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Vulvaforum

• En uavhengig forening for helsepersonell som jobber 
med vulvaplager og vulvatilstander. 

• Inkluderer leger, fysioterapeuter, sykepleiere, og 
sexologer. 

• Møte 2 ganger i året. 

• Innmelding via Vulva.no







Smerter i vulva/skjedeåpning

• Soppinfeksjon 
• Rifter etter samleie/kløe/tampong/truser
• Fødselsskader
• Andre vaginitter 
• Kondylomer eller behandling av kondylomer
• Herpes
• Hudsykdommer: Psoriasis, eksem, lichen planus/ lichen

sclerosus o.l.

• Vulvodyni
• vaginisme
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Noen begreper
Dyspareuni = Smerter i forbindelse med samleie

Vulvodyni = Kroniske vulvasmerter av brennende og 
sviende karakter. Kan være lokalisert eller 
generalisert 

Vestibulitt/
vestibulodyni = Lokalisert vulvodyni i vestibulum 

Vaginisme = Smertefull spenningstilstand eller ufrivillige 
sammentrekninger i bekkenbunns 
muskulatur



Vulvodyni

Generalisert vulvodyni = Vondt overalt 

Lokalisert vulvodyni = Smerter i ett området i vulva

Provosert vulvodyni = Kun ved berøring

Uprovosert vulvodyni = Smerter hele tiden

Provosert lokalisert vestibulodyni = tidligere vestibulitt



Provosert Lokalisert Vestibulodyni (PLVD) 

• Rammer ca 10 % - 15 % av alle kvinner i løpet av livet.

• Vulvasmerter > 6 mnd, oftest lokalisert til bakre del av 
vestibulum (vaginalåpningen) 



Årsaker

• Bakgrunn og årsaker er ikke klarlagt, men varierer fra 
person til person. 

• En ser økt tetthet av nervefibre, såkalt 
hyperinnervasjon, i vestibulum



Ofte sammen med:

• Smertetilstander som skulder-/nakkesmerter, fibromyalgi
• Irritabel tarm 
• Smerter ved urinering og flere behandlinger for UVI
• Gjennomgått residiverende soppinfeksjoner og 

overbehandling med lokale soppkurer
• Fysisk og psykisk store traumatiske hendelser
• Spiseforstyrrelse 
• Overgrep 
• Etter behandling av kondylom i vestibulum
• Hyppige soppinfeksjoner og overdreven lokalbehandling
• Rifter ved samleie 



Diagnostisering

• Anamnese
• GU: Utelukke andre årsaker til smerter
• Vattpinnetest
• Teste muskelkraft

• Bruke god tid
• Mulighet for å avbryte
• Høre om tidligere erfaringer



Seksualanamnese – tør å spørre!

• Føler du at du er våt nok ved samleie?
• Er det vanskelig å få penis inn? Føles det stramt?
• Har du lyst, eller har samleie blitt noe du gruer deg til? 
• Har du snakket med evt. partner om dette?
• Hvordan er dette for dere/evt hvordan er det for deg å 

inngå nye forhold?
• Mange føler at vulva kan bli et området som bare er 

plagsomt og noe man ikke ønsker å forholde seg til, 
stemmer dette også for deg?



Behandling

• Finne årsak! 
• Tverrfaglig tilnærming



Lege/gynekolog

• Utelukke annen årsak
• Normalisere/betrygge

• Mange gynekologer starter med medikamentell 
behandling eller xylocain behandling. 



Psykolog

• Angst
• Depresjon
• Spiseforstyrrelser



Vulvaklinikken/vulvateam

• Oslo v Olafiaklinikken/Trondheim St.Olavs

• Kun henvisning fra annen spesialist

• Lang ventetid og dårlig kapasitet


