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Vulvamottagning

• Gynekolog

• Dermatolog

• Sexolog 

• Specialintresserad patolog

• Tertiär remissinstans
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Diagnostiska hjälpmedel







Vulvasjukdomar (1)
• Urogenital atrofi (UGA)
• Bartholinit
• Hidroadenitis suppurativa (acne inversa)
• Herpes genitalis
• HPV - Kondylom - VIN 1-2
• Carcinoma in situ - VIN 3
• Vulvacancer
• Candida
• Eksem (dermatit)
• Lichen sclerosus (LS)
• Lichen ruber
• Vestibulit
• Essentiell vulvodyni



Vulvasjukdomar (2)

• Tumörer
• Atherom
• Psoriasis
• Lichen ruber planus
• Plasmacells vulvit
• Pemfigus, Cicatriciell Pemfigoid
• Ulcus vulvae acutum
• Aftae vulvae
• Mb Bechet
• Mb Crohn, SLE



Lokala besvär från slemhinnor mm 
i underlivet postmenopausalt

• 30-40% har besvär 5-10 år efter MP

• Irriterade slemhinnor i slidan

• Urinvägsinfektioner

• Framfall (prolaps)

• Urininkontinens (både ansträngnings- och 
trängningsinkontinens)

• Irritation i urinröret (uretrit)

• Uretrakarunkel



Hormonbristen förändrar 
underlivet och urinvägarna

Slemhinnan 

blir tunnare 

och skörare. 

Surhetsgraden 

och bakterie-

floran förändras.



Bäckenbotten sedd underifrån.

Med tiden kan 
hormonbristen 
bidra till att 
muskulaturen 
i bäckenbotten 
försvagas.

Bäckenbotten påverkas

Bäckenbotten sedd underifrån



Lokal östrogenbehandling mot UGA

•Oestriol vagitorier/kräm (E3)
•Oestring (E2)
•Vagifem (E2) 

OBS Peroral terapi med estriol 
rekommenderas ej! (Weiderpass et al, Lancet, 
353, 1999)





Bartholinit/cysta

• Glandulae vestibulares majores Bartholini
• Utförsgång tilltäppt
• Abscess
• Svullnad, ömhet, svårt att sitta
• (Gc), stafcc, strpcc, coli, anaerober
• Diffdiagnos: Analabscess
• Akut beh: Incision eller fenestrering
• Beh av cysta: Fenestrering (aldrig excision!)



Fenestrering - marsupialisering



Hidroadenitis suppurativa
(Acne inversa)

• Inflammation i apokrina körtlar

• Även armhålor

• Debut efter puberteten

• Papler, pustler, abscesser

• Beh: Antibiotika, kirurgi, laser



Herpes genitalis

• STD, prevalens (pos HSV-2 serologi) 15-35%
• 20% diagnos, 20% ej diagnos, ej besvär, 

60% ej diagnos, besvär
• HSV-1 och HSV-2 lika vanliga vid 

förstagångsinsjuknande
• Blåsor, lymfadeniter
• Livslång infektion, ofta subklinisk
• Smittsamhet även utan symtom
• Diagnos: Klinisk bild, virusisolering, PCR, serologi
• Symptomatisk beh: Alsol 1%, Lidocain 
• Aktiv beh: Aciclovir 200mg x 5 x 5-10 

Valaciclovir 500mg x 2 x 5-10
• Primärinfektion i 3:e trim är sectioindikation



HPV - kondylom (VIN 1-2)

• >150 subtyper (16, 18, m. fl. carcinogena)
• Spetsiga (ffa 6, 11); platta (bl a 16, 18)
• Vanligaste STD
• Diagnos: 5% ättiksyra, kolposkopi, px, VS
• Spontanläkning/regress efter 1-2 år
• Beh spetsiga: Podofyllotoxin (Wartec®), 

Imiquimod (Aldara®), kirurgi
• Beh platta: Ingen, Abbothyl®
• OBS VS kontroll!



Carcinoma in situ (VIN 3)

• Bowen’s disease (äldre pat, lokaliserad)

• Bowenoid papulos (yngre pat, multifokal, 
ofta regress)

• Excision

• Destruktion efter biopsi

• Partiell vulvektomi

• Livslång kontroll (även vagina, cervix)



Vulvacancer

• Ca 120 fall/år i Sverige

• Äldre (medelålder 70 år)

• 90% skivepitelcancer, 5-8% mal melanom

• Klåda, sveda, blödn, flytning, sår, odör

• Diagnos: biopsi

• Behandling: Lokal exc, vulvectomi + 
lgll utrymnig, ev strålbehandling



Candida

• Oppurtunistisk infektion, ej STD
• Antibiotika, diabetes, graviditet
• Ofta samtidig colpit (kesoliknande fluor)
• Svår klåda
• Symmetrisk utbredning, skarp kant
• Diagnos: Weat smear (KOH), jästsvampodl
• Beh: Lokal (imidazol-prep, Gentiana), 

systemisk (azol-prep, alltid vid långv besv), 
ibland + grupp II steroid



Eksem

• Atopi, lichen simplex (neurodermit), 
seborrhoiskt, irritativt och allergiskt 
kontakteksem

• Ofta eksem på andra lokalisationer

• Asymmetriskt, lichenifiering, rivmärken

• Diagnos: Stansbiopsi/PAD, epikutantest

• Diffdiagnos: Lichen sclerosus

• Beh: Grupp III steroider, eliminera agens



Svamp Eksem

Sekundärinfektion

Allergisk reaktion



Lichen sclerosus

• Prevalens 0,01 – 1,7 %
• Majoritet > 50 år
• Kronisk sjukdom, autoimmun?
• 90 % anogenital lokalisation
• Malignisering i 3 - 5 %
• Svår, ffa nattlig klåda
• Symmetrisk, lichenifiering, atrofi/resorption, 

synechier, rivmärken
• Diagnos: Stansbiopsi/PAD
• Diffdiagnos: Eksem
• Beh: Grupp IV steroider enl schema (motv. cancer)
• Livslång kontroll (gynekolog/dermatolog)
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Lichen ruber planus (LP)

• Sannolikt autoimmun sjukdom
• Klåda, sveda, dyspareuni
• Klassisk papulös, hypertrofisk, erosiv
• Även förändringar övrig hud och munhåla
• Diagnos: stansbiopsi med PAD
• Behandling: Steroider (lokalt, systemiskt), 

retinoider, cyklosporin A, tacrolimus 
(Protopic®)

• Plasmacellsvulvit = erosiv LP
• Viss maligniseringsrisk



Vestibulit (localized provoked)
• Friedrichs kriterier (1987):

1. Smärta vid penetration (coitus, gyn us)
2. Ömhet vid tryck med bomullspinne (swab)
3. Erythem i (bakre) vestibulum (Bartholinis öppn)
4. > 6 månaders duration

• Yngre kvinnor (< 30 (40) år)
• 2-5% (?) av kvinnor 20 - 29 år
• Lust ↓, samlagsfrekvens ↓, ofta vaginism (sekundär)
• Ytliga nervfibrer ↑, ingen inflammation
• Oklar etiologi, multifaktoriell : Svamp (inkl beh), HPV, 

eksem, Herpes, hygien, p-piller,
psykosomatisk/sexuell, iatrogen, övergrepp?



Candida
HPV
Eksem
Herpes
Övergrepp
Sex problem
Överbehandling
etc.

Vestibulum:
Ömhet
Erythem

Smärta
Dyspareuni

Vaginism
Lubrikation ↓

Coitus (försök)



Vestibulit - utredning

• Weat smear 

• Stansbiopsi/PAD

• PCR (HPV)

• Jästsvamp-, virusodl

• Sexolog



Vestibulit - behandling

• Om möjl specifik
• Oljehygien 
• Sexologisk (stavträning)
• Lokalanestetika (2% Xylocaingel)
• Tricykliska antidepressiva 

(Amitryptilin 10-100mg/dygn)
• Expektans 
• Kirurgi: vestibulectomi
• Botox®?



Bakre vestibulectomi



Candida
HPV
Eksem
Herpes
Övergrepp
Sex problem
Överbehandling
etc.

Vestibulum:
Ömhet
Erythem

Smärta
Dyspareuni

Vaginism
Lubrikation ↓

Coitus (försök)

Specifik behandling

Sexo-
logisk
behKirurgi



Essentiell (dysestetisk/generalized 
unprovoced) vulvodyni

• Oftast äldre kvinnor

• Oprovocerad brännande smärta i vulva 
och perineum

• Ej dyspareuni eller vaginism

• Normalt gyn status, ingen rodnad eller ömhet

• Ibland depression

• Beh: Amitryptilin (Saroten®) 10 mg x 2, upptrappning 
till max 50-100 mg/dygn, > 6 mån. 
Gabapentin (Neurontin®) 300mg x 1-3. 
Psykoterapi, avslappning, akupunktur?



Stora inre blygdläppar

• SFOG anser inte att de skall opereras 
i offentlig sjukvård

• Vi opererar: Blygdläppar > 5 cm
Vid kraftig assymmetri

• Fara för: Blödning, infektion, neurom




