
Protokoll från Vulv-ARG möte 2018-10-26, Danderyds Sjukhus 
 
 
 
Närvarande:  
Elisabet Nylander professor och hudläkare via video, Umeå. Inga Sjöberg 
gynekolog/distriktsläkare Umeå.  
Gunilla Aneblom och Johanna Skoglund Jobs barnmorskor, Åsa Rikner sjukgymnast, Ingrid 
Back och Eva Lejelind kuratorer, Karin Sanner hudläkare Uppsala. 
Nina Bohm-Starke och Ulrika Heddini gynekologer vulvamott Danderyd. Mirja Brolin 
barnmorska Sesam-mott Danderyd. Eva Berg Björnelius hudläkare, Berit Lidström och Mona 
Andersson Eng kuratorer Sesam KS/Huddinge. Anja Hasselblad ST hud KS. Annette 
Aronsson gynekolog KS. Sophia Ehrström gynekolog Ultragyn/Sophiahemmet. Ingrid 
Aldehag Hansen barnmorska Sesam City Stockholm.  
Cecilia Berger gynekolog, Annika Taube och Susanne Rådahl barnmorskor, Åsa Dahlenborg 
och Karin Sidenvall kuratorer Södersjukhuset. Inga-Lill Olsson barnmorska och Birgitta Örjes 
Svensson kurator o psykoterapeut Huddinge U-mott. Olle Frankman gynekolog, Åland. 
Lena Rosen barnmorska, Lina Sjögren Edstam fysioterapeut, My Keita och Jenny Skog 
kuratorer, vulvamott Södertälje.  
Andrea Hess Engström fysioterapeut Västerås. Åsa Frisk barnmorska U-mott Norrköping.  
Beatrice Berter gynekolog vulvamott KK NÄL Trollhättan. Annelie Nilsson fysioterapeut 
vulvamott Borås.  
Ebtyhal Al Shamary och Christina Rydberg gynekologer, Eva Nilsson och Sara Nyberg 
barnmorskor vulvamott KK Halland/Varberg. Susanne Persson och Jenny Lindvig 
barnmorskor vulvamott KK Halland/Halmstad.  
Kristina Billberg gynekolog U-mott Ängelholm.  
Anna Löfroth, hudläkare, Hanna Abäck Lundberg gynekolog, Ulrika Johnsson sexolog och 
barnmorska, Sofia Rydhög fysioterapeut vulvamott Malmö. Helene Iversen och Marianne 
Wulff gynekologer Malmö.  
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Nina Bohm-Starke öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 
§ 2 Datum för nästa möte: fredag 15 mars 2019 
 
§ 3 Uppföljning föregående protokoll  
Botox-studien färdiginkluderad, uppföljning pågår. EMBLA-studien kräver några ytterligare 
inkluderade patienter enligt Andrea Hess Engström som skall ingå som doktorand i projektet.  
Nationellt vårdprogram vulvaca inkl. premaligna förändringar närmar sig att vara färdigt för 
remissrunda till våren. Genomgång nästa möte.  
 
§ 4 RiksARG 
Vid RiksARG´s årliga möte under SFOG-veckan i Uppsala rapporterades att Stiftelsen har 
fått brist på medel för internat och annat stöd till ARG-grupper, men SFOG´s styrelse menade 
att de kommer att kompensera för det. Ansökan om medel för internat etc. som tidigare till 
ARGUS. 
 



§ 5 Möten, konferenser, utbildningar, avhandlingar 
 

• ST-kurs om vulvasjukdomar och STI för blivande gynekologer arrangeras varje 
halvår, 2019 planerad april i Göteborg med Anna Holm och Beatrice Berter som 
kursledning och oktober i Stockholm med kursledning Bita Eshraghi. Hanna Abäck 
Lundberg och Anna Löfroth från vulvamott Malmö har anmält intresse att hålla ST-
kursen från 2020, vilket är välkommet.  

• SFOG-kursen för specialistläkare gyn/obst eller derm/ven ges varje vår, planeras i maj 
med  kursansvarig Nina Bohm Starke. 

• Utbildning för vulva-team 2019? Se nedan 
• Core curriculum utbildningsprogram i Göteborg för gyn-specialister i VG + Halland 

har i april tema ffa vulvadysplasi. 
• U-mott Stockholm ger i vår utbildning om samlagssmärta ganska mycket efter 

konceptet till team-utb nedan. 
• Arctic Pelvic Floor Meeting i Tromsö 27-28/5 2019: inkontinens, förlossningsskador 

och pelvic chronic pain. https://unn.no/arrangementer/arctic-pelvic-floor-meeting-
apfm  

• SFOG i Östersund aug 2019: Nina anmält att vi önskar hålla symposium kring SoS 
rapporten och vulvasmärta.  

• ISSVD i Turin 16-20 sept  https://www.issvd.org/event/xxv-world-congress-
postgraduate-course/  

• ECSVD 2020 i Wien 
• Cathrin Alvendal disputation 181109 KI/Danderyds Sjukhus: Innate Immune Factors 

in Reccurent and Persistant Infections of the lower Female Genital Tract.  
 
§ 6 Kosmetisk vulvakirurgi. Bilaga patientinfo problem med blygdläppar och artikel 
Lykkebo: Inre labia, upplevelse och utseende 

• Etik ARG 181005 meddelat att de instämmer i att det är önskvärt att ändra riktlinjen 
om kosmetisk vulvakirurgi på SFOG-hemsida/SFOG-råd till texten från kapitlet om 
detta i ARG-rapporten om vulvovaginala sjukdomar 2013. 

• Förslaget till Patient-info godkändes - som även kan fungera att lägga på mottagnings 
hemsida, skicka till patienter innan läkarbesök samt som info-blad till vårdcentraler, u-
mott, etc samt). Kommer att läggas på VulvARg´s hemsida och ev. SFOG.  

Under ECSVD presenterades dansk studie publ 2017 om upplevelse av inre labia och storlek. 
52 % av 244 kvinnor hade inre labia som syns utanför de yttre. Av de 13 % som inte upplevde 
sina labia som normala hade fler labia minora som syntes utanför labia maj (74 %). Inget 
samband sågs mellan storlek på labia min och upplevelsen att de var onormala. Se bifogad 
artikel. 
 
§ 7 Rapportering från ECSVD. Bilaga bildspel ECSVD svamp och smärta, ECSVD 
premaligt och lichen. Bilaga följebrev hemtest svamp.  
Diskussion kring profylax-behandling och ev. nedtrappning.  
Sophia: följ kapitel om svamp i ARG-rapporten: Fluconazol 150 mg en-två ggr/vecka i sex 
veckor är tillräcklig dosering och behandlingstid i de allra flesta fall och har visats kunna 
uppskjuta recidiv i upp till nio månader. Om denna regim inte räcker, kan fluconazol 50 mg 
dagligen prövas i 1-2-(6) månader. Behandling behöver ofta upprepas och kan förlängas.  
Vikten av odling vid misstanke om recidiv (kan vara annat: eksem/torrhet/vulvodyni/lichen 
mm). Vulvamott Varberg har följebrev till egen-prov att skicka in.  

https://unn.no/arrangementer/arctic-pelvic-floor-meeting-apfm
https://unn.no/arrangementer/arctic-pelvic-floor-meeting-apfm
https://www.issvd.org/event/xxv-world-congress-postgraduate-course/
https://www.issvd.org/event/xxv-world-congress-postgraduate-course/


Vid biverkning/ej tål flukonazol: profylax med itrakonazol eller borsyra intermittent, där det 
inte finns utvärderade nedtrappningsscheman.  
 
§ 8 Åsa Rikner: fysioterapi vid vulvodyni. Bilaga presentation fysioterapi vid 
vestibulodyni, team-upplägg Uppsala.  
I Uppsala infomöten i grupp ca 8 patienter varje månad bm + sjg om programmet, i väntan 
från läkarbesök till tid till sjukgymnast.  
Viktigt minska katastrofkänsla och rädsla för underlivet. Börja beröra på ganska snälla 
områden – stanna i känslan, slappna av och se hur initiala smärtan efter en liten stund 
minskar. Långsamt närma sig mer känsliga områden.  
Triggerpunktsbehandling – vanligt på andra typer av smärtor där man hittar spända ömma 
punkter i muskler och behandlar med tryck, tänjning. Kan ibland hittas i bäckenbotten, men 
försiktighet med behandling så den inte är för smärtsam och triggar mer smärta. 
 
Diskussion kring hur det finns många sätt att arbeta utifrån de kompetenser/resurser varje 
vulva-team har, för att ge de behandlingar som behöver ingå. Bäckenbotten-terapi av sjg eller 
barnmorska, uroterapeut etc. Samtal, KBT, kring smärta och sex via barnmorska, 
sjukgymnast, kurator, psykolog, sjuksköterska, annan sexolog etc. Behandla allmän 
muskelspänning, annan smärta via nära team-medlemmar eller samarbete med sjukgymnaster 
på VC/sjukgymnast-mottagningar. Medicinsk behandling av gynekolog, hudläkare etc. 
 
Susanne Rådahl U-mott Stockholm har gjort magisteruppsats kring barnmorskors arbete med 
vulvodyni på U-mott. Se bilaga.  
Kurator Ingrid Back vulvamott/hud-mott Uppsala har utvärderat behandling med yoga och 
samtal . Se bilaga.   
Hör gärna av er om ni gör utvärderingar eller har info-material ni kan tänka er dela med er av 
till andra team – mejla sekr inför nästa möte. 
 
§ 9 Utbildning för vulvateam 
Arbetsgrupp för en ny kurs för vulva-team (Åsa Rikner, Gunilla Aneblom, Ida Lindahl, Marie 
Hjalmarsson, Berit Lidberg, Åsa Dahlenborg, Ulrika Johnsson, Lena Dippel) presenterade 
2017 ett förslag till program för kurs för vulvateam, där vi beslöt att 2 dagar är rimlig tid, se 
bilaga senaste förslag program. 
Uppsala-teamet med Åsa Rikner och Gunilla Aneblom fick frågan om de i Uppsala kunde 
arrangera första kursen, men haft svårt få gehör för stöd med adm och ekonomisk 
stödfunktion på kliniken.  

• Diskuterades vidare och vi hoppas kunna stötta Uppsala teamet att arrangera första 
team-kursen oktober 2019.  

• Fler i kursledning lokalt – gyn-läkare kan vara stöd i kontakten med KK? Nina skall 
försöka nå ansvariga på KK Uppsala och påverka stöd för kursen 

• 2 dagar med internat – 30-max 40 deltagare per kurs. Viktig med tid till interaktioner, 
diskussioner och inte bara föreläsningar. 

• Öppen för alla professioner som jobbar i vulvateam/mott med vulvasmärta/ytlig 
samlagssmärta – i första hand inte U-mott (ev. om finns platser?) 

• Så snart som möjligt sätta datum och boka kurs-lokal – Åsa och Gunilla återkomma 
om det 

• Behov? Ja och ökande tror vi: får vi datum att mejla ut kan vi fundera över 
intresselista. När anmälan går ut kommer sista dag för anmälan/kursavgiften inbetalas.  

• Programmet kan behöva modifieras – kan vi inte få tänkta externa föreläsare är både 
Åsa och Gunilla utmärkta föreläsare, och de kan använda gruppen för insatser/tips. 



 
§ 10 Socialstyrelsens rapport om vulvodyni - bilaga. Nationellt kunskapsstöd? 
I regeringssatsningen på förbättrad förlossningsvård och kvinnohälsa finns även med 
långvarig gynekologisk smärta inklusive vulvodyni/vestibulit bland identifierade 
problemområden. I juni publicerade SoS Kartläggning av vestibulit - förekomst, behandling 
och behov av kunskapsstöd för kvinnor med vestibulit (2018), av Hanna Muhlrad som deltog 
vid förra mötet.  
Vi ser en möjlighet i om vi kunde få arbeta vidare med nationellt kunskapsstöd/riktlinjer för 
att tydliggöra behovet av en bättre och mer jämlik vård för patienter med vulvodyni.  
Nina och Hanna försöker komma vidare med detta, ev. via SoS, SKL, programområdet 
kvinnosjukvårds ordförande, SFOG, ev. politiker – tipsa gärna om ni ser möjlig kanal att föra 
fram detta till beslutsfattare.  
 
I vårens rapport framkom att vulvamottagning saknas i hälften av landets regioner/landsting. 
Vi anser att minimum är en specialiserad tvärprofessionell vulva-mottagning för svåra 
långvariga fall med klåda, sveda, smärta inom varje region/landsting/stor-kommun, men är 
rimligt inom varje kvinnoklinik och ev. större hudklinik.  
 
§ 11 Diagnossättning vid vulvasmärta, samlagsmärta. Bilaga bildspel Nina. 
I samband med arbetet att kartlägga förekomsten och omfattningen av vestibulit, framkom 
problemet att inte alla patienter få diagnos som registreras och kan läggas till statistiken, och 
att vi är oeniga kring vilka diagnoser som bör sättas när.  
I rapporten valdes att använda ordet vestibulit, trots att det inte finns med i ny terminologi, 
men används fortfarande av patienter, media etc.  

• Diskussion kring vilket ord vi använder/bör använda i samtal med patienter och i 
teamen. Svårt att uttala vestibulodyni – vi kom överens om att arbeta för att vulvodyni 
är ett bra ord med patienterna, så får vi specificera i diagnossättningen om det är 
generaliserad, spontan (N94.8) eller lokaliserad, provocerad (N76.3 vestibulit).  

• Frågan är om vi skulle kunna komma ifrån N76-diagnoser helt (inflammatoriska 
tillstånd) och välja under N94 en annan kod för provocerad, lokaliserad vulvodyni. 
Eller så kommer helt andra diagnoser i ICD11 som är under utredning på SoS till jan 
2020, där de önskar synpunkter. Vi skapar en arbetsgrupp som ser över detta och gör 
förslag till både SoS och SFOG´s diagnosexpert Karin Pihl eller efterträdare i 
diagnosboken. Arbetsgrupp prel. Nina, Christina, Olle, Anna Löfroth. 

• Viktigt med diagnossättning för alla patienter för att kunna synliggöra behov – men 
ingen tradition inom U-mott, VC och även inom specialistvård enbart vid läkarbesök. 
Kristina Billberg U-mott Helsingborg diagnossätter sedan ett knappt år. Även Åsa 
Frisk sett över diagnoser på U-mott.Nina intresserad av kontakt med u-mott som sätter 
diagnoser på vulvasmärta – hjälp ta fram statistik? 

 
§ 12 Kvacksalveri och humbug: Nina Bohm Starke från SFOG-veckan. Bilaga bildspel. 

”Föryngrande laserbehandling” marknadsförs hårt i Sverige. Har förbjudits i USA av 
FDA efter komplikationer, skador i vagina, blåsa.  
Se bildspel med även fler ovetenskapliga behandlingar, som finns i stor omfattning för 
vulvovaginala besvär.  
 

§ 13 Egna fall. Bilaga 3 fall vaginal stenos inkl behandling kirurgiskt med 
efterbehandling, vaginala steroider   

• Christina presenterade 3 fall av vaginal stenos, se bilaga inklusive behandling 
kirurgiskt och efterbehandling med vaginala steroider. Kommentarer mötet: När 



Colifoam är restat så fungerar det även med vaginal behandling med dermovatsalva 
som förs upp med finger eller stav (Elisabet). Finns även Prednisolon APL vagitorier 5 
mg som måste skrivas som extempore-recept.  

• Inga: ung kvinna med recidiverande vaginos med kraftiga besvär. Provat allt inkl PG 
Larssons Schema i arg-rapporten som även inkluderar partnerbehandling och Eco Vag. 
Fungerat bäst på tabl flagyl som hon tar varje vecka. Förslag: Donaxyl eller borsyra. 
Olle – colifoam? Inga är skeptisk till donaxyl: risk att störa vaginalfloran ytterligare – 
studier? Mer än flagyl och dalacin? 

• Lägga till lokalt östrogen vid återkommande vaginos? Ffa postmenopausalt men även 
vid gestagendominerat p-piller/minipiller?  

• Probiotika? – Eco -Vag kan skrivas på recept,det enda att använda på svenska 
marknaden enligt Sophia. Nina varit på avancerad mikroskoperingskurs och tyckte det 
var inspirerande att kunna använda mikr mer - och insåg att probiotika används mkt 
mer i europa, liksom donaxyl. 

• Christina: Allergi mot seminalvätska, antikroppar påvisade vid allergolog-utredning. 
Ingen hört om men Elisabet haft patienter med urticaria efter sex – ge antihistaminer 
vid sex. 

• Anna L: kvinna f -97 med vestibulit, upprep svamp. Sökt för utslag/pustler över labia 
ffa vid mens. Sebaccös adenit? Nej - px visade djup inflammation och demodex dvs 
hudkvalster (kan orsaka rocacea) – insatts på Tetralysal.(rapportera hur det gick?) 

• Ulrika J Malmö: patient som hört ngn prova Capsain-salva mot vulvasmärta? Nina: 
Preparat registrerat för hud, herpes zoster. kraftigt irriterande. Inte rekommendation i 
vulva, framförallt inte på känslig slemhinna. 

• Nytt patient-info-material med bra bild av vulva och bäckenbotten. Kan beställas på 
www.gynzone.com  

 
 

Till nästa möte 
- Psykolog om smärta och sex? Förslag Johanna Ekdahl – Berit L frågar  
- Tid för möten i separata professionsgrupper? Professionsgrupp ha eget möte under 

programpunkt som inte så mycket berör dem? (alltid fritt att planera) 
- Patientinfo, formulär och utvärderingsformulär – mejla in material att dela, diskutera 
- Cathrin Alvendal om sin avhandling 
- Nationellt vårdprogram vulvaca inkjl premaligna förändringar – Anna, Cecilia, Elisabet.  
 
 
Mötet avslutas.  
 
 
Nina Bohm-Starke   Christina Rydberg   
Ordförande    Sekreterare  

http://www.gynzone.com/

