LÄS MER

"Hon var så himla 
efterlängtad"

Dela  FACEBOOK 0  TWITTER 0 MEJLA 

Ny Studie. Om man sköljer äggledarna före en insemination fyrdubblas chansen till 

graviditet. Det visar en studie som Greta Edelstam, docent och överläkare på 

Karolinska universitetssjukhuset i Huddingehar gjort. 
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Chansen att bli gravid 
fyrdubblas 

Om man sköljer äggledarna före en insemination fyrdubblas chansen till 
graviditet. 
Det visar en studie gjord på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. 
En både enkel och billig lösning för många oförklarligt barnlösa par. 

Greta Edelstam är docent och 
överläkare på Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge 
och har gjort studien med 130 
oförklarligt barnlösa par, där 
Maria och Martin ingick. 
Resultatet är tydligt: När kvinnans 
äggledare sköljs med låggradig 
lokalbedövningsvätska före en insemination blir 4,5 gånger fler kvinnor gravida, 
jämfört med insemination på vanligt sätt. - Det här är en metod som kan vara ett 
alternativ för alla par som efter utredning fått diagnosen oförklarlig barnlöshet, 
säger Greta Edelstam. - Men den kan inte hjälpa par där problemet är att kvinnan 
har stopp i äggledarna eller att mannen inte har tillräckligt många rörliga 
spermier. Än så länge finns det inga sjukhus som erbjuder den nya 
behandlingsmetoden, men enligt Greta kommer den att finnas tillgänglig inom ett 
par år. - Lyckas man få oförklarligt barnlösa par gravida på ett så här enkelt sätt 
som dessutom är mycket billigare så kanske man kan erbjuda 
provrörsbefruktningarna till dem som inte har några äggledare alls, till exempel. 
säger Greta Edelstam. Inga av deltagarna i hennes studie drabbades av obehag 
eller komplikationer på grund av genomsköljningen av äggledarna med 
lokalbedövningsvätska. Insemination är dessutom ett betydligt enklare ingrepp än 
en provrörsbefruktning. - I dag har man nedprioriterat insemination till förmån för 
provrörsbefruktning eftersom det med dagens metoder är effektivare, säger 
Greta Edelstam. 
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Dyra tandborstar är inte bättre 
för tänderna

"Räcker att slopa socker och tobak"

ERBJUDANDE:
Min Hälsa för 29 kr
och tips för ett skönare liv! 

WEBTEST Hur kaffeberoende är du?
Kan vara bra – i lagom mängd. 

WEBTEST Svårt att varva ner?
hur stressad du egentligen är. 

WEBTEST Vilken är din mentala 
ålder egentligen?

WEBTEST Bra koll på sex?
är den och hur länge går det? 

Hur bra koll har du 
på dina fotzoner?
Grafik: Urgammal metod kan kan 
bota andra sjukdomsbesvär
på stortån - så lindras din nackvärk. 
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