
 

Protokoll från digitalt Vulv-ARG möte 2020-11-06 
 

 

Närvarande: 

Elisabet Nylander professor hudkliniken Umeå. Inga Sjöberg gynekolog Umeå. Therese 

Lindberg barnmorska Skellefteå, Karin Sanner hudläkare Akademiska Sjukhuset Uppsala. 

Andrea Hess Engström fysioterapeut Västerås. 

Nina Bohm-Starke, Åsa Ehlin von Kartaschew och Philip Haraldsson gynekologer, Anita 

Öhlund kurator, Åsa Rikner sjukgymnast och Hilde larsson vulvamott Danderyd. Berit 

Lidström kurator och Ingrid Aldehag Hansen barnmorska Sesam KS/Huddinge. Bita Eshraghi 

och Lena Maltzman gynekologer vulvamott SöS. Josefina Åberg Liesaho gynekolog, Helene 

Löfholm och Åsa Basiri barnmorskor, My Keita och Jenny Skog kuratorer, Lina Sjögreen 

Edstam fysioterapeut vulvamott Södertälje. 

Jenny Lundgren kurator Linköping. Åsa Frisk och Shaghayegh Taheri Lundblad barnmorskor, 

Jenny Lundgren kurator och Barbro Andersson psykoterapeut U-mott Norrköping. Anna 

Hägg gynekolog och hud-läk vulvamott Jönköping. 

Anna Holm och Eva Smith Knutsson gynekologer, Lina Hultberg kurator vulvamott KK NÄL 

Trollhättan. Suhair Fakhri gynekolog, Annelie Nilsson fysioterapeut, Angelika Bansal kurator 

vulvamott Borås. Hanna Rydberg Sexualmedicinskt Centrum Göteborg och gyn-mott 

Kungälv. Anette Frössling barnmorska U-mott Kungälv. Petra Tunbäck hudkliniken 

Sahlgrenska SU Göteborg. Beatrice Berter gyn-mott V Frölunda Göteborg. Christina Rydberg 

och Ebtyhal Al Shamary gynekologer vulvamott KK Halland/Varberg.  

Emmie Rydström ST-läk gyn, Elin Lund, fysioterapeut, och Inger Löfgren barnmorska, Linn 

Hansen – namnbyte fr pettersson fysioterapeut? vulvamott Växjö.  

Louise von Geijer och Susanna Fahlgren gynekologer, Anna-Maria Ursberg hudläkare, Lina 

Lindegren vulvamott Helsingborg. Kristina Billberg gynekolog U-mott Ängelholm.  

Hanna Abäck Lundberg gynekolog, Ulrika Johnsson barnmorska och sexolog, Annette Mörk 

barnmorska vulvamott KK, SUS/Malmö. Helena Cewers Malmö. 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Nina Bohm-Starke öppnade mötet och dagordningen godkändes.  

 

§ 2 Datum för nästa möte: 12 mars 2021 

 

Senaste möte för hela gruppen var 191108. Under våren hölls digitalt arbetsmöte kring 

SFOG-råd. Vi planerar för att 12 mars 2021 ha ett digitalt VulvARG-möte, kl. 9-12.  

 

§ 3 Nya diagnoser dysplasi och vulvodyni 

 

Under 2019 utarbetade vi revidering av rekommenderade diagnoserkoder vid dels dysplasi i 

vulva och dels vulvodyni i enlighet med ny terminologi, se bilaga. Dessa koder ses nu i nya 

upplagan av diagnosboken SFOG 2020 – orange bok, se till att de beställs till era 

mottagningar.  

 

§ 4 SFOG-råd inom Vulvasjukdomar  

 

Vi har senast året börjat revidera kapitel i ARG-rapporten/aktuellt område som SFOG-råd, en 

form av riktlinjer där vi har nu fått en digital plats att lägga dem:  www.SFOG.se: följ 

http://www.sfog.se/


Råd/riktlinjer och därunder SFOG-råd Gynekologi: här finns rubrik Vulvovaginala 

sjukdomar.  

 

Färdiga SFOG-råd finns här nu för: 

- Premaligna förändringar i vulva: Länk till kapitel om detta i nationella 

vårdprogrammet för vulvacancer 2020. Anna Löfroth, Elisabeth Nylander och Cecilia 

Kärrberg har deltagit i arbete med detta kapitel. 

- Socialstyrelsens kartläggning av vestibulit/vulvodyni 2018, rapporten ligger här. 

- Gyn-kontroll före och efter allogen stamcellstransplantation 2020, ang GvH och 

dysplasi-risk. Stort arbete utfört av Eva Smith Knutsson och Cecilia Kärrberg som även 

startat nätverket för genital GvH hos kvinnor, som hade möte under gårdagen. Där fick 

Eva frågan från hematologer om de kan lägga aktuellt SFOG-råd/länka till från sin 

hemsida – vilket vi inte såg några hinder för, utan bra om våra riktlinjer sprids.  

- Kosmetisk kirurgi i vulva och vagina, reviderat 2019 av Nina Bohm Starke.  

 

SFOG-råd under arbete:  

- Vulvovaginala svampinfektioner (Cathrin Alvendal och Sophia Ehrström, Christina 

Rydberg).  

- Diskuterats behov av riktlinje för lichen sclerosus, inte minst med tanke på att ett bättre 

omhändertagande kan påtagligt minska risken för dysplasi/cancer samt sammanväxningar 

i vulva, se bilagor artikel och presentation av artikel av Lee et al 2015. Detta betonas 

även i nya kapitlet om premaligna förändringar, se ovan. Christina och Elisabet Nylander 

startar upp en arbetsgrupp, tillfrågar Anna Löfroth och Petra Tunbäck. Bra med 

representation från flera regioner med tanke på de svårigheter som kan finnas att 

implementera bättre uppföljning av LS. Hudläkare och gynekologer som vill delta kan 

gärna höra av sig till Christina eller Elisabet.   

- Angående vaginal dysplasi pågår arbete en SFOG-riktlinje av Cecilia Kärrberg och 

Kristina Elfgren. Nina har med sig inspiration kring vaginal aldara-behandling med 

kapslar, hon kontaktar Cecilia och Kristina ang detta.  

- Alla är välkomna att höra av sig till sekr om önskemål skapa/delta i arbetsgrupp för att 

skapa SFOG-råd om något område/kapitel i ARG-rapporten. 

 

§ 5 Vulvodyni SBU och SoS 

 

Arbete pågår med en SBU-rapport om vulvodyni, där Inga Sjöberg och Nina Bohm Starke 

deltar som sakkunniga liksom psykolog från Örebro och sjukgymnast från KS Huddinge. Det 

görs en strukturerad litteraturgenomgång med kritisk granskning av studier kring diagnostik 

och behandling av vulvodyni. Preliminärt färdig rapport i juni 2021.  

Samtidigt har Socialstyrelsen återupptagit sitt arbete utifrån rapporten 2018 om 

vestibulit/vulvodyni och arrangerat ett par work-shops under året för vårdgivare och patienter. 

Ansvariga på SoS skriver nu en rapport som prel. är färdig i december och därefter avser de 

arbeta vidare med att ta fram ett kunskapsstöd. 

 

§ 6 Kurser 

 

- ST-kurs: I sept hölls en digital version av ST-kursen via Zoom från Varberg, av Beatrice 

Berter, Anna Holm och Christina Rydberg. Det fungerade väl inklusive digitala 

gruppövningar mm men stressigt att själva sköta tekniken och frågan är om det inte vore 

viktigt att vi får anlita gärna en professionell firma som kan sköta det. I april är det 

Malmö som ger kursen, med Hanna Abäck Lundberg och Anna Löfroth.  



- Team-kurs: Vulvamott Malmö med Ulrika Johnsson, Annette Mörk hade planerat för 

första teamkursen nu i november men skjutit på den till 24-25 mars, se bilaga. 40 antagna 

finns med flera reserver. Frågan är om det går att hålla den live eller inte. 

- Specialistkurs: Nina ställde in vårens kurs pga pandemin och har en full kurs att planera 

för i maj – hon överväger om den kan göras digital eller live. 

 

§ 7 Verksamhetsbeskrivning vulvamottagning, vulvateam 

 

Anna Hägg i Jönköping har lyft frågan kring om hur vi kan beskriva vulva-mottagnings-

verksamhet inför planering av en mottagning med avgränsning och behov av resurser. 

Beatrice Berter arbetar på detta i Göteborg även.  

Vore bra om vi kan hjälpa varandra med förslag på detta -mejla gärna in om ni har någon 

variant till sekr Christina – så lägger vi det på VulvARG´s hemsida. 

 

§ 8 Pågående studier 

- Botox: Philip Haraldsson doktorand presenterade Botox-studien från Danderyds Sjukhus, 

se bilagor artikel och presentation. Inte signifikant minskning av vulvodynismärta, men 

av smärta vid tamponginförande och fler försök gjordes till samlag. Nina menar att de 

valde för låg dos och använder nu hellre 100 E. Injiceras under EMG-kontroll i m 

bulbocavernosus eller puborektalis. Diskussion kring botox roll i vården av vulvodyni, 

där Nina tänker att det ändå kan ha en roll som en del i andra/tredje-hands behandling vid 

lokaliserad provocerad vulvodyni med svår vaginism – men först efter att man etablerat 

team-behandling. Viktigt att under botox-effektens avslappning i bäckenbotten ge extra 

stöd för att öva tänjning och insläppande. Verkar vara en ofarlig behandling utan 

allvarliga biverkningar. Enstaka patienter i både botox- respektive placebogruppen hade 

övergående urinläckage.  

Tveksamt att lära upp i alla team i nuläget, vi avvaktar SBU och SoS-rapporter. 

- EMBLA: Andrea Hess Engström fysioterapeut i Västerås och doktorand i Uppsala 

rapporterade från EMBLA-studien (internetbaserad ACT-behandling vid vestibulodyni) 

som hittills inte kunnat visa att den internetbaserade behandlingen haft effekt, men fler 

analyser av studien skall göras, se bilaga. 

- Svampbehandling med vaginalt klorhexidin, i uppstart på Danderyds sjukhus, Catrin 

Alvendal.  

 

 

§ 9 Rapport ECSVD vulvodyni och reproduktion 

 

Nina visade bilder från sin presentation på ECSVD om reproduktion vid vulvodyni, se bilaga 

och även bilaga tidigare studie från Linköping som visade viss riskökning för bristningar hos 

kvinnor med vulvodyni och/eller vaginism.  

Diskussion kring vikten av rådgivning inför graviditet och förlossning, inklusive kring 

egeninseminering om smärtsamt/svårt med samlag. Ingen evidens/studie finns kring olika 

förlossningssätt vid vulvodyni, både Danderyd och Varberg rekommenderar vaginal 

förlossning i första hand, om inte svår psykisk blockering/traumatisering eller liknande. En 

liten studie har inte visat ökade risker med vaginal förlossning efter vulvaplastik 

Från Varberg rapporterades om goda erfarenheter av att ha nära samarbete mellan vulvateam 

och aurorateam/team för förlossningsrädda. Det har underlättat både vid tidig 

överrapportering vid graviditet och att skapa gemensamma rutiner kring hjälp med 

vaginismträning, beslut om ev. elektivt sectio. Bifogar Hallands vårdriktlinje till 

förlossningsavdelningarna ang förlossning vid vulvasmärta. 



 

§ Egna fall 

1. Emmie Rydström Växjö: 8-årig flicka med lichen planus. Rodnat, irriterat i status, px 

visat LP. Svarat bra på dermovat. Enligt Elisabet Nylander mycket ovanligt. Hon eller 

Nina förmedlar fallet till Fiona Lewis, Emmie mejlar avidetifierade foton till Nina och 

Elisabet. Uppföljning och gärna foton med till nästa möte. 

2. Anna-Maria Ursberg Helsingborg: 53-årig kvinna med lichen planus och 

svårbehandlad utbredning i crena ani, stans visat både LP och LS. Har en 

systemsjukdom, mixed connective disease, stått på prednisolon av och till. För svåra 

besvär i crena ani fått längre tids behandling med methotrexat med bättring men 

fortfarande sår som lätt går upp. Elisabet Nylander: rek mer barriärsskydd, fler gånger 

per dag med terracortril, vaselin ev dermovat + nytt px i randzon.  

 

 

Nina Bohm-Starke   Christina Rydberg   

Ordförande    Sekreterare  


