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Vulvamottagning: 

Tvärprofessionellt omhändertagande vid långvariga besvär:

• Nedsatt sexuell funktion, 

lust, kroppsligt gensvar

• Påverkan på livssituation, 

partnerrelation

• Nedsatt psykisk hälsa

• Klåda, sveda, smärta

• Ömhet, smärta vid sex

• Torrhet, sprickor, sår

• Recidiverande svamp

• Eksem, lichen 

• Skador, strikturer



Utredning långvarig sveda, klåda, 
smärta i vulva

Balans?
• Balans? Torr hud, sprickor? Östrogenbrist? Vaginos? 

Infektion?
• Infektion? Recidiverande candida? Herpes? Kondylom?

Hudsjukdom??
• Hudsjukdom?  Eksem? Lichen S/P? VIN, tumör? 

Smärta?
• Vulvasmärta? Uteslutningsdiagnoser: vulvodyni? Vaginism?





Vad är smärta?

International Association for the Study of Pain, IASP:

"En obehaglig

sensorisk och/eller känslomässig 

upplevelse

förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, 

eller beskriven i termer av sådan”

- sensoriska, affektiva och kognitiva komponenter



Akut-långvarig smärta

Akut smärta

• Vävnadsskada

• Inflammation

• Nociceptorer retas –

perifer sensitisering

Långvarig smärta

• > 6 månader

• Central sensitisering av 

smärtsystemet

• Nedsatt smärtbroms

• En sjukdom i sig

• Symtom från andra organ, IBS

• Psykosociala konsekvenser

Svår akut smärta kan utvecklas 
till långvarig smärta



Akut vulvasmärta

• Bartolinit

• Akuta sår: herpes, aftae

• Trauma



Akut ulceration i vulva: djupa 
aftösa sår

• Akut smärtsam debut

• Ofta feber, CRP-stegring

• PAD helt ospecifikt 

• Ibland association till viros   eller 

systemsjukdom

• Ung kvinna vid viros: Lipschutz

• Läker spontant efter några 

veckor: snabbare med kortison

• Xylocain! Ev. hudkonsult



ISSVD Klassificering av  långvarig Vulvodyni

A  Vulva smärta relaterad till ett specifikt tillstånd
1. Infektioner 5.    Trauma. Iatrogent
2. Inflammatoriska 6.     Östrogenbrist
3. Neoplastiska 7.     Övriga  
4. Neurologiska

B  Vulvodyni
1. Generaliserad 2. Lokaliserad

a) Provocerad         a) Provocerad (vestibulit, vestibulodynia)
b) Spontan (dysestesi)         b) Spontan  
c) Mixed c) Mixed



Incidens och prevalens

• Kronisk idiopatisk vulvasmärta: 7 % incidens, 16-18 % 

livstidsprevalens Harlow: A population-based assessment of chronic unexplained vulvar pain. J Am Med 

Womens Assoc 2003; 58: 82-88

• Vulvodyni 4 % Arnold et al. Assesment of vulvodynia symptoms in a sample of US women. Am J Obstet et 

Gynecol 2007; 196: 128e 1-128e

• Samlagssmärta > 6 mån: 13 % bland kvinnor 20-29 år 
Danielsson: Prevalens and incidens of prolonged and severe dyspareunia in women. Scand J Public Health 2003; 31(”): 113-8.

• Samlagssmärta på U-mott: 36 – 47 % bland 13-21 år Berglund et 

al; Vulvar pain, sexual behaviour, and genital infections in a young population. Acta Obsett Gynecol Scand.2002;81:73-42. 

Elmerstig et al: Young Swedish women´s experience of pain and discomfort during sexual intercourse. Acta Obstet Gynecol 

Scand. 2009; 88: 98-103 



Smärta vid samlag: var, när, hur?

• Djup: upp i 

magen

• Ytlig: i 

slidmynningen, 

nedre delen av 

vagina. 

”penetrations-

smärta”



Djup samlagssmärta: diff - diagnoser

• Infektion i livmoder, äggledare

• Endometrios, adenomyos

• Spiralproblem

• Ovarialcysta

• IBS, tarmsjukdom 

• Rygg/bäckensmärta: spänd öm muskulatur insidan bäckenet?



Ytlig samlagssmärta: diff-diagnoser

• Torrhet och sprickor: överhygien? 

• Atrofi vid östrogenbrist

• Infektion: svamp, kondylom, herpes

• Hudsjukdomar: eksem, lichen 

• Missbildningar

• Stramhet/smärta/ärr efter förlossning, op, strålning

• Bristande sexuell lust och kroppsligt gensvar

• Vaginism

• Vestibulit, vulvodyni



Vaginism

• ”Trångt och smärtsamt 1-2 cm upp i slidan” 

• Varierande grad: sveda vid/efter samlag – helt stängt (som en vägg)

• Reflexmässig kontraktion: i vissa situationer (samlag, gyn-us..) eller 

ständigt

• Normalfynd eller mycket spänd och öm bäckenbotten vid gyn-us

• ”Försvarsreaktion”



Bäckenbottenmuskulatur



Samlags-smärtcykel

• Minskad lust, 
lubrikation

• Minskad lust, 
lubrikation

• Vaginism• Vaginism

• Rädsla för 
smärta 

• Rädsla för 
smärta 

• Smärta 
vid 
samlag

• Smärta 
vid 
samlag

Smärta 
i vulva 
och 
annan 
smärta

Allmän 
muskel-
spänning

Relations
problem

Oro, Ångest, 
depression



Behandling av vaginism
• Diagnos och info minskar rädsla

• Visa vid undersökning var musklerna finns

• Instruktion om knip/avslappning, känna med 1-2 fingrar i 

vagina: Träna att öppna sig och släppa in. Känna skillnad knip –

avslappning.

• Träna allmän avslappning. Annan smärta att behandla? 

Sjukgymnast?

• Samtalskontakt: sexuell rådgivning, lust? Tidigare trauma, våld? 



Spontan generaliserad vulvodyni 
(Dysestesi)

• Brännande, svidande smärta med 
diffus, varierande utbredning över 
större delar i vulva

• Inga kliniska fynd
• Ålder > 40 år
• Neuralgisk smärta: bäcken/rygg?

• Ofta god effekt av amitriptylin: start 10 
mg t.n., ökas till om möjligt 50-70 mg. 
Utvärdering efter 2 månader. 
6-12 mån behandlingstid.



Vestibulit/provocerad vestibulodyni

• Smärta vid penetration, tampong, samlag sedan 6 mån

• Beröringssmärta över vestibulum

oftast kl 3-9 

• Eventuellt rodnad

• Andra orsaker uteslutits



Lokala förändringar i vestibulum

• Ökat antal intraepiteliala nervändar: C-fibrer

• Perifer sensitisering av smärtreceptorer

• Hyperalgesi och allodyni

• Neurogen inflammation kan ge rodnad

• Ökad muskeltonus i bäckenbotten



Central sensitisering vid vestibulit

• Generellt sänkta smärttrösklar, ökad smärtkänslighet

• Association med annan smärta: huvudvärk, IBS/gastrit, 

värk i rygg, nacke, uretrit/painful bladder syndrome

• Förändrat smärtsystem såsom vid andra smärtsyndrom:  

sämre egen smärthämning

• Genetiskt smärtkänsligare serotinerga och opioioda

system kan ses som vid andra smärtsyndrom, fibromyalgi

22



Orsaker till vestibulit?

• Återkommande irritation/smärta? Recidiverande 

svampinfektioner. Irriterande lokalbehandlingar. Sex trots 

smärta. Vaginismutveckling. 

• Psykologisk stress? Stress, oro/ångest, depression. Sex trots 

minskad lust. Spänd, svårt slappna av.

• Överkänsligt smärtsystem: Perifer och central sensitisering. 

Annan långvarig smärta. Genetiska faktorer. 



Varför går inte smärtan över?

• Sensitisering kan kvarstå: kan sannolikt underhållas av 

annan smärta, ångest, depression, spänd muskulatur

• Kvarstående spänd bäckenbotten ffa vid samlag pga. 

rädsla, smärtminne,  nedsatt sexlust och sexuell funktion

• Smärta nära relation till limbiska systemet: rädsla, ångest, 

depression aktiveras – aktiverar mer smärta





Handläggning vid långvarig 
vulvasmärta?
• Utredning: anamnes, status, ev. provtagning

• Primärt omhändertagande

• Tvärprofessionellt omhändertagande 



Utredning vulvasmärta

Anamnes:

• Debut, utveckling av besvären?

• Primär/sekundär samlagssmärta?

• Spontan brännande smärta? 

• Provocerad smärta vid beröring, samlag, tampong

• Klåda, sveda? Tidigare svamp, eksem, lichen? Hudläk?

• Annan smärta: rygg, buk, huvud, käkar, nacke?

• Psykisk hälsa: depression, ångest, samtalskontakt?

• Sexualitet: tidigare smärtfritt sex? Våld/hot/kränkning?

• Socialt: stress, relationer?



Pedagogisk vulva-undersökning

Bara titta först. Spegel : torrhet, sprickor, ngt avvikande att se?

Ömma områden i vulva? 

Bomullspinne-test över vestibulum

Bäckenbottentonus. Knip/avslappning?

Ev provtagning: wet smear, svamp-

odling, stansbiopsi



Svårt med gyn-undersökning?

• Ha kontakt med patienten – stoppa om hon vill sluta/svårighet

• Vid vaginism: hjälp patienten andas och slappna av, om OK 

fortsätt undersökning

• Indikation? Tagit sina cytologprov? Försiktigt VRSU, ev litet 

spekulum

• Vid svår rädsla, spändhet: kan vara indicerat med undersökning 

under narkos – men helst träna avslappning och klara gyn-

undersökning så småningom.



Primärt omhändertagande vulvasmärta
• Diagnos och info: överkänsliga smärtnerver/smärtsystem

• Sätt ut irriterande lokalbehandlingar – behandla om svamp 

• P-piller? Paus 3 mån?

• Undvik överhygien; oljehygien

• Mjukgörande salva 2-3 gånger dagligen

• Undvik samlag när det gör ont

• Prova xylocaingel/salva: kan svida, börja med gel



Fortsatt omhändertagande 
vulvasmärta/ smärta vid sex

• Tvärprofessionellt omhändertagande

• U-mott kan ha team bm/Q

• Barnmorska: Samtal, info, bäckenbotten, smörja

• Sjukgymnast: Spänd muskulatur, annan smärta

• Kurator: samtal kring stress och sex, samliv. 

• Behandling av ångest, depression? 



Team-behandling av vestibulit 
på vulvamottagningen

Smärtbehandling

- lokal desensibilisering, Xylocain/mjukgörande

- akupunktur, ev. amitriptylin, operation, botox?

Bäckenbotten-rehabilitering

Psykosexuellt omhändertagande

- minska stress, ångest/oro, depression

- öka lust, självkänsla, kommunikation



Prognos: 
Teambehandling DS vulvamott

Primär vestibulodyni

• 30 % bra/stor förbättring

• 35 % förbättrad

• 35 % ingen förändring

Sekundär vestibulodyni

• 54 % bra/stor förbättring

• 36 % förbättrad

• 11 % ingen förändring

80 % bättre/bra 5 år efter avslutad teambehandling



Vulvamottagningar 2014
Västerbotten läns landsting. 
Vulvamott Hudmott Umeå
Vulvamott KK Skellefteå 
Landstinget Gävleborg. 
Vulvamott KK Gävle
Landstinget Västernorrland
Vulvamott KK Sundsvall. 
Landstinget Dalarna
Vulvamott KK Falun
Örebro läns landsting
Vulvamott KK Örebro
Landstinget Västmanland
Vulvamott KK Västmanlands sjukhus Västerås
Landstinget Uppsala län
Vulvamott KK Uppsala
Stockholms läns landsting
Vulvamott KK Danderyds Sjukhus
Landstinget Östergötland
Vulvamott KK Linköping
Landstinget i Jönköpings län
Vulvamott KK Jönköping
Västra Götalandsregionen
Vulvamott KK NÄL
Vulvamott KK Borås 
Region Halland
Vulvamott KK Halland Varberg. 
Landstinget i Kalmar län
Vulvamott KK Kalmar
Region Skåne
Vulvamott Malmö, KK SUS
Vulvamott KK Helsingborg. 



Starta vulvamottagning?

• Gynekolog: SFOG-kurs i vulvasjukdomar, sexologi

• Hudläkare i någon form av samarbete

• Sexologi, psykosocialt omhändertagande: bm, kurator etc

• Bäckenbotten: bm, sjukgymnast, uroterapeut etc



Stöd för vulvamott

• SFOG-kurs i vulvasjukdomar för gynekologer och 

hudläkare

• Auskulationer, studiebesök

• Nätverk för vulvamott via VulvARG: möten, föreläsningar, 

rapportering från konferenser, forskning


