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Nya gynkjolen MeCovers – för ökad 
bekvämlighet vid gynundersökningen 

Många kvinnor känner sig obekväma inför och under en gynekologisk undersökning. Den 
obekväma känslan grundar sig i det faktum att man känner sig utlämnad och naken, därför 
lanseras MeCovers gynkjol som en lösning på problemet. MeCovers erbjuder från och med nu 
sjukvården ett nytt perspektiv och patienten en ny valmöjlighet, att täcka det man behöver, 
när man behöver det. 

MeCovers är en gyn- och undersökningskjol framtagen av en start-up bolag bestående av Giselle Esse 
Hyvönen, Karin Vangstad och Helena Levin. Tre kvinnor som identifierat ett behov vid 
undersökningstillfället hos gynekologen. 

– Under en period i mitt liv var besöken hos gynekologen många. Undersökningar som var 
påfrestande, blottande, sorgliga och irriterande ovärdiga. Varför ska jag -eller någon 
människa, bara acceptera att vara så här obekväm och totalt utlämnad? I en situation där 
det viktigaste av allt borde vara min integritet och trygghet, säger Giselle Esse Hyvönen, 
upphovsmakare till MeCovers. 

Vid en undersökning gjord av Kantar Sifo i oktober 2019 på uppdrag av MeCovers anger drygt 60% av 
de tillfrågade kvinnorna att dom känner sig obekväma vid ett gynekologiskt besök. Så mycket som 
72% uppger att de skulle vara positiva till en lösning för att kunna skyla sig på underkroppen vid 
undersökningstillfället. 

– MeCovers ger integritet och bekvämlighet eftersom man med den på slipper bli stressad 
över att vara naken och utlämnad och istället kan fokusera på undersökningen och de 
frågor som man vill ställa till personalen, säger Giselle Esse Hyvönen 

Oavsett hur kompetent och trevlig läkaren, gynekologen eller barnmorskan än är så är det svårt att 
komma ifrån känslan av att vara naken och utlämnad i vissa undersökningssituationer. Enligt 
undersökningen förbereder sig många kvinnor väldigt väl inför själva besöket och så mycket som 48% 
genom att genom att tänka på vilka kläder man tar på sig.  

– MeCovers gynkjol har resår i midjan för att passa alla. Den kan tas på när man lämnar 
omklädnings-båset för att gå till gyn-stolen, eller som i många fall idag, användas när 
omklädnings-bås saknas. Kjolen är gjord i tre stycken som går omlott för att fungera bra i 
stolen. Mellanstycket fälls upp vid undersökningen och när patienten är redo, säger Karin 
Vangstad, VD MeCovers. 
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