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Evidensgrad och vulvodyni





Studier med hög evidensgrad saknas generellt.
Inga publicerade meta-analyser.
Ca 30-40% placeboeffekt enligt olika studier.
För att kunna statistiskt visa en effektiv
behandling med rimligt antal patienter och
kontroller krävs att behandlingen är oerhört
potent!
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Behandling av provocerad vulvodyni (PVD)
 Senaste systematiska
översikten (SBU rapporten)
“This systematic review underlines the
need for more methodologically
stringent trials on interventions for
provoked vulvodynia, particularly for
multimodal treatments approaches. For
future research, there is a demand for
joint ¨”core outcome sets (COS)”


Studie design – RCTs och ickerandomiserade studier for med en
kontroll grupp

Resultatet av den systematiska översikten











Strikt metod – få studier kunde includeras
De flesta studierna visade mycket låg
vetenskaplig tillförlitlighet vilket innebär
att vi inte kan dra några slutsatser om
behandlingseffekter.
Multimodal fysioterapi jämfört med topikalt
lidokain1 var den enda interventionen med
viss evidens (low certainty of evidence)
Det var inte möjligt att göra några metaanalyser beroende på olikheter i
behandlingarna och dess jämförelser.
Det var uppenbart att outcome measures
måste samordnas genom att ta fram core
outcome set.
SBU har påbörjat den processen!

1Morin
Nina Bohm-Starke

et al, Am J Obstet Gynecol 2021
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Socialstyrelsen har påbörjat ett
kunskapsstöd för provocerad vulvodyni
 Konsensusförfarande för att
kunna ge rekommendationer
angående behandling trots
bristen på vetenskapligt
underlag.
 Arbetet kommer vara klart i
början på 2023.
 Under tiden - Hur skall vi
kunna hjälpa Julia och Anna?

Nina Bohm-Starke
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Behandlingsstrategier
 Smärtbehandling
 Bäckenbottenrehabilitering
 Psykosexuellt omhändertagande

 Viktigt att diskutera målsättningen med
behandlingen!

Nina Bohm-Starke

8

Vad kan man göra primärt?
Kan man komma in tidigt i förloppet så är det mycket bättre
prognos!

Fysiologiska aspekter







Noggrann somatisk anamnes.
Försiktig gynekologisk undersökning, instrument behövs oftast
inte. Smärtkänslighet, rodnad, spända muskler?
Bör få träffa läkare, korrekt diagnos är viktigt!
Hygienråd: minska överdriven tvättning, rekommendera olja och
mjukgörande salva. Vestibulumslemhinnan är mycket känslig.
Hur gör vi med p-piller? Utvärdera ev. biverkningar!

Nina Bohm-Starke
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…..fortsättning
Psykosexuella aspekter





Anamnes angående ångest, depression, familjesituation eller andra
faktorer som kan påverka hur individen mår rent allmänt.
Gå igenom det sexuella och förhållandet till partner
sexuell teknik, erektion/respons, mm
sex på egna villkor, hur ofta sex, mm
avråd från smärtsamma samlag och uppmuntra till sex utan penetration
och smärta
Ge hopp och var optimistisk.
Koppla in teambehandling beroende på allvarlighetsgrad!

Nina Bohm-Starke
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Multidisciplinärt omhändertagande
Samarbete – rehabilitering!
 Läkare - smärtbehandling
 Barnmorska – desensibiliseringsövningar,
bäckenbottenfunktion
 Fysioterapeut – funktion av bäckenbottens
muskulatur
 Kurator med kognitivt inriktat arbetssätt
 Ofta lång kontakt, ca 9-12 månader innan
avslutad!

Nina Bohm-Starke
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Läkarens uppgift





Alla patienter skall ha en korrekt diagnos.
Utvärdera en eventuell depression, ofta i samarbete med kuratorn.
Planerar det initiala omhändertagandet och behandlingsplanen för
patienten.
Sköter det ”medicinska”
- påbörjar Xylocain om inte det är provat tidigare
- ställningstagande till amitriptylin, gabapentin
- ställningstagande till annan behandling (Botox, operation)

Nina Bohm-Starke
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Smärta

Xylocain lokalt






Desensibilisering, minskar neurogen inflammation?
Studier har visat positiv effekt med minskad smärta
Används flera gånger om dagen, 2% gel eller 5% salva
enligt Vulv-ARGs rekommendationer.
Rekommenderas ej vid samlag!
En annan viktigt funktion av att smörja med Xylocain är att
få kvinnorna att börja beröra sitt underliv!

Zolnoun 2003, Danielsson 2006
Nina Bohm-Starke
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Smärta
Amitriptylin (TCA)
 Används främst vid neurogen smärta i doser 75-150
mg/dygn
 Används för generaliserad vulvodyni
 Används mycket internationellt även för vestibulit i doser
50 – 75 mg till natten. Dubbel blind RCT har inte kunnat
visa någon effekt på smärta.
Gabapentin (antiepileptika)
 Max 3600 mg/ dygn, vanligen 2-3 dos regim
 Enligt studier ingen effekt på smärta, men förbättrad
sexuell funktion.
 Anses ha mindre biverkningar än amitriptylin
 Kan vara ett alternativ när amitriptylin inte haft effekt
eller när patienten av ngn anledning inte kan ta den
medicinen.
Foster 2010, Brown 2018, Bachmann 2019
Nina Bohm-Starke
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Smärta
Operation








Skall i princip användas som en
sistahandsåtgärd.
Mycket noggrant urval av patienter.
Endast provocerad och vällokaliserad smärta i
bakre omfånget runt slidöppningen
Bergeron et al, 2001. 87 patienter
randomisering till operation, EMG biofeedback
eller kognitiv beteendeterapi i grupp. Operation
hade bäst smärtreducerande effekt vid 6 mån
uppföljning.
Mest dokumenterad behandling, men mycket
varierande kvalité på studierna.

Bergeron et al, 2001
Nina Bohm-Starke
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Operation
 Avlägsna den påverkade
slemhinnan.
 Dra fram bakre
vaginalväggen och täck
defekten.

Nina Bohm-Starke
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Resultat av operation






67 kvinnor opererade för
vestibulit 1992-2003
Uppföljningstid 41 månader
(12-120)
59% blev helt bra eller mycket
förbättrade, ytterligare 25%
upplevde en förbättring
56% av sekundär vestibulit,
jämfört med 17% av primär
blev helt bra eller mycket
förbättrade!!

Bohm-Starke 2008, Tommola , ACTA 2010, 2011, 2012
Nina Bohm-Starke
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Lokalt östrogen
 Fundera på eventuella biverkningar av p-piller, en upplever att
de blir torra och irriterade
 Störst risk vid kontinuerlig gestagenanvändning med amenorré
– skör slemhinna?
 Obs! Sätt inte ut en fungerande endometriosbehandling
 Vid misstanke på östrogenbrist så kan man prova lokalt
östrogen i vestibulum.

Nina Bohm-Starke
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Barnmorskans uppgift
 Etablerar kontakt med patienten och ses varje vecka initialt.
 Smörjövningar med och utan Xylocain, beröringsträningen är
det viktiga.
 Viktigt att patienten förstår att hon behöver vara närvarande och
registrera vad som händer när hon berör det smärtsamma
området
 Börjar jobba med bäckenbottens muskeldysfunktion, lär
patienten knip-avslappningsövningar.
 Introduktion av vaginalstavar
 Barnmorskan är central i omhändertagandet av patienten!

Nina Bohm-Starke
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Stavträning

Finns i flera varianter – tyvärr dyra. Obs - passar inte alla!
Nina Bohm-Starke
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Sjukgymnastens roll







Tidigare studier har visat att 90% av kvinnor med
provocerad vulvodyni har en ökad spänning och
försämrad funktion i bäckenbottens muskulatur.
4D ulj studier verifierat hypertonicitet, dålig
muskelkontroll och förändrad kontraktilitet i
bäckenbottenmusklerna
Dysfunktion initierar sensorisk störning eller
tvärtom?
Kombinerade fysioterapeutiska metoder (manuell
behandling, bäckenbottenträning, hemövningar
mm.) har viss evidens att minska samlagssmärta
och förbättra sexuell funktion (Morin 2021).

Bortolami A, J Sex Med. 2015. Morin, J Sex Med. 2014, 2017, 2021.
Nina Bohm-Starke
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Ökad spänning i bäckenbottens muskler
 Vaginismreflexen kan ses som en skyddsreflex

Nina Bohm-Starke
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Bäckenbotten
Behandling





Fysioterapi – olika behandlingar kan ingå med
fokus på avslappning – töjning mm.
Obs! Behandlingen skall inte trigga smärta!
Vid utebliven effekt av konventionell fysioterapi,
ställningstagande till botulinum toxin A (BTA).
BTA skall ses som ett komplement till annan
bäckenbottenbehandling, inte ”första hands
behandling”!

Nina Bohm-Starke
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Vidare fysioterapeutisk behandling





Akupunktur
TENS
EMG Biofeedback
Elstimulering





Allmän avslappning
Mindfulness övningar
Obs! Behandlingarna saknar evidens för
smärtreducering, bra för avslappning?

Botulinum toxin A


Hämmar acetylcholin frisättning,
reversibelt (3 mån)

Möjliga verkningsmekanismer av
betydelse för smärta
 ändrad känslighet och svar i
muskelnociceptorer
 minskad aktivitet i γ-motorneuron
 påverkar kolinerg kontroll av kärl och
autonoma funktioner inklusive
neurogen inflammation
 neuroplastiska förändringar i det
afferenta somatosensoriska inflödet

Nina Bohm-Starke
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BTA

Injicerar med EMG nål i främst m puborectalis via vagina

Nina Bohm-Starke
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Resultat RCT

Samlagssmärta (ns)

Tampongtest (p<0,05)

Haraldson, Obstet Gynecol 2020
Nina Bohm-Starke
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Kuratorns uppgift




Träffar patienten regelbundet, initialt 1 gång per vecka.
Glesar ut besöken efter hand.
Kognitivt arbetssätt- tanke, känsla, kropp och beteende
påverkar varandra inbördes
- målinriktat arbete
- livserfarenhet/inlärningshistoria
används som bakgrund men fokus
ligger på nuet
- samarbete mellan patient och
behandlare
- strukturerat arbetssätt, aktivt med
hemuppgifter.
 Gruppbehandling är prövat i flera studier.

Nina Bohm-Starke
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Hur utvärderar vi vår behandling?


-

När är man frisk, vilka variabler skall utvärderas?
VAS 0 vid samlag?
normaliserad smärtkänslighet i slemhinnan?
normaliserad QoL (quality of life)?
normaliserad sexuell funktion
???
Svårigheter att jämföra studier
olika patienter
olika inklusionskriterier
olika utvärderingsinstrument

Nina Bohm-Starke
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Vilka blir bra – prognostiska faktorer
Resultat från en studie baserat på 70 patienter som genomgått
olika behandlingar på vår mottagning. Upplevd förbättring.
Behandlingsutfall

Alla patienter
(70)

Primär
(n=23)

Sekundär*
(n=47)

Ingen förändring

13 (19%)

8 (35%)

5 (11%)

Förbättrad

25 (36%)

8 (35%)

17 (36%)

Kraftigt förbättrad

26 (37%)

5 (22%)

21 (45%)

6 (9%)

2 (9%)

4 (9%)

Återställd

*Significantly better treatment outcome in women with secondary provoked
vestibulodynia compared with primary PVD (Mann–Whitney U-test; z = 2.11,
P = 0.04)
Nina Bohm-Starke

Heddini et al. 2013
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Vilka blir bra – prognostiska faktorer
 VAS smärtan vid samlag sista månaden för gruppen som
rapporterade ”kraftig förbättring” var 22 (av100) jämfört med
49/100 för de som inte upplevde någon förbättring, p<0,001.
 Det fanns också en association till behandlingsutfall och andra
smärtor där det var en 8 gånger ökad risk att bli helt eller mycket
förbättrade om man bara led av ett annan smärttillstånd (OR =
7.8, CI: 1.2–49.4, P = 0.029).
 Vi har lärt oss att beröringstest i vestibulum inte korrelerar till
graden av smärta vid samlag, VAS är bättre + någon form av
funktionell mått?

Heddini et al. 2013
Nina Bohm-Starke
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Core outcome set
Metod
1. Delfi process
2. En lista på alla publicerade
behandlingsutfall för PVD som är tas
fram.
3. En sk. Stakeholder grupp kommer
bedöma alla utfallen i 2 Delfi omgångar
enligt nedan
• 1 –3 Utfallet är inte viktigt.

• 4 –6 Utfallet är viktigt, men inte kritisk
att mäta.
• 7 –9 Utfallet är kritiskt att inkludera och
borde alltid mätas i behandlingsstudier
för PVD.



Efter de 2 omröstningarna avslutas
processen med ett konsensusmöte
som fastställer COS – ca 3-5 utfall?

Sammanfattning behandling
 Flera olika bakomliggande orsaker, utred patienterna.
 Bättre möjligheter nu att individualisera behandlingen.
 Bättre och mer bestående resultat om ”hela” patienten
behandlas.
 Sträva efter ett multidisciplinärt omhändertagande om möjligt,
detta kan se ut på många olika sätt.
 Man kan göra väldigt mycket för dessa patienter även med små
resurser – noggrann info, smärtbehandling,
bäckenbottenövningar, stödjande kontakt. Ta vara på det som
fungerar, coacha!!
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