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Abstrakt 

Många kvinnor drabbas någon gång i livet av gynekologiska besvär, trots detta är 

forskning om kvinnors sexualitet och hälsa ett åsidosatt område. Ett vanligt 

gynekologiskt besvär är vestibulit, som är ett tillstånd som innebär smärta i de 

yttre genitalierna framförallt i samband med samlag. Syftet med 

litteraturöversikten var att få en inblick i hur vestibulit påverkade kvinnors 

sexualitet och hälsa. Litteraturöversikten har baserats på tolv vetenskapliga 

artiklar som påträffades under en systematisk litteratursökning.  Analysen 

genomfördes systematiskt med ett antal steg genom att ordna, koda, kategorisera 

och summera data från de originalartiklar som användes i studien. Resultatet 

visade att kvinnors sexuella aktiviteter förknippades med negativa känslor och 

deras vardagliga liv påverkades. Kvinnors självbild påverkades negativt och 

risken för psykiska besvär ökade. Vid kontakt med vården upplevde kvinnor ett 

dåligt bemötande och kände sig misstrodda av vårdpersonalen. För många av 

kvinnorna var det en lättnad att få en diagnos och många tyckte att det var viktigt 

att få kunskap om tillståndet. Det finns många olika alternativ till behandling men 

effekten kan variera hos olika personer. Att prata med andra kvinnor i samma 

situation innebar ett stöd. Resultatet från denna litteraturöversikt kan användas 

som ett stöd för vårdpersonal för att öka kunskapen och förståelsen för vestibulit 

och hur tillståndet påverkar drabbade kvinnor.  

 

Nyckelord: Vestibulit, sexualitet, hälsa, vårdpersonal, litteraturöversikt 



Hälsa kan definieras som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte bara 

som frånvaro av sjukdom. Hälsa är en subjektiv upplevelse som utgår från individens 

uppfattning och tillfredställelse (WHO, 2006a). I begreppet hälsa ingår även den sexuella 

hälsan som handlar om fysiskt, psykiskt och socialt välmående i relation till sexualiteten. 

Sexualitet kan beskrivas som en central del av en människas liv och omfattar identitet, 

könsroller, intimitet, njutning och reproduktion (WHO, 2006b).  

 

Under senare decennier har forskning om hälsa och sexualitet prioriterats, dock så har den 

kvinnliga sexualiteten och hälsa hamnat i skymundan av andra ämnen som sexuellt 

överförbara sjukdomar och gravida kvinnors sexuella hälsa (Gott & Hinchliff, 2003). 

Sexualitet är i många fall förknippat med en positiv upplevelse och njutning men för kvinnor 

med gynekologiska besvär kan detta påverkas (Howard, 2012). Många kvinnor drabbas av 

gynekologiska besvär vid något tillfälle under sin livstid (Harlow & Stewart, 2003) och det 

framkommer att många kvinnor känner oro för sin sexuella hälsa (Sellgren, Voog & Zoger, 

2000), men ofta undviker de att tala om sexuella problem på grund av att det uppfattas som ett 

tabubetonat ämne (Safarinejad, 2006). Många kvinnor som lider av besvär från underlivet 

uppsöker inte sjukvård av olika anledningar och att det är vanligt att de blir fel 

diagnostiserade (Bachmann et al., 2006).   

 

Ett vanligt gynekologiskt besvär är vestibulit, även kallat vestibulodynia, som är ett 

övergående eller kroniskt tillstånd som innebär smärta, rodnad och inflammation i de yttre 

genitalierna. Smärtan kan karaktäriseras som brännande och stickande och är som mest 

framträdande vid samlag och/eller efter samlag (Julian & Backonja, 2000). Smärtorna 

behöver inte bara förekomma vid samlag utan det kan även vara problematiskt för kvinnor att 

föra in tamponger, genomgå gynekologiska undersökningar och att urinera (Bergeron, Binik, 

Khalife & Pagidas, 2001) Det är vanligast att tillståndet debuterar i åldern 20-30 år och i 

Sverige drabbas ca 2-5 % av alla 20-30 åriga kvinnor av vestibulit varje år (Olovsson, 2013). 

Vestibulit blev en diagnos år 1987 då upphovsmannen Friedrich utvecklade kriterier för att 

kunna diagnostisera tillståndet. Diagnostiseringen sker genom att underlivets slemhinnor 

undersöks och de kriterier som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska klassas som vestibulit 

är smärta vid tryck, lätt beröring och penetration samt eventuellt rodnade och tunna 

slemhinnor (Morin et al., 2000). 

Det finns två olika former av vestibulit som innebär att tillståndet kan vara antingen primärt 

eller sekundärt. Den primära formen innebär problematik från samlagsdebuten och den 
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sekundära formen uppkommer efter att ha varit sexuellt aktiv under en längre tid. Båda 

formerna kan sedan delas in i provocerad eller oprovocerad vestibulit. Den provocerade 

formen innebär att smärtorna uppkommer vid tryckbelastning eller beröring medan vid 

oprovocerad vestibulit kan smärtorna uppkomma spontant utan egentlig orsak (Bornstein, 

Maman & Abramovici, 2001).  

 

Orsakerna till varför kvinnor drabbas av vestibulit har diskuterats och i början ansågs 

åkomman endast vara orsakat av psykosomatiska orsaker (Rogstad, 2000). Det finns ännu 

ingen klar orsak till varför kvinnor drabbas av vestibulit mer än att det förmodas orsakas av 

många olika faktorer. Möjliga orsaker har identifierats som inflammation, hormonell obalans, 

genetiska faktorer, allergiska reaktioner och även psykosociala faktorer (Bachmann et al., 

2006). Det finns indikationer på ett samband mellan det humana papillomviruset och 

vestibulit men än så länge har detta inte kunnat bevisas (Morin et al., 2000). Upprepade 

svampinfektioner i underlivet anses också kunna vara en bidragande faktor till att vestibulit 

utvecklas (Smith et al., 2002).  Kunskapen om vestibulit har förbättrats avsevärt men trots 

detta finns ingen generell behandlingsmetod för vestibulit (Danielsson, Sjoberg, Stenlund & 

Wikman, 2003). Behandlingen kan bestå av en kombination av farmakologiska, icke-

farmakologiska, psykosociala metoder och i enstaka fall kan även kirurgi vara aktuellt 

(Driver, 2002).  

 

Det finns en brist på kunskap hos sjukvårdspersonal om hur sjukdomar och behandlingar kan 

påverka människors sexualitet. Sjuksköterskor undviker ofta att ta upp ämnen som sexualitet 

och sexuell hälsa i det kliniska arbetet. De främsta anledningarna till detta är för att de saknar 

kunskap om hur det är möjligt att ställa lämpliga frågor, att de känner sig obekväma eller 

generade över att tala om ämnet och att de är rädda för att göra patienten förnärmad eller 

obekväm (Bekker et al, 2011). Det framkommer dock att många patienter gärna vill diskutera 

sexuell hälsa och sexualitet med vårdpersonal och då gärna om de sociala och emotionella 

aspekterna angående ämnet, men många gånger upplever patienterna att vården fokuserar för 

mycket på de fysiska faktorerna (Braeken & Rondinelli, 2012).  

 

Tillstånd som påverkar kvinnans sexualitet är ett hälsoproblem som kan orsaka fysiska, 

psykosociala och relationsproblem för drabbade kvinnor och deras närstående. När en kvinna 

drabbas av gynekologiska problem påverkas även partnern negativt. Partnern kan känna 
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känslor som hopplöshet, isolering och rädsla. Det är även vanligt att kvinnor låter känslor 

över tillståndet gå ut över sin partner och skuldbelägger sin partner för problematiken 

(Howard, 2012). 

 

Yrkesverksamma sjuksköterskor oberoende av inom vilket verksamområde de arbetar 

kommer i kontakt med kvinnor med gynekologiska besvär och däribland vestibulit. Trots att 

det finns begränsad forskning inom området innebär det inte att det är mindre viktigt. Det är 

betydelsefullt att lyfta fram ämnet för att sjuksköterskor ska förstå vikten av att 

uppmärksamma vestibulit och därmed kunna bedriva en god omvårdnad och ge stöd till 

drabbade kvinnor och deras partner.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanfatta kunskapen om hur vestibulit påverkar 

drabbade kvinnor. Detta övergripande syfte har besvarats utifrån tre frågeställningar:  

1. Hur påverkas kvinnors sexualitet och hälsa? 

2. Hur upplever kvinnorna mötet med vården? 

3. Hur kan vårdpersonal hjälpa och stödja dessa kvinnor? 

 

Metod 

Metoden för arbetet är en systematisk litteraturöversikt då denna metod skapar en 

övergripande bild av kunskapsläget inom det aktuella området. Metoden gör det möjligt att 

använda data från både kvalitativa och kvantitativa artiklar. En systematisk litteraturöversikt 

möjliggör även att besvara flera olika frågeställningar (Whittemore & Knafl, 2005) vilket 

överensstämmer med valt syfte. 

 

Litteratursökning 

Innan den systematiska litteratursökningen genomfördes en pilotsökning, som är en metod 

som kan användas för att få en uppfattning om det finns tillräckligt med vetenskapliglitteratur 

inom det valda ämnesområdet (Willman, Stoltz & Bathsewani, 2011, s.61). För att hitta det 

mest relevanta materialet för det valda området användes databaser med inriktning på medicin 

och hälsa. En databas som användes var CINAHL då den refererar till en stor andel av alla 

engelskspråkiga tidskrifter med inriktning på omvårdnad och hälsa. Även PubMed användes 
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då den ger stor tillgång till material från andra databaser inom medicin och hälsa (Polit & 

Beck, 2012, s. 100-103). En sökning i PsycINFO utfördes men denna databas gav inga nya 

eller relevanta träffar. Innan sökningen genomfördes utsågs inklusionskriterier för 

litteraturöversikten vilket enligt Polit och Beck (2012, s. 338) fungerar som ett stöd för att 

begränsa urvalet. Valda inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska och vara publicerade år 2000 eller senare.  

 

För att säkerställa korrekta söktermer användes översattes svenska ämnesord med hjälp av 

Swedish MeSH till MeSH-termer innan sökningen genomfördes i PubMed. I CINAHL 

användes databasens thesaurus för att finna lämpliga indextermer, CINAHL headings. De 

sökord som användes i den systematiska litteratursökningen  var: vulvar vestibulitis, 

vestibulodynia, vestibulitis, psychosexual, psychosocial, quality of life, female sexuality, 

women´s health, sexual activity, sexuality, health, treatment, intervention, pain management, 

therapeutics och nursing care. Ett stort antal sökord användes för att få en bred sökning och 

därmed öka förutsättningar för att finna de artiklar som svarade på studiens syfte. Enligt 

Willman et al. (2011, s.72-73) kan Booleska sökoperatorer som AND och OR användas för att 

ringa in så mycket relevant litteratur som möjligt. I sökningen användes OR för att vidga 

sökningen medan AND användes för att begränsa den. Under sökningen kombinerades 

sökorden systematiskt i olika sökblock som enligt Willman et al. (2011, s.72-73) metod för att 

ringa in de olika delarna av frågeställningarna. De sökord som tillhörde samma område 

bildade ett sökblock. Därefter kombinerades de olika sökblocken för att få en ändamålsenlig 

sökning. 

 

Artiklar valdes ut genom att titeln lästes på de träffar som framkom vid litteratursökningen 

och om den var relevant lästes även abstraktet för att avgöra om artikeln svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Vid oklarheter om artikeln var relevant lästes artikel även i full text 

för att bedöma om den svarade på studiens syfte. Litteratursökningen presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 Litteratursökning 

PubMed 2014-01-28   

1 MSH Vulvar vestibulitis 302  

2 FT Vestibulodynia 465  

3 FT Vestibulitis 341  

4  S1 OR S2 OR S3  726  

5 MSH Psychosexual 4651  

6 MSH Psychosocial 62599  

7 MSH Quality of life 214489  

8  FT Female sexuality 74525  

9 MSH Women’s health 65911  

10 FT Sexual activity 115884  

11  MSH Sexuality 111724  

12 MSH Health 2792584  

13  5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 

OR 11 OR 12 

3001359  

14 MSH Treatment 8075926  

15 FT Intervention 339413  

16 MSH Pain management 69106  

17 MSH Therapeutics 3286818  

18 MSH Nursing care 536140  

19  14 OR 15 OR 16 OR 17 OR 18  8445319  

20  13 OR 19 10038042  

21  4 AND 20 590 8 

*) MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – 

fritext sökning 

 

 

Syfte med sökningen: Vestibulits påverkan på kvinnors sexualitet och hälsa 

Sök nr *) Söktermer Antal 

träffar 

Valda artiklar 

CINAHL 2014-02-04     

1 CH Vulvar vestibulitis 62  

2 FT Vestibulodynia 32  

3 FT Vestibulitis 69  

4  1 OR 2 OR 3  96  

5 FT Psychosexual  696  

6 FT Psychosocial 211674  

7 CH Quality of life 59610  

8 FT Female sexuality 123  

9 CH Women´s health 23897  

10 FT Sexual activity  1838  

11 CH Sexuality 16555  

12 CH Health 777226  

13  5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 

OR 11 OR 12  

934615  

14 CH Treatment 337382  

15 FT Intervention 95824  

16 FT Pain management 10764  

17 CH Therapeutics 2926  

18 CH Nursing care 65262  

19  14 OR 15 OR 16 OR 17 OR 18 469024  

20  13 OR 19 471390  

21  4 AND 20 50 4 
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Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna genomfördes utifrån olika 

granskningsprotokoll beroende på typ av artikel enligt Willman et al. (2011, s. 173-175). Det 

som bedömdes i de kvalitativa och kvantitativa artiklarna var om det fanns en tydlig 

problemformulering, om det förts ett etiskt resonemang, om urval och bortfall var relevant 

och korrekt beskrivet, om resultatet var begripligt och tillförlitligt (Willman et al., 2011, 

s.173-175). De systematiska översikterna granskades utifrån Willman et al. (2011, s.171) 

kriterier. Det som bedömdes var om artiklarna hade en förutbestämd metod för utförandet, om 

litteratursökningen var av tillräcklig omfattning, fanns inklusions/ exklusionskriterier 

beskrivna och om lämpliga metoder för sammanvägningen av studiens resultat användes 

(Willman et al., 2011, s.171-175). Frågor som inte var relevanta utifrån studiens metod 

uteslöts. 

Studierna granskades av båda författarna var för sig och därefter jämfördes bedömningarna. 

Willman et al. (2006, s. 95-96) metod för gradering av kvaliteten användes vilket innebar att 

varje positivt svar tilldelades en poäng på de frågor som var relevanta till studien och varje 

negativt svar noll poäng. Poängsumman i varje artikel räknades sedan om till procent av 

möjliga poäng för att gradera artiklarnas kvalitet. De artiklar som hade 100-80% graderas som 

hög kvalitet, 70-79% som medel kvalitet och 60-69% som låg kvalitet. Ett par av de utvalda 

artiklarna visade på låg kvalitet men användes ändå i studien för att ge en fullständig bild av 

kunskapsläget. Kvalitetsgranskningen och de artiklar som ingår i studien presenteras i tabell 

2. 
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Tabell 2 Artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Connor, Brix & 

Trudeau-Hern 

(2013) 

USA 

 

Kvantitativ 85 kvinnor Enkätundersökning/ 

Statistisk analys 

Kvinnorna fick vänta 

lång tid på en diagnos 

och hade negativ 

erfarenhet av vården. 

Medel 

Connor, 

Robinson & 

Wieling, 

(2008) 

USA 

Kvalitativ 29 kvinnor och 

män, varav 13 

par och tre 

kvinnor vars 

partner ej kunde 

delta 

Semistrukturerade 

parintervjuer/ 

Fenomenologisk 

metod 

Vestibulit kan leda till 

känslomässiga, 

relationsmässiga och 

sexuella hinder i ett 

förhållande. 

Hög 

Danielsson, 

Sjöberg & 

Wikman  

(2000) 

Sverige 

 

Kvantitativ 38 kvinnor med 

vestibulit och 71 

kvinnor i en 

kontrollgrupp 

 

Enkätundersökning/ 

Statistisk analys  

Kvinnor med vestibulit 

hade mindre sexuell 

lust och tillfredställelse 

än kontrollgruppen. 

 

Medel 

Desrosiers et 

al.,  

(2007) 

Kanada 

Kvantitativ 86 kvinnor och 

män 

Enkätundersökning, 

strukturerade 

intervjuer/ 

 Statistisk analys  

Kvinnor med vestibulit 

påverkades av 

partnerns reaktion. En 

negativ reaktion kunde 

bidra till ökad smärta 

vid sexuella aktiviteter. 

 

 

Hög 

Gates & Galask 

(2001) 

USA 

 

Kvantitativ 52 kvinnor med 

vestibulit och 46 

kvinnor i en 

kontrollgrupp 

Enkätundersökning/ 

Statistisk analys  

Kvinnor med vestibulit 

hade mer psykologiska 

problem som stress, 

depression och ångest 

än kontrollgruppen. 

 

Medel 

Jodoin et al., 

(2010) 

Kanada 

Kvantitativ 77 kvinnor Gynekologisk 

undersökning, 

strukturerade 

intervjuer, 

enkätundersökning/

Statistisk analys 

 

Kvinnor med vestibulit 

hade ökad psykologisk 

stress och sexuell oro. 

Låg 

Landry, 

Bergeron, 

Dupis & 

Desrochers 

(2008) 

Kanada 

 

Systematisk 

översikt 

38 kvalitativa 

och kvantitativa 

studier 

Innehållsanalys Vestibulit kan 

behandlas med kirurgi, 

medicin, kognitiv 

beteendeterapi samt 

alternativ medicin. 

Överlag så ger alla 

metoder god effekt. 

 

Medel 

Nylander-

Lundqvist & 

Bergdahl  

(2003) 

Sverige 

 

 

Kvantitativ 30 kvinnor och 

12 män och en 

matchande 

kontrollgrupp  

 

Enkätundersökning/ 

Statistisk analys  

Kvinnor med vestibulit 

visar i högre grad 

tecken på depression 

och ångest. 

  

Låg 
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Forts. Tabell 2 Artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Rosen, 

Bergeron, 

Leclerc, 

Lambert & 

Steben 

(2010) 

Kanada 

 

Kvantitativ 191 kvinnor och 

191 män  

Enkätundersökning/ 

Statistisk analys 

Partnerns 

inställning/reaktion till 

kvinnans smärta 

påverkar smärtan och 

den sexuella 

tillfredsställelsen. 

 

Hög 

Sackett, Gates 

& Heckman-

Stone 

(2001) 

USA 

 

Kvantitativ 69 kvinnor Enkätundersökning/ 

Statistisk analys 

Vestibulit gjorde att 

sexlusten minskade 

och ledde till 

frustration. 

 

Medel 

Sandownik, 

Seal & Brotto 

(2012) 

Kanada 

 

Kvalitativ 46 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Kvinnor med vestibulit 

upplevde bättre hälsa 

när de fått mer kunskap 

om åkomman och fått 

lära sig metoder för att 

hantera tillståndet. 

Hög 

Smith & Pukall 

(2011) 

Storbritannien  

 

Systematisk 

översikt 

 

33 kvantitativa 

studier 

Innehållsanalys Kvinnor med vestibulit 

upplevde lägre grad av 

sexuell tillfredställelse 

samt stress och oror för 

relationen. 

Hög 

 

Analys 

Dataanalysen genomfördes enligt Whittmore och Knalfs (2005) metod för systematisk 

litteraturöversikt, vilket innebär ett systematiskt arbetssätt med ett antal steg för att minska 

risken för ett felaktigt resultat. Processen kan sammanfattas som att ordna, koda, kategorisera 

och summera data från de originalartiklar som används i studien (ibid.). Först lästes artiklarna 

igenom för att skapa en bild av helheten. Textenheter svarade mot litteraturöversiktens syfte 

togs ut och sorterades utifrån vilken frågeställning de besvarade. Varje artikel märktes med en 

bokstav och varje textenhet från samma artikel märktes sedan med samma bokstav och med 

en siffra för att i analysprocessen kunna gå tillbaka till originalkällan. Textenheterna 

översattes varsamt från engelska till svenska och därefter kondenserades textenheterna vilket 

enligt Whittmore och Knalfs (2005) innebär att textenheter kortades ned utan att kärnan i 

texten förloras. Därefter tilldelades de kondenserade textenheterna en kod utifrån deras 

innehåll. En kod innebär att textenheten får en etikett som underlättar att hålla ordning på och 

sortera textenheterna. Nästa steg i dataanalysen var en datajämförelse som innebar att 

textenheterna delades in i olika kategorier utifrån likheter i innehållet, detta görs enligt 
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Whittemore och Knalf (2005) för att kunna identifiera mönster och samband. Textenheterna 

kategoriserades i tre steg till dess att 2-4  kategorier återstod som svarar på vardera 

frågeställning. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på de 12 vetenskapliga artiklarna som valdes ut vid litteratursökningen. 

Resultatet presenteras i form av en matris se figur 1, där det framgår vilka artiklar som 

respektive kategori utgår från för att svara på studiens frågeställningar. Resultatet utvecklas 

även i löpande text 

Fråge-

ställning 

Hur påverkas kvinnors sexualitet och hälsa? Hur upplever 

kvinnorna mötet med 

vården? 

Hur kan vårdpersonal hjälpa och 

stödja dessa kvinnor? 

 

Katego-

rier 

 

 

 

Författare 

Sexuella 

aktiviteter 
blir för-

knippade 

med 
negativa 

känslor 

Det 

vardagliga 
livet 

påverkas 

Självbild-

en 
påverkas 

negativt  

Psykiska 

besvär 
förekom-

mer oftare 

Dåligt 

bemötande 
och att bli 

misstrodd 

minskar 
förtroende

t för 

vården  

Att få en 

diagnos är 
en lättnad 

Kunskap 

om 
tillståndet  

Behand-

lings-
metoder  

Stöd från 

andra i 
samma 

situation 

Connor 

et al.(2013) 

 
    x x    
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Hur påverkas kvinnors sexualitet och hälsa av vestibulit?  

Sexuella aktiviteter blir förknippade med negativa känslor 

Vestibulit påverkade kvinnors sexualitet genom att sex förknippades med smärta och obehag. 

Ångest och rädsla inför samlag var vanligt förekommande (Connor, Robinson & Wieling, 

2008; Sackett, Gates, Heckman-Stone, Kobus & Galask, 2001). När smärtan tog över 

njutningen valde kvinnorna att antingen avbryta samlaget eller att härda ut vilket resulterade i 

frustration, besvikelse och sorg (Connor et al., 2008). Kvinnor med vestibulit uppgav att de 

hade en sämre sexuell hälsa jämfört med andra som de ansåg hade ett normalt sexliv (Connor 

et al., 2008).  

 

Många kvinnor rapporterade förändringar i sin sexualitet sedan vestibulit debuterat i form av 

ett minskat intresse för sexuella aktiviteter (Sackett et al., 2001). Kvinnor med vestibulit var 

mindre positivt inställda till samlag (Sackett et al., 2001) och hos par där kvinnan led av 

vestibulit var sexuella aktiviteter mindre frekventa (Connor et al., 2008; Danielsson, Sjöberg 

& Wikman, 2000; Desrosiers et al., 2008). Studier (Danielsson et al., 2000; Sackett et al., 

2001) visade på en lägre grad av sexuell tillfredställelse hos kvinnor med vestibulit än innan 

insjuknandet. En del kvinnor upplevde det som mindre emotionellt smärtsamt att ta avstånd 

från sexuell intimitet (Connor et al., 2008) men många deltog i sexuella aktiviteter utan att 

egentligen vilja det för att tillfredsställa sin partner (Danielsson et al., 2000).  

 

Hos många kvinnor förekom en oro över att inte kunna tillfredsställa sin partner genom 

samlag (Sackett et al., 2001; Smith & Pukall, 2011). De var oroliga över att smärtan skulle 

förstöra relationen och de kände att de inte var en bra sexuell partner (Smith & Pukall, 2011). 

En del par utvecklade strategier för att kunna fortsätta ha ett sexliv genom alternativ till 

samlag. Detta upplevdes dock som onaturligt och mindre spontant. Att inte kunna utföra ett 

samlag upplevdes som ett misslyckande (Connor et al., 2008) och det förekom även en rädsla 

över att inte kunna tillfredsställa sin partner med de alternativa sexuella aktiviteterna (Gates & 

Galask, 2001).   

 

En studie (Desrosiers et al., 2008) beskriver hur partnerns beteende och reaktioner kunde 

påverka kvinnors upplevelse av smärta i samband med samlag. En negativ respons bidrog till 

en ökad smärtupplevelse och smärtintensitet vid sexuella aktiviteter medan en positiv respons 
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i form av stöd och empati från partnern för kvinnans problematik resulterade i att kvinnan 

kände sig bekväm med att säga nej till samlag. 

 

Vestibulit gjorde att sex förknippasdes med smärta och oro vilket bidrog till att kvinnor med 

vestibulit hade minskad sexlust och sexuell tillfredställelse. De kände en oro över att inte 

kunna tillfredsställa sin partner sexuellt och partnerns reaktion påverkade kvinnans upplevelse 

av smärta. 

Det vardagliga livet påverkas 

Kvinnor rapporterade att smärtan från underlivet påverkade hela deras liv (Jodoin et al., 2011) 

och när smärtorna tog över i vardagen var känslor som besvikelse, frustration och sorg vanliga 

(Connor et al., 2008). Smärtorna kunde medföra svårigheter att bära åtsittande byxor och att 

utföra aktiviteter som att cykla, rida och simma. Smärtorna kunde även bidra till att kvinnor 

hindrades från att träffa sina vänner (Nylander- Lundqvist & Bergdahl, 2003).  

 

En studie (Connor et al., 2008) visade att kvinnor kände frustration när deras närstående inte 

verkade förstå deras problematik och glömde bort att de var sjuka. När de inte blev förstådda 

slutade majoriteten av kvinnorna att söka stöd hos närstående och de kände sig isolerade. 

Kvinnor skulle gärna vilja prata om problemen men fler valde att avstå då det kändes 

obekvämt och genant då problematiken gällde det kvinnliga könet. Det framkom att kvinnor 

ansåg att det hade underlättat att tala om problematiken om det var lokaliserat till någon annan 

del av kroppen som andra människor lättare kunde relatera till, då många var rädda för att 

bemötas av oförståelse och okunskap från sin omgivning (Connor et al., 2008).  

Vestibulit var ett hinder vid aktiviteter vilket påverkade kvinnors vardagsliv negativt. De 

kände att deras närstående inte förstod deras problematik. Många kvinnor valde att avstå från 

att tala om problemen för att de kändes genant. 

Självbilden påverkas negativt 

Det framkom att vestibulit kunde påverka självbilden, självkänslan och självförtroendet hos 

kvinnor genom känslor av skuld, misslyckande, en känsla av att vara skadad och de tyckte att 

de vara mindre feminina än friska kvinnor. Kvinnor med vestibulit var mer missnöjda med sin 

kropp än friska kvinnor (Connor et al., 2008; Gates & Galask, 2001; Nylander- Lundqvist & 

Bergdahl, 2003; Smith & Pukall, 2011). Kvinnor med vestibulit rapporterade att de kände sig 
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mindre sexuellt åtråvärda och hade en negativ syn på sig själv som sexuell individ (Gates & 

Galask, 2001; Sackett et al., 2001).  

 

Vestibulit kunde bidra till att kvinnor hade en mer negativ syn på sig själv. De kände missnöje 

med sin kropp och att de var mindre åtråvärda som kvinna. 

Psykiska besvär förekommer oftare 

Att kvinnor med vestibulit hade avsevärt högre risk att drabbas av psykiska besvär än kvinnor 

utan åkomman framkom i flera studier (Gates & Galask, 2001; Nylander- Lundqvist & 

Bergdahl, 2003; Sackett et al., 2001). Kvinnor upplevde hög grad av frustration över sin 

situation. Det framkom att kvinnor med vestibulit rapporterade symtom av stress (57 %), 

trötthet (52 %), depression (39 %), koncentrationssvårigheter (36 %), ångest/nervositet (32 

%), lätt till gråt (29 %) och likgiltighet (22 %) (Sackett et al., 2001). Det förekom även att 

kvinnor med vestibulit kunde ha tankar på döden och självmord (Gates & Galask, 2001; 

Sackett et al., 2001).   

 

Förekomsten av psykiska besvär visade samband på smärtans intensitet. Hög smärtintensitet 

bidrog till högre förekomst av depressioner och psykiska besvär (Jodoin et al., 2011; Rosen, 

Bergeron, Leclerc, Lambert, & Steben, 2010). Förekomsten av psykiska besvär påverkades 

även av partnerns beteende och reaktioner. Negativa reaktioner från partnern bidrog till högre 

förekomst av depression, ängslan och ångest hos kvinnor med vestibulit (Rosen et al., 2010). 

 

Vestibulit bidrog till att kvinnor med vestibulit i högre grad drabbades av psykiska besvär och 

detta hade samband med smärtans intensitet och partnerns reaktion. 

Hur upplever kvinnorna mötet med vården? 

Dåligt bemötande och att bli misstrodd minskar förtroendet för vården  

Det förekom att vårdpersonal inte tog kvinnors problematik med vestibulit på allvar, de blev 

misstrodda och vårdpersonalen ifrågasatte om symtomen var verkliga. När vårdpersonal var 

nedlåtande eller uppträdde ifrågasättande kände kvinnor sig kränkta och irriterade (Connor et 

al., 2008; Sackett et al., 2001). Kvinnor kunde ägna mycket tid åt att hitta en läkare som hade 

kunskap om vestibulit och de kunde behöva träffa flera olika läkare innan de kunde få hjälp 

vilket de upplevde som frustrerande (Connor et al., 2008; Connor, Brix & Trudeau-Hern, 
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2013; Sadownik, Seal & Brotto, 2012). Kvinnor rapporterade att det kändes hopplöst när 

vården inte erbjöd behandling och de blev besvikna när läkaren lämnade över ansvaret för 

behandling till patienten själv (Connor et al., 2008).  

Kvinnors svårigheter att hitta vårdpersonal som lyssnade respektfullt och tog deras problem 

på allvar gjorde att kvinnor fann det svårt att känna tillit till vården (Connor et al., 2008; 

Connor et al., 2013).  Vårdpersonalens negativa attityd och dåliga bemötande resulterade i att 

kvinnor inte ville söka vård igen för sina problem (Connor et al., 2008).  

Kvinnor med vestibulit blev inte tagna på allvar av vården och blev ifrågasatta när de sökte 

vård. Det var svårt att hitta personal med rätt kunskap som kunde erbjuda dem hjälp.  

Att få en diagnos är en lättnad 

Det framkom att det var vanligt att kvinnor med vestibulit hade blivit feldiagnostiserade vid 

flera tillfällen innan de fått diagnosen vestibulit (Sackett et al., 2001). Tiden innan kvinnorna 

fick en diagnos kunde variera mellan 13 månader och tre år (Connor et al., 2013; Sackett et 

al., 2001). Kvinnor upplevde sig trodda när de väl fick en diagnos och det upplevdes som en 

revansch. Diagnosen bidrog till en känsla av bekräftelse av att sjukdomstillståndet var verkligt 

och att det inte var deras fel att de var sjuka (Connor et al., 2008; Sadownik et al., 2012). 

Diagnosen kunde bidra till att kvinnor och deras partners förhållande förbättrades genom att 

kommunikationen förbättrades, att spänningar som funnits i relationen avtog samt att bråken 

minskade (Connor et al., 2008).  

Många kvinnor med vestibulit hade blivit feldiagnostiserade och det kunde ta lång tid innan 

de fick en diagnos. Diagnosen kunde upplevas som en bekräftelse och att relationen till 

partnern förbättrades. 

Hur kan vården hjälpa och stödja dessa kvinnor? 

Kunskap om tillståndet  

Det var vanligt att kvinnor med vestibulit hade lite eller ingen kunskap om tillståndet vilket 

upplevdes som plågsamt och jobbigt. Kvinnor hade tankar om tillståndet var orsakat av 

psykologiska eller relationsrelaterade faktorer och många kände att det var viktigt att få svar 

på sina funderingar (Connor et al., 2008; Sadownik et al., 2012). När kvinnor fick kunskap 

om vestibulit bidrog till att de kände att de fick tillbaka kontrollen över sin hälsa och att 

självförtroendet blev stärkt (Sadownik et al., 2012). Det var viktigt att vårdpersonal vågade ta 
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initiativ till att samtala om sexuella problem och att de kunde ge rådgivning om alternativ till 

samlag. Det var även av vikt att vårdpersonal remitterade patienter till andra professioner när 

det fanns ett behov (Gates & Galask, 2001). 

Många kvinnor saknade kunskap om vestibulit och att få kunskap hjälpte dessa kvinnor till att 

hantera sitt tillstånd bättre. Det var viktigt att vårdpersonal kunde samtala och ge rådgivning 

om sexuella problem. 

Behandlingsmetoder 

Behandlingen för vestibulit kan delas in i fyra olika grupper: kirurgi, läkemedel, 

kognitivbeteendeterapi och alternativ behandling och olika behandlingar kan ha olika effekt 

för varje individ. Den vanligaste medicinska behandlingen är applicering av bedövningsgel 

som appliceras i det smärtande området innan samlag. Denna behandling har visats sig ge god 

effekt.  Medicinsk behandling kan även vara botoxinjektioner i underlivet som bedövar 

nerverna eller behandling med olika läkemedel som antidepressiva, som dämpar de psykiska 

symtom som ofta förekommer. Kognitiv beteendeterapi inriktar sig på att minska 

smärtupplevelsen, rädslan för smärta och att kvinnor ska återfå sexuell funktion genom att 

känna lust och tillfredställelse. Alternativa behandlingsformer är muskelövningar och 

avslappningsövningar för bäckenmuskulaturen som har visat god effekt. Det kan även 

innebära hypnos och akupunktur. Även försök med att ändra kosten har genomförts utan 

större effekt. Vid kirurgisk behandling avlägsnas en bit av slemhinnan i det smärtande 

området vilket rekommenderas endast när inga andra behandlingsalternativ gett effekt 

(Landry, Bergeron, Dupuis & Desrochers, 2008). De olika behandlingsformerna sker ofta i en 

kombination vilket oftast ger ett bättre resultat och förbättrad livskvalité för kvinnorna men 

däremot försvåras bedömningen av vilken behandling som är mest effektiv (Landry et al., 

2008; Smith & Pukall, 2011). 

Behandlingen vid vestibulit kan ha olika effekt på olika personer. Behandlingen kan vara 

medicinsk, kognitivbeteendeterapi, alternativ behandling eller kirurgi. 

Stöd från andra i samma situation 

Kvinnor med vestibulit påverkades positivt av att träffa andra med samma problematik. De 

kände att det hjälpte att prata om problemen med andra kvinnor som kunde relatera till detta. 

Det var bekräftande att inte vara ensam om sin situation och bidrog till att kvinnor kunde 
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acceptera sin diagnos (Sadownik et al., 2012).  Kvinnor kände att de ville dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper till andra kvinnor med vestibulit för att de skulle få en ökad 

förståelse och hjälp att hantera tillståndet. Kvinnor ville även dela med sig av sina upplevelser 

till samhället för att öka förståelsen för åkomman (Connor et al., 2008).    

Kvinnor med vestibulit mådde bra av att vara i gemenskap och dela erfarenheter med andra 

kvinnor i samma situation. De kände ett behov av att berätta och öka kunskapen om vestibulit.  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att få en övergripande bild av kunskapen om hur vestibulit 

påverkar drabbade kvinnors sexualitet och hälsa. De frågeställningar som skulle besvaras var 

hur vestibulit påverkar kvinnors sexualitet och hälsa, hur kvinnor upplevde mötet med vården 

samt hur vårdpersonal kan hjälpa och stödja dessa kvinnor. Litteraturöversiktens resultat visar 

att kvinnor med vestibulit förknippade sexuella aktiviteter med negativa känslor och det 

vardagliga livet påverkades. Vestibulit hade en negativ påverkan på kvinnors självbild och 

bidrog till ökad förekomst av psykiska besvär. Kvinnor upplevde ett dåligt bemötande i 

sjukvården och kände sig misstrodda samtidigt som det var en lättnad att få en diagnos. 

Vården kan hjälpa och stödja kvinnor genom kunskap om tillståndet och genom olika 

behandlingar. Det var även positivt att få kontakt och stöd av andra kvinnor i samma situation.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att smärta vid samlag bidrog till en negativ 

inställning till sexuella aktiviteter.  Partnerns reaktion påverkade kvinnans upplevelse av 

smärta och det hände att kvinnor valde att uthärda smärtan för att tillfredsställa sin partner. En 

studie (Elmerstig, Wijma & Berterö, 2008) visar att uthärdande i samband med smärta vid 

samlag kan beskrivas som en uppoffring som kvinnor gör för att upprätthålla bilden av dem 

själv som en idealisk kvinna och att kunna genomföra ett samlag är viktigt för att känna sig 

kvinnlig. En annan anledning till att kvinnor uthärdar smärta är rädsla för att bli lämnad av sin 

partner och att bli ersatt av en kvinna utan gynekologiska problem (ibid.).  Det är vanligt att 

kvinnor tenderar till att fokusera mer på partners tillfredställelse än sin egen samtidigt som 

partnern ofta också är mer fokuserad på sig själv och sin egen njutning, vilket resulterar i att 

partnern glömmer bort att ta hänsyn till kvinnans behov och vilja (Elmerstig, Wijma, Sandell 

& Berterö, 2012). 
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Litteraturöversiktens resultat visade att vardagen och det sociala livet påverkades av 

vestibulit. Många kvinnor kände att de inte blev förstådda av sin omgivning. Enligt Toombs 

(1993, s. 63) kan sjukdom bidra till förändring av hur kroppen och dess omgivning uppfattas. 

Sjukdomen kan leda till att vardagen förändras vare sig människor accepterar det eller inte, då 

kroppen inte längre klarar av aktiviteter i samma utsträckning som innan insjuknandet (ibid.). 

Kroniska smärtor påverkar människors förmåga att utföra sitt arbete och vardagliga sysslor 

och det beskrivs som att smärtorna tränger sig in på livet och stör människor i deras vardag 

(Bond, Weerakoon & Shuttleworth, 2012).  Att handskas med smärta kan för många 

människor vara frustrerande. Frustrationen är kopplad till de följder som smärtan kan medföra 

som att de personliga relationerna till närstående kan påverkas. Det kan finnas en oro över att 

bli behandlad annorlunda om närstående vet om hur mycket smärta personen har (Cudney, 

Butler, Weinert & Sullivan, 2002). När ett tillstånd inte syns utanpå kroppen väljer människor 

ofta att inte berätta om sin åkomma av att personer i deras närhet inte ska förstå (Undeland & 

Malterud, 2007). 

 

Litteraturöversiktens resultat visade att vestibulit bidrog till att kvinnors självbild påverkades 

negativt. Enligt Elmerstig et al. (2012) känner många kvinnor en indirekt press från samhället 

att det är viktigt att passa in. En anledning till att självbilden påverkas kan vara influenser i 

samhället i form av reklam, filmer och tidskrifter. Synen på den idealiska kvinnan påverkas av 

att media framställer kvinnor som ett objekt utan fri vilja. Många kvinnor känner sig som 

starka individer men det visar sig att de blir påverkade av samhällsideal utan att vilja det 

(ibid.). Kvinnors självbild påverkas även av personer i deras närhet och hur de uppfattar 

kvinnan. När kvinnor drabbas av sjukdom som påverkar kroppsdelar som förknippas med 

femininitet kan kroppsbilden förändras. Känslor av att vara annorlunda, känna skam och att 

vara mindre kvinnlig förekommer (Berterö, 2002) 

 

Litteraturöversiktens resultat visade att kvinnor med vestibulit hade högre risk att drabbas av 

psykiska besvär och då främst stress, trötthet och depression.  En studie (Savas, 2009) visar 

att kvinnor som lever med sjukdom i regel drabbas av högre förekomst av psykologiska 

besvär än friska kvinnor och då ofta i form av depression och ångest. En studie (Evan, 

Newton, Brett, Thombs & Groleau, 2012) visar att människor som lever med sjukdom även 

kan drabbas av andra psykiska besvär som att känna rastlöshet, frustration, ilska och rädsla. 
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Bakomliggande orsaker till dessa känslor kan vara att de känner att de tappat sin autonomi 

och att de inte längre kan leva som de önskar (ibid.). Kronisk smärta och frustration över sin 

situation kan vara en bidragande orsak till att drabbas av depression, då dessa faktorer kan 

försvåra möjligheten att se det positiva i tillvaron (Cudney, Butler, Weinert, & Sullivan, 

2002). 

 

Litteraturöversiktens resultat visade att kvinnor med vestibulit upplevde att det inte fick hjälp 

av vården och att de blev misstrodda av sjukvårdspersonalen. Bemötandet från 

vårdpersonalen avgör många gånger hur vården upplevs. Förekommande brister i bemötandet 

av patienter inom hälso- och sjukvården har uppmärksammats och då främst i form av 

nonchalans, kränkande och respektlöshet. Vårdpersonalens kroppsspråk och uttryck som 

används kan upplevas som respektlöst (Skär & Söderberg, 2009, s. 41-45).  Kvinnor 

rapporterar att de inte blir tagna på allvar i sjukvården då de söker vård för smärtor som inte 

går att se klara symtom för. Att bli bemött med tvivlande attityd bidrar till en tvekan inför att 

söka vård då det känner rädsla för att bli uppfattad som dum och de börjar tvivla på sina egna 

symtom (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011). Det finns bristande kunskaper om sexologi 

och kvinnorelaterade sjukdomar hos vårdpersonal. Sexologi utgör en endast en mindre del i 

vårdpersonalens utbildning och i vissa länder förekommer inte alls läran i utbildningen (Ernst 

et al., 2003).  Äldre och mer erfarna sjuksköterskor känner sig ofta mer trygga med att föra 

sexuell hälsa på tal medan yngre och mindre erfarna sjuksköterskor upplever att det känns 

obekvämt och att den sexuella hälsan är för privat för att diskutera (Saunamäki, Andersson & 

Engström, 2010). I vissa fall kan vårdgivarens egna åsikter och fördomar om vem som är 

sexuellt aktiv influera och det kan vara en anledning till varför ämnet inte förs på tal (Gott, 

Galena, Hinchliff & Elford, 2004).  Vårdpersonalen bör ha i åtanke att patienterna upplever 

situationen från ett annat perspektiv och även om det inte fysiskt går att se patienternas 

problematik så måste vårdpersonalen ta till sig patienternas subjektiva upplevelse (Toombs, 

1993, s. 11). Mötet mellan patient och vårdpersonal är ett unikt möte som ska utgå från 

patientens egna upplevelser och önskningar kring vården (Toombs, 1993, s. 111-112). 

Sjukvårdspersonal bör arbeta med personcentrerad omvårdnad vilket innebär att patienten 

motiveras att tillvarata sina styrkor, resurser samt att patientens värdighet bevaras. 

Utgångspunkten är att arbeta utifrån individen och skapa ett klimat där patienten känner sig 

trygg att diskutera hälsorelaterade funderingar. Detta klimat möjliggör även att 
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sjukvårdspersonalen kan få en djupare förståelse för patientens upplevelser av sin situation, på 

så sätt blir vården individanpassad (McCormack, McCance, 2006).  

 

Litteraturöversiktens resultat visade att det var viktigt för kvinnor med vestibulit att få en 

diagnos, då det bidrog till ett bättre välmående och relationer. Flera studier (Clements et al., 

2008; Kralik, Brown & Koch, 2001) visar att det är betydelsefullt och bekräftande för kvinnor 

som länge levt med ett besvärande tillstånd att få en diagnos.  Enligt Kralik, Brown & Koch 

(2001) ska värdet av att få en diagnos inte undervärderas av vårdpersonal. Diagnosen kan 

upplevas som att få en ny identitet och bidra till att lättare kunna acceptera sin åkomma. 

Kvinnor kan uppleva att de är en kvinna med en diagnos och inte längre en kvinna med endast 

symtom. Diagnosen kan dock även upplevas som skrämmande när den leder till tankar på de 

konsekvenser och innebörden diagnosen medför. Undeland och Malterud (2007) beskriver att 

det kan vara en lättnad att få en diagnos, då det kan ha funnits en oro för att det var något mer 

allvarligt fel.  

 

Litteraturöversiktens resultat visade att kunskap om vestibulit var viktigt då det bidrog till att 

kvinnor kunde hantera åkomman bättre. En orsak till bristen på kunskap hos patienter kan 

vara att vårdpersonalen använder sig av ett för avancerat språk vilket bidrar till att patienterna 

inte förstår informationen och kan ta del av den. Om informationen ges under stressiga 

förhållanden kan detta bidra till att informationen blir svår att ta in för patienter (Skär & 

Söderberg, 2009 s. 45). Bristen på kunskap hos vårdpersonal kan bidra till att kvinnor känner 

att de saknar förståelse om sin åkomma. Det är sjuksköterskans ansvar att kunna ge 

information och utbilda patienter om sexuell hälsa och att kunna möta patienter som individer 

på ett empatiskt sätt utan att låta egna värderingar reflekteras i mötet (Dahir, 2011). För att 

minimera symtomen vid vestibulit kan sjuksköterskor ge råd om att använda parfymfria 

tvålar, tvättmedel och glidmedel. Överdriven rengöring av underlivet bör undvikas eftersom 

det kan förvärra symtomen om slemhinnorna blir uttorkade (Nyirjesy, 2007). 

 

Litteraturöversiktens resultat visade att behandlingen är individuell och kan ha olika effekt på 

olika personer. Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008, s. 132-133) ska patienters rätt till 

självbestämmande om sin vård respekteras av sjukvårdspersonal vilket är en av 

förutsättningarna för god omvårdnad. Patienternas autonomi innebär rätten att kunna överväga 

och jämföra olika alternativ som t.ex. olika behandlingsmöjligheter.  Autonomi innebär även 
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en möjlighet att kunna genomföra det som beslutats och kan begränsas vid brist på stöd från 

omgivningen (ibid.). Det är av vikt att sjukvårdspersonal har förståelse för hur 

underlivssmärtor påverkar drabbade kvinnor för att kunna hitta en lämplig behandlingsmodell 

och genom detta förbättra kvinnors hälsa, livskvalité och relationer (Bond et al., 2012).  

 

Litteraturöversiktens resultat visade att träffa andra i samma situation bidrog till bekräftelse 

och förståelse. Enligt Percy, Gibbs, Potter & Boardman (2009) kan stödgrupper för personer 

med samma diagnos bidra till en upplevelse att känna sig mindre isolerad och annorlunda. 

Genom att dela erfarenheter kan personer finna inspiration och uppleva stöd. Stödgrupper kan 

även bidra till mer kunskap om tillståndet och möjliga behandlingsmetoder och detta 

resulterar i en ökad förståelse för sin situation (ibid.). Att få psykologiskt stöd genom 

delaktighet i stödgrupp kan bidra till att den medicinska behandlingen får bättre effekt (Metts, 

2001). 

 

Litteraturöversiktens resultat visade att vårdpersonal behöver bli bättre på att möta kvinnor 

med vestibulit i vården.  Ett förslag på intervention är att förbättra sjukvårdspersonals 

förmåga att samtala om sex och samlevnad med hjälp av PLISSIT modellen. Detta för att 

kunna bidra med kunskap till drabbade kvinnor, då vestibulit har stor påverkan på sexualitet 

och hälsa. Modellen innebär att utifrån en bestämd ordningsföljd föra ämnet på tal på ett 

professionellt sätt. PLISSIT står för Permisson, Limited Information, Specific Suggestions 

och Intensive Therapy. Det första och det viktigaste steget i denna modell är att skapa en 

tillåtande atmosfär. Detta innebär att sjuksköterskan ska visa att det är tillåtet att tala om 

ämnet samt att patienten ger sitt medgivande. Att skapa en tillåtande atmosfär kan ske genom 

att sjuksköterskan frågar patienten om patienten skulle vilja tala om ämnet. Om patienten 

verkar obekväm med detta är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om att det inte 

utesluter att patienten kanske vill tala om ämnet senare och det är viktigt att göra patienten 

medveten om att det är möjligt. Samtalet kan inte fortsätta till efterkommande steg om denna 

tillåtelse inte finns. Det andra steget i modellen innebär att patienten ska få anpassad 

information, rådgivning och vid behov behandling (Taylor & Davis, 2006).  Det är även under 

sjukvårdspersonalens ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§ -2b§ 

att kunna ge individuellt anpassad information om varje patients hälsotillstånd.  Enligt Taylor 

och Davis (2006) är det av vikt att informationen är anpassad efter individen och att 



19 

 

informationen är relevant utifrån individens problematik.  Information som samliv som är för 

generell möter inte patientens individuella behov och bör därför undvikas.  

  

Metoddiskussion  

Arbetet utgick utifrån metoden för en systematisk litteraturöversikt enligt Whittemore och 

Knafl (2005). Fördelen med metoden var att den möjliggjorde användandet av både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar vilket gjorde att frågeställningarna kunde besvaras utifrån 

flera perspektiv. Metoden innebär även en liten risk för bias då den är utformad för att hitta 

allt relevant material inom området (Polit & Beck, 2012, s. 96). 

 

Många sökord användes vid litteratursökningen för att ringa in problemområdet och genom 

att använda de Booleska sökoperatörerna menar Willman et al. (2011, s. 72) att ett stort 

område kan ringas in men ändå avgränsas vilket minskade risken att gå miste om relevant 

material. Sökorden kontrollerades i databasernas uppslagsverk vilket enligt Willman et al. 

(2011, s.69) säkerställer att relevanta indextermer används i sökningen. Sökorden 

kombinerades mycket systematiskt i olika sökblock utifrån Willman et al. (2011, s. 72-73) 

metod, viket minskade risken för bortfall av relevanta artiklar. Tillvägagångssättet vid 

litteratursökningen är väl beskriven och går att upprepa, vilket enligt Polit och Beck (2012, s. 

585) stärker studiens pålitlighet. En svaghet är att artiklar valdes bort som inte fanns 

tillgängliga i fulltext vilket kan ha medfört att relevant material uteslutits. Enligt Willman et 

al. (2011, s. 71) kan publiceringsbias undvikas genom att genomföra sökningen i flera olika 

databaser, vilket har utförts. Vid kvalitetsgranskningen användes en procentberäkning för att 

värdera artiklarnas kvalité. Enligt Willman et al. (2006, s. 90) underlättar procentberäkningen 

värderingen av artikelns kvalité istället för att använda absoluta tal som metod. Däremot finns 

det fortfarande risk för att övervärdera eller undervärdera faktorerna som granskats.  

 

En styrka med metoden var att textenheterna som extraherades från originalkällorna 

kondenserades varsamt så att inte relevant data försvann. Det var även en styrka att med hjälp 

av märkning av textenheterna kunna gå tillbaka till originaltexten under analysarbetet för att 

ytterligare kunna kontrollera att innehållet inte förvrängdes. Enligt Polit och Beck (2012, s. 

585) stärks studiens bekräftbarhet när det är möjligt för läsaren att utifrån referenser gå 

tillbaka till originalkällan. Bekräftbarheten stärks även av att metoden genomförts av två 

personer vilket medför att objektiviteten bevaras. Under arbetet har seminarium genomförts 
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vid tre tillfällen där arbetets olika delar blivit granskat och fått synpunkter av flera olika 

personer vilket även stärker objektiviteten ytterligare. En svaghet i processen var att 

textenheterna översattes från engelska till svenska, i den processen är det möjligt att innehåll 

kan ha försvunnit eller tolkats felaktigt.  

 

En svaghet är att det fanns lite material om det valda ämnesområdet då det är ett sparsamt 

utforskat område. Detta resulterade i en ojämn fördelning av kvantitativa och kvalitativa 

artiklar som användes i resultatet. Majoriteten av de valda studierna hade få deltagare vilket 

enligt Polit och Beck (2012, s. 585) försvagar studiens överförbarhet då resultatet blir mindre 

generaliserbart. För att kunna besvara de tre frågeställningarna utformades nio kategorier. En 

del kategorier har ett mindre innehåll men är ändå nödvändiga för att kunna besvara 

frågeställningarna och innehållet kan inte placeras under en annan kategori. Det begränsade 

urvalet av artiklar bidrog till att vissa kategorier har mindre referenser som styrker resultatet 

vilket kan bidra till att resultatet blir mindre tillförlitligt. Däremot svarar varje kategori på 

syftet och kan inte uteslutas ur resultatet.  

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att kvinnors sexualitet och hälsa påverkas negativt av vestibulit 

genom att samliv blir förknippat med smärta, vardagslivet och självbilden påverkas negativt 

samt att risken att drabbas av psykiska besvär ökar. Många gånger brister vårdpersonalen i 

bemötandet vilket bidrar till ytterligare negativa upplevelser för kvinnor och att de inte får den 

vård de behöver. Detta kan bero på okunskap hos personalen då det finns begränsad forskning 

om hur kvinnor påverkas av vestibulit och vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva. 

Även drabbade kvinnor själva saknar och efterfrågar kunskap om tillståndet och uttrycker ett 

behov av att prata om sina besvär. En lämplig intervention är att vårdpersonal bör bli bättre på 

att informera och på att kunna samtala om sexuell hälsa enligt PLISSIT modellen. Resultatet 

från denna litteraturöversikt kan ses som en hjälp för vårdpersonal att öka kunskapen och 

förståelsen för vestibulit. Med mer kunskap kan mötet och samtal med drabbade kvinnor 

underlättas vilket kan innebära ett ökat stöd till dessa kvinnor. Inom detta område finns ett 

behov av vidare forskning om behandlingsmetoder och hur kvinnor upplever de olika 

behandlingarna. Den forskning som finns inom detta område är begränsad och mer kunskap 

inom detta skulle kunna bidra till att behandlingen kan effektiviseras.   
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