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Sammanfattning 
Ungefär 16% av alla kvinnor drabbas av sjukdomen Provocerad vulvodyni (PVD), tidigare 
benämnt vulvavestibulit, som ger vaginala smärtor och påverkar kvinnorna fysiskt, psykiskt och 
reproduktivt. Varför kvinnor drabbas av sjukdomen är fortfarande okänt. Tidigare forskning 
har påvisat samband mellan sjukdomen och psykosociala faktorer, men det har inte gått att 
avgöra om de psykosociala faktorerna orsakar PVD. Det finns ingen rekommenderad 
standardbehandling av PVD, utan flera olika behandlingsmetoder används. Oftast kvarstår 
symtom efter avslutad behandling. En av behandlingarna är BSÖ-metoden (Bearbetande 
Samtal med Ögonrörelser), som bygger på Shapiros EMDR-metod, där ögonrörelser som 
liknar de vid REM- sömn framkallas vid bearbetning av traumatiska minnen under samtal. 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om BSÖ-metoden är en verksam behandling 
för PVD och om orsaker till sjukdomen kan urskiljas. En enkät administrerades före och efter 
BSÖ-behandling till 21 patienter. Intervjuer genomfördes med de två distriktssköterskor som 
hade utfört behandlingen. Resultaten visar på lindring av PVD-besvär och förbättring av hälsa.  

Nyckelord: Provocerad vulvodyni (PVD), vulvavestibulit, psykosomatik, psykosocialt, 
BSÖ-behandling



 

 
 

Abstract 
Up to 16% of all women suffer from provoked vulvodynia (PVD), previously called vulvar 
vestibulitis syndrome, which causes vaginal pain and affects women physically, psychologically, 
and reproductively. The causes of the disease are still unknown. In earlier research it has been 
shown connections between the disease and psychosocial factors, but it has not been possible to 
confirm if PVD is caused by the psychosocial factors. Currently, there is no recommended 
standard treatment of PVD and several methods are applied. In most cases some symptoms 
remain after the treatment. One treatment is the BSÖ-method (processing conversation with 
eye movements). The method is based on Shapiro’s EMDR method, where eye movements 
which resemble the eye movements in REM sleep are elicited when processing traumatic 
memories during conversation. The aim of this thesis is to investigate if the BSÖ-method is an 
effective treatment of PVD and if the causes for the disease can be identified. A survey was 
administered to 21 clients before and after treatment with the BSÖ-method. The two district 
nurses, who provide the treatment where interviewed. The results indicate alleviation of 
symptoms and improvement of general health. 
 

Keywords: Provoked vulvodynia (PVD), vulvar vestibilitis, psychosomatics, psychosocial, 
BSÖ-treatment 
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Inledning 

Ungefär 16% av den kvinnliga populationen drabbas av sjukdomen provocerad 
vulvodyni (PVD), tidigare benämnt vulvavestibulit-syndrom (Pukall, Smith, & Chamberlain, 
2007). PVD ger vaginala smärtor, som bl.a. brännande smärta, klåda och rodnad och påverkar 
kvinnornas liv fysiskt, psykiskt och reproduktivt. Smärtorna bidrar inte bara till svårigheter att 
genomföra samlag, utan kan även ge svårigheter att cykla, använda mensskydd, bära åtsittande 
kläder och utöva olika sporter och har därmed effekt på individens livskvalité. PVD är en 
sjukdom vars orsaker fortfarande är okända. De drabbade påverkas psykiskt av PVD och 
upplever identitetskriser, att de avviker från ett kvinnoideal, och rädsla, skuld och skamkänslor 
(Marriott & Thompson, 2006). 
 PVD behandlas oftast somatiskt med lindring av symtomen med hjälp av salvor för 
smärtlindring och bedövning. Vid långvariga och svåra besvär kan problemvävnad avlägsnas 
kirurgiskt.   
 Det finns indikationer på att PVD är psykosomatisk och bör hanteras därefter. Det är 
vanligt vid psykosomatik att kroppsliga störningar kan bero på relationsproblem eller 
traumatiska minnen (Hwang, Lundberg, Rönnberg, & Smedler, 2007). 
 Inom Norrbottens Landsting kan kvinnor som lider av PVD behandlas med BSÖ-
metoden (Bearbetande Samtal med Ögonrörelser). Behandlingen kan erbjuda patienterna 
etiologisk förståelse samt bearbetning och hantering av de fysiska, psykosociala och 
psykosexuella besvären.  
 
Provocerad vulvodyni (PVD) och vulvavestibulit-syndrom (VVS) 
Symtom 

Diagnos ställs genom noggrann smärt-amnes, inspektion med palpation av vulva och 
vestibulum. Patienter med PVD uppvisar symtomen dyspareuni (samlagssmärtor), vulvodyni 
(underlivssmärtor) samt vaginismus (slidkramp). Denna kombination av hyperkänslighet hos 
nervtrådar och muskelanspänningar i muskulaturen beskriver patienternas besvär (Engman, 
2007). Sammankopplingen av vulvo-vaginala smärtor med samlagssmärtor och slidkramp vid 
diagnos av PVD är ny, tidigare betraktades besvären som separata symtom på olika 
sjukdomstillstånd.  
 Zolnoun, Park, Moore, Liebert, Tu och As- Sanie (2008) hävdar att vulvavestibulit- 
syndrom (VVS), numer benämnt PVD, är den vanligaste formen av kronisk vulvo-vaginal 
smärta, som försämrar den psykiska, fysiska och reproduktiva hälsan. Diagnos ställs efter 
Friedrichs (1987, refererad i Zolnoun et al., 2008, s. 2) kriterier ”Om det råder ihållande 
smärta vid vaginal penetration och smärtkänslighet på slemhinnorna och om inga andra 
gynekologiska störningar är identifierade kan VVS ställas som diagnos”.  
 Bäckenbottens muskulatur verkar ha inverkan vid PVD. Stress och rädsla kan anspänna 
dessa muskler, vilket, i sin tur, kan öka och intensifiera smärtan och besvären. Kvinnor med 
PVD har högre anspänning av bäckenbottens muskulatur än vad friska har och detta ses som en 
reaktion på smärtan som PVD medför (Pukall et al., 2007). Engman (2007) instämmer med 
Moyal-Barracco och Lynch (2003), som föreslår beteckningen provocerad vulvodyni 
(provoked vestibulodynia), där symtombeskrivningarna av VVS överensstämmer med 
vaginismus (slidkramp). Forskarna vill därmed koppla ihop symtomen för VVS med vaginismus 
på grund av att de för det mesta förekommer tillsammans. I Engmans (2007) studie hade 102 av 
106 kvinnor med PVD partiell vaginismus och fyra hade total vaginismus. Alla kvinnorna 
uppvisade alltså vaginismus i någon omfattning. 
 PVD klassificeras i primär och sekundär PVD. Vid primär PVD har patienten upplevt 
smärta från första användningen av tampong eller det första samlaget och vid sekundär PVD har 
patienten haft smärtfria perioder (Zolnoun et al., 2008). 
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 Det finns en stark association mellan upprepade svampinfektioner och PVD (Pukall et al., 
2007). Om detta verkligen handlar om svampinfektion eller endast är svampinfektionsliknande 
symtom vid PVD är ännu inte helt utrett.  
 
Orsaker till PVD 
       Somatiska orsaker.  

Tidigare spekulerades om huruvida PVD ursprungligen kunde bero på en inflammation i 
vestibulum, som är ett tunnelliknande område lokaliserat just framför mödomshinnan, d.v.s. 
rätt ytligt lagd i vulvan, där de flesta patienter också upplever besvären. Mikroskopiska prover 
av vestibulum-vävnad hos kvinnor med PVD har visat tecken på kronisk inflammation med 
tillväxt av nya nervfibrer, som skulle kunna förklara de ökade smärtimpulserna från området. 
Inflammationen tros kunna bero på en störning av slemhinnorna, i stort sett allt som inte låter 
området vara ”ifred”, t.ex. svampinfektion, hygienartiklar eller ämnen som stör balansen eller 
irriterar området. Övriga sjukdomar kan uteslutas, förutom svampkatarrer som verkar ha en 
okänd form av samband med PVD. Det finns ingen förklaring till att vävnaden har utvecklat 
nya nervfibrer, som bidrar till överdriven smärtkänslighet så att t.o.m. beröring uppfattas som 
smärtsam (”En läkares funderingar” (n.d.); Pukall et al., 2007; Engman, 2007). 

 
       Psykosomatiska orsaker. 

Det är vanligt att de drabbade lider av depression eller någon form av ilska, ångest eller 
sorg, men det är svårt att avgöra om detta är en konsekvens av, eller en orsak till, PVD. Det 
finns även samband mellan PVD och OCD (obsessive compulsive disorder) och 
perfektionistiska drag hos patienter. Även högre frekvens av sexuellt trauma, drogmissbruk, 
äktenskapliga konflikter och andra kroniska smärtåkommor förekommer hos patienter med 
samlagssmärtor (Schover et al., 1992, refererad i Marriott & Thompson, 2006).  
 Det finns även samband mellan PVD och PMS-besvär, dysmenorreé (smärtsam 
menstruation), minskad sexuell lust, intresse och aktivitet och med höga prestationskrav (White 
et al., 1997, refererad i Marriott & Thompson, 2006).  
 Mottaglighet och sårbarhet för vulvodyni (underlivssmärtor) förekommer hos individer 
som är perfektionistiska och organiserande av sig, de som har höga krav på sig själva, de som 
bekymrar sig över att göra misstag och de som tvivlar över sina prestationer (Marriott & 
Thompson, 2006; Reissing, Binik, Khalif, & Cohen, 1998). 
 Ett starkt fokus på de somatiska aspekterna på sjukdomen och dess behandling medför att 
de psykologiska och psykosociala faktorer, som mest troligt har samband med sjukdomen inte 
beaktas. Individuella sjukdomsuttryck bortses ofta ifrån, istället för att se dessa som reaktioner 
på vulvodyni (Nicolson, 1993, refererad i Ayling & Ussher, 2007). 
 
       Psykosociala aspekter – att leva med PVD. 

Personer med PVD-besvär har, enligt Nunns och Mandal (1997), större benägenhet att 
känna ångest och rädsla och har lägre självförtroende än friska personer. Dessa egenskaper har 
korrelation med hur sjukdomsbesvären upplevs, något som även gäller andra psykosomatiska 
smärtproblem än PVD- besvär. Ångest och rädsla kan minska den sexuella lusten och den 
naturliga vaginala smörjningen och ge svårigheter att få orgasm, vilket kan leda till ytterligare 
ökad ångest och rädsla om samlag ändå genomförs (Nunns & Mandal, 1997). 

 
Kvinnlig könsroll att leva upp till och sexuell hälsa  
       Impression management – hantering av intryck och självobjektifiering. 

Impression Management är ett fenomen som beskrivs inom symbolisk interaktionism och 
som berör hur individen agerar socialt genom sitt utseende, sitt beteende och sitt språk för att 
svara upp mot de förväntningar, som individen tror att den sociala omgivningen har på 



3 

 
 

individen i olika situationer. Speciellt kvinnor anses vilja uppvisa en passande känsla för den 
aktuella situationen för att framstå som feminin. Genom att uppvisa en fasad som inte 
överensstämmer med kvinnans självuppfattning, för att tillfredsställa andra, går kvinnan från att 
vara ett subjekt inför sig själv till att bli ett objekt för någon annan. Detta fenomen beskrivs 
som självobjektifieringsteorin (Fredrickson & Roberts, 1997, refererade i Schrick, Sharp, 
Zvonkovic, & Reifman, 2012), i vilken det anges att kvinnor socialiseras till att objektifiera sig 
själva och betraktas som ett sexuellt objekt som är till för att beskådas och värderas av andra. I 
kombination med medias exponering av attraktiva kroppar och kroppsattribut skapas en press 
att framställa den egna kroppen som sexig. Fenomenet anses ha en mängd negativa 
konsekvenser. Kvinnans uppfattningar om mäns förväntningar berör även hur hon bör agera i 
sina relationer, vilket kan leda till självuppoffringar och kompromisser med egna värderingar 
(Schrick et al., 2012). 
 
Perfektion och ”silencing” 

Förväntningar och feminina normer för hur en kvinna bör vara används av kvinnan för 
att jämföra sig själv med andra och med ett ideal, som kvinnor ofta strävar efter. Silencing eller 
”tystning”, även känd som Externalized Self-Perception Theory, innebär tendenser att 
innesluta och dölja sina tankar och känslor. Sådana tendenser är vanliga i relationer och yttrar 
sig i att kvinnan bortser från sina egna behov för att istället tillfredsställa en partners behov. 
Kvinnan tystar sina egna behov och problem för att bli socialt attraktiv genom att följa en 
partners vilja. Följderna blir ofta försämrad hälsa, lägre självkänsla och ångest (Schrick et al., 
2012) 
 Ayling och Ussher (2007) rapporterade att sju av åtta av kvinnorna upplevde sig 
otillräckliga som kvinna och sexuell partner. Endast en av de åtta kvinnorna upplevde sig som 
tillräcklig. I studien visas hur intra- och interpersonella faktorer kan avgöra vilken 
subjektposition kvinnan antar på grund av en önskan att bevara intimitet för att bevara sin 
status som sexuell partner eller förkroppsliga förväntningar på sin femininitet. I studien 
förtydligas hur kvinnor med vulvodyni kämpar med sitt subjektiva självförverkligande mot sina 
objektiverade könrollsrelaterade kvinnoideal (O’Grady, 2005, refererad i Ayling & Ussher, 
2007). Denna pågående konflikt mellan önskan om att slippa smärta och behovet av att anpassa 
sig efter hur en kvinna ska bete sig och uppträda, trots att detta kan leda till smärta när en 
partner ska tillfredsställas skapar dissonans och mental ohälsa (Ayling & Ussher, 2007). 
      I andra studier bekräftas att kvinnor med PVD, som fortsätter att genomföra smärtsamma 
samlag sannolikt gör det på grund av skyldighet för att tillfredsställa sin partner eller för att 
uppnå njutning som överträffar smärtan (Pukall et al., 2007). 
 
Stress och rädsla för smärta 

Ayling och Ussher (2007) berör, liksom Pukall et al. (2007), de fysiologiska faktorer som 
kan bidra till vulvodyni. Flera urogenitala infektioner eller hudirritationer av vulvan kan orsaka 
att nerver blir hyperkänsliga och bilda en neurologisk ”pain loop”. Ayling och Ussher (2007) 
menar också att det inte enbart handlar om en hyperkänslighet i området, utan även om rädsla 
för att smärta ska uppkomma eller återupplevas vid beröring. Denna emotionella och psykiska 
rädsla för återtraumatisering fungerar mest troligt som en stressrelaterad försvarsmekanism och 
ger ett fobiliknande beteende och hantering av sexuell kontakt, vilket överensstämmer med 
Caplans teori (Caplan, 1988, refererad i Engman, 2007) om att vaginismus (slidkramp) beror på 
rädsla för smärta vid penetration och därför anspänning av bäckenbottnens muskulatur. Rädslan 
och smärtan skulle kunna bero på negativa sexuella erfarenheter, fysisk sjukdom, bristande 
kunskap om sex eller en sexualkritisk uppväxt (Cherner & Reissing, 2013; Caplan, 1988, 
refererad i Engman, 2007).  
 Engman (2007) vidareutvecklar Caplans teori (Caplan, 1988, refererad i Engman, 2007) 
med att hävda att t.o.m. tankar på penetration kan räcka för att framkalla muskelanspänningar, 
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vilket leder till smärtor och negativ förstärkning som gör att kvinnan undviker både intim 
kontakt och tankar på intim kontakt (Engman, 2007).  
  Reissing, Binik, Khalif, Cohen och Amsel (2003) rapporterar att hos 90% av kvinnorna 
med PVD ökade aktiviteten hos bäckenbottens muskulatur när vestibulum berördes. Engman 
(2007) visade också att kvinnor med partiell vaginismus även kan utveckla total vaginismus och 
PVD om ingen behandling ges. Engmans (2007) teori om förhållandet mellan partiell 
vaginismus och PVD anger att för en del kvinnor kommer den partiella vaginismus-reflexen 
först och om penetrationer eller penetrationsförsök fortsätter i ett ovilligt eller icke lustfyllt 
tillstånd med en delvis stängd vagina kommer kvinnan mest troligt att även utveckla symtom 
för PVD. Detta gäller inte kvinnor med total vaginismus, då penetration inte ens är 
genomförbar (Engman, 2007). 
 Reissing et al. (2003) samt Engman (2007) fann att kvinnor med total vaginismus var 
dubbelt så benägna att rapportera sexuella övergrepp från barndomen (inkluderat 
övergreppsliknande situationer eller sexuell beröring) än kvinnorna i kontrollgruppen utan 
vaginismus eller annan smärta.  
 
Skuld och skam 

Över 50% av kvinnorna med PVD undviker intimitet och sexuell kontakt helt och 
hållet. Skamkänslor och rädsla för smärta kan leda till undvikande av intimitet och sexuell 
aktivitet för att lindra ångest och undvika konflikter (Pukall et al., 2007). 
  Marriott och Thompson (2003) undersökte hur kvinnor upplever sig själva och hur de 
anser sig vara påverkade av PVD och fann att det inte var smärtan i sig som var central, utan 
effekten som smärtan hade på förhållandet och hur smärtan fick dem att uppleva sig själva. 
Kvinnorna upplevde sig själva som mindre feminina och mindre sexuellt värda, vilket bidrog 
till skuld och skamkänslor då de upplevde att de inte kunde leva upp till rollen som kvinna för 
sin partner, något som även Ayling och Ussher (2007) rapporterade. 
 Skam har en försvagande effekt på psyket och kan åstadkomma ”self-silencing” och 
isolering (Seu, 1995, refererad i Ayling & Ussher, 2007). I kombination med tabun kring 
kvinnors sexuella beteende kan detta leda till att kvinnan undviker att söka professionell hjälp, 
eller uttrycka sig öppet om sina besvär för sin partner. Genom att tysta sin skam och rädsla för 
smärta kan kvinnor välja indirekta metoder för att undvika sex, som, i sin tur, kan leda till 
missförstånd hos partnern och skada relationen (Jack, 1991, refererad i Ayling & Ussher, 2007). 
 
Behandling av PVD 

Huruvida kvinnan har drabbats av primär eller sekundär PVD kan avgöra vilken 
behandling som är lämpligast. Patientens anamnes, behandlingshistorik, stämningstillstånd 
under menstruation samt reaktioner vid sexuell upphetsning och stress eller avslappning 
påverkar valet av behandling. Även påverkan på kvinnans relation, sexliv, mentala hälsa och 
livskvalitet bör beaktas för att tillgodose bästa typ av behandling och undvika förvärrad PVD 
(Pukall et al., 2007). 
 Hemsidor som erbjuder medicinsk rådgivning för besvär av denna art informerar 
mestadels om lindrande egenvård av vestibulit och PVD. Om besvären kvarstår uppmanas 
kvinnan att uppsöka läkare eller gynekolog (Sjöberg, 2012).  
 Arbets- och referensgruppen för vulvasjukdomar (2013) skriver att trots att det är mycket 
vanligt med vulvo-vaginala sjukdomar bland kvinnor i Sverige så finns fortfarande begränsade 
resurser och kunskaper kring ämnet på många ställen, för att patienterna ska kunna tas om hand 
på ett adekvat sätt. Kvinnor med vulvo-vaginala symtom kan normalt söka vård i tre olika 
nivåer. Första nivån kan vara ett besök hos kvinnans ordinarie gynekolog, hudläkare, läkare, 
barnmorska eller ungdomsmottagning vid den lokala Vård- eller Hälsocentralen. 
Vårdpersonalen kan besluta om behandling eller remittering till nästa vårdnivå, som kan 
inkludera hudmottagning eller gynekologisk mottagning där ett mer specialiserat arbetsteam 
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kan hjälpa patienten med behandling eller remittering till t.ex. en vulvamottagning. Antalet 
vulvamottagningar är begränsat i Sverige, vilket innebär att tillgången till vård beror på var 
patienten bor (Arbets- och referensgruppen för vulvasjukdomar, 2013). 
 
       Somatiska behandlingar. 

Aktuella medicinska behandlingar är laserbehandling, kirurgi, alfainterferon, injektioner 
och lokalt applicerade medikament (Marriott & Thompson, 2006; Wylie, Hallam- Jones, 
Coan, & Harrington, 2007). 
 Det saknas konsensus om lämplig behandling av sjukdomarna och en betydande andel 
patienter upplever symtom efter avslutad behandling (Sonnendecker et al., 1993, refererade i 
Marriott & Thompson, 2006). 
 Följande medel kan lindra besvären, men inte bota PVD: cortison, lokala behandlingar 
mot svamp, antibiotika, olika vegetabiliska oljor, anti-inflammatoriska medel, östrogensalvor, 
akupunktur och ett flertal "naturmedel" (Sjöberg, 2012).    
 Biofeedbackbehandling utgår från att smärtorna vid PVD intensifieras av 
muskelanspänningar i bäckenbottens muskulatur. Patienterna får lära sig att bli medvetna om 
dessa anspänningar och att kontrollera dem för att minska smärtorna.  
      Bäckenbottens-fysioterapi inkluderar biofeedback, men innehåller också 
fysiologiutbildning, stretch- och massageteknik, desensibilisering av bäckenbottenmuskulatur 
via biofeedback, elektroterapi och vidgningsövningar (Pukall et al., 2007). 
        Gynekologi är ur ett historiskt perspektiv en kirurgisk specialitet, där behandlingarna 
främst har varit somatiska genom att t.ex. avlägsna vävnad, som varit till problem och så har 
även PVD behandlats och gör det i viss mån fortfarande. Behandlingen har dock inte alltid 
varit lyckad, eftersom patienterna ofta får tillbaka sina besvär, trots att den hypersensitiva 
vävnaden har tagits bort och ny vävnad har skapats (B. Riström, A-C. Lindquist, personlig 
kommunikation, maj 2013). 
 Engman (2007) menar att om kvinnor med PVD endast behandlas med 
smärthanteringsstrategier eller med kirurgi kommer inte känsligheten eller 
bäckenbottensreflexerna att försvinna. Det skulle bara innebära en risk att misslyckas eller att 
symtomen skulle återkomma, även efter ett tillsynes lyckat ingrepp. Hon menar att om kvinnor 
med partiell vaginismus och PVD istället behandlas med kognitiv beteendeterapi kan smärtan i 
vestibulum försvinna i de flesta fall. 
 
       Psykoterapeutiska behandlingsmetoder. 

Vid kognitiv beteendeterapi (KBT) tränas patienten i smärthantering och får sexterapi. 
Målen med behandlingen är bl.a. utökad hanteringsteknik mot rädsla och smärta och förbättrad 
sexuell funktion för att minska dyspareuni (samlagssmärtor). Genom kognitiv rekonstruktion av 
icke-funktionella smärtrelaterade tankar, avslappningsövningar och identifikation av individens 
sexuella behov är KBT en effektiv behandling för att öka psykologisk och sexuell funktion och 
minska smärta. Gruppbaserad KBT har visats vara lika effektiv och likvärdig den kirurgiska 
behandlingen vestibulectomy, där smärtsam vävnad avlägsnas och vid uppföljning 2,5 år efter 
avslutad behandling är smärtgradsupplevelsen vid samlag lika (Engman, 2007). 
Pukall et al. (2007) rapporterade att ingen skillnad noterades mellan de som endast hade 
genomgått KBT-behandling och de som hade genomgått både KBT-behandling och kirurgisk 
behandling. Pukall et al. (2007) rekommenderar beteendeterapeutiska behandlingsmetoder som 
KBT, psykoterapi och mental träning, som bra alternativ för de som inte vill genomgå 
kirurgiska behandlingar. Även hypnosterapi har visats effektivt som behandling av PVD, där 
patienterna upplevde minskade smärtor och ökad sexuell funktion och tillfredsställelse (Pukall 
et al., 2007). 
 Ayling och Ussher (2007) föreslår en troligtvis optimal beteendeterapeutisk behandling 
mot kronisk vulvodyni, som består i muskelövningar av bäckenbotten, självutforskande med 
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biofeedback av genitalierna, minskad eventuellt överdriven hygien, sexuell rådgivning för både 
kvinnan och hennes partner och parterapi om behovet finns.  
 
       BSÖ – metoden. 

BSÖ är en utvecklad form av samtalsterapi, som till stor del bygger på Francine Shapiro’s 
(2001) metod EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)(EMDR – 
psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom hos unga). 

Det som skiljer BSÖ från ursprungstekniken EMDR är bl.a. ett moment med bilder. 
Patienten får rita sig själv vid varje behandlingstillfälle. Patienten får då rita hur hon känner sig, 
hur hon ser på sig själv och vad som upplevs aktuellt för henne själv. Samtal förs sedan rörande 
bilden. Avslappningsövningar genomförs för att motverka stress och spänningar i samband med 
BSÖ- behandlingen. Analyserande samtal mellan behandlare och patient sker efter vad som 
visas på bilderna och vad patienten upplever under BSÖ (B. Riström, A-C. Lindquist, 
personlig kommunikation, maj 2013). 
 EMDR har godkänts som en effektiv behandling av bl.a. American Psychiatric 
Association. EMDR är godkänd av Socialstyrelsen och har använts mycket inom barnpsykiatrin 
för traumatiserade barn med posttraumatiskt stressyndrom (A-C. Lindquist, personlig 
kommunikation, maj 2013). EMDR har framgångsrikt behandlat krigs- och terrorrelaterade 
trauma. I flera jämförelser har EMDR nått likvärdiga resultat som KBT, men snabbare och 
med färre sessioner och utan egna övningar för patienten. Processanalyser indikerar dessutom 
mindre obehag för patienten, som undergår behandling. EMDR påverkar påträngande minnen, 
som kan uttryckas som mardrömmar eller ”flashbacks” och övriga överväldigande symptom 
som PTSD kan uppvisa (EMDR institute, 2011). 
 BSÖ är även den en form av desensibiliseringsbehandling som bygger på att framkalla ett 
ögonrörelsemönster, som kan liknas vid rörelserna under REM-sömn (Rapid Eye Movement) 
(”TRAUMA-LÖSNING - Multimodalt rehabiliteringsarbete & bemötandeaspekter”, n.d.). 
 Mätningar under REM-sömn visar att kroppen då är helt avslappnad. När kroppen är i 
ett sådant tillstånd anses det att fri cirkulation av tankar och känslor underlättas så att de lättare 
når medvetandet. Ögonrörelser skapas genom att patienten under en stund med blicken följer 
ett finger som förs i sidled fram och tillbaka, varefter patienten blundar och sitter helt 
avslappnat. Därefter genomförs ett samtal med patienten om en specifik situation, om något 
patienten spontant vill tala om eller om patientens redan kända problematik. Under samtalet 
kan nya tankar, minnen och känslor komma fram som, i sin tur, blir föremål för fortsatt samtal 
(B. Riström, personlig kommunikation, maj 2013). 
 Det har framförts av SBU (2001) att EMDR aktiverar mindre ångest hos patienten än 
andra konfronterande terapier. Radiologisk undersökning har visat på förändrad hjärnaktivitet 
mellan före och efter EMDR-behandling. Det är dock ännu oklart vilken mekanism som 
aktiveras av behandlingen. Momentet med ögonrörelser har ifrågasatts av vissa forskare, men 
förefaller att kunna göra bearbetningen något snabbare eller mer fördjupad (EMDR – 
psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom hos unga, 2001) 
 
Behandling av PVD inom Norrbottens landsting 

Inom Norrbottens läns landsting drivs en BSÖ-mottagning för patienter med PVD. 
Behandlingsverksamheten har drivits i projektform sedan 2001, men är sedan januari 2013 
kvalificerad som ordinarie verksamhet. Inga fler BSÖ-mottagningar för patienter med PVD är 
kända i Sverige. 
 BSÖ-behandlingen genomförs av två distriktssköterskor, där den ena inducerar det 
bearbetande ögonrörelsemönstret och för samtal med patienten och den andra gör 
anteckningar. BSÖ-terapeuterna har ett kontinuerligt patientunderlag på 10 till 12 patienter. 
Vid tillfället för denna undersökning hade kön med patienter ökat till 35 personer, vilket 
medför en väntetid för behandling på minst tre månader.  
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 Varje patient behandlas vid sex till 15 tillfällen, där antalet tillfällen till stor del beror på 
hur lång patientens sjukdomshistoria har varit och hur länge besvären har funnits. Patienter 
som har haft besvären länge tar oftast längre tid att behandla. Därför är det gynnsamt om 
patienten har sökt hjälp i ett tidigt stadium. Mycket få patienter tillfrisknar spontant under 
väntetiden, vilket är ett tecken på att behandling för PVD är nödvändig (B. Riström, A-C. 
Lindquist, personlig kommunikation, maj 2013). 
       Under en period gjordes mätningar och observationer av patienternas tillstånd före och 
efter behandlingen, vilket gav förutsättningar för en kontrollerad utvärdering av BSÖ-
metodens effekt på PVD. 
 
Syfte och frågeställningar 
       Syftet med detta examensarbete är att undersöka om behandlingsmetoden BSÖ är 
verksam för patienter med PVD. Därutöver undersöks om det går att urskilja orsaksfaktorerna 
bakom PVD. 
 Frågeställningar: 

Hur utvecklar sig sjukdomen före, under och efter BSÖ-behandling? 
Finns det några kopplingar mellan en kvinnas livssituation, självbild och hennes 
sjukdom? 
Vilka orsaker tror patienterna själva att sjukdomen har? 
Påverkar behandlingen hur en kvinna ser på sin sjukdom och dess orsaker? 
Orsakar de psykologiska faktorerna stress, skuld, skam och rädsla PVD? 
Hur har patienterna upplevt sig bemötta av vårdorganisationen? 
 
 

 

Metod 
 
Intervjupersoner 
 De två distriktssköterskor som genomför BSÖ-behandling inom Norrbottens landsting 
intervjuades.  
 
Patienter 
       Ett avidentifierat enkätmaterial ifyllt av 21 patienter som har genomgått och avslutat BSÖ-
behandling har analyserats. Deras medelålder var 29 år (18 – 64 år) och de hade behandlats 
under åren 2009 – 2010. 
 
Material  
       Intervjuunderlag. 
        Intervjuunderlag utformades semistrukturellt, d.v.s. med öppna frågor om 
behandlingsverksamheten, hur den kom att starta, hur behandlingen genomförs, intryck av 
behandlingens effekter och intryck av orsakssamband. Frågor ställdes också med ledning av vad 
som är känt om PVD och de indikationer på psykosomatiska samband som tidigare forskning 
rapporterat (Bilaga A). 
 
 Patientenkät. 
 Enkäten utformades av den ansvarige läkaren i samarbete med terapeuterna. Frågorna 
valdes med syfte att avspegla så många relevanta somatiska, psykiska och sociala aspekter som 
möjligt för att i första hand skapa underlag för utvärdering av behandlingens effekt. Frågorna 
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berörde bakgrundsinformation, nuvarande hälsa, PVD-relaterade besvär och sex- och 
relationsproblem. Frågorna avsåg de senaste fyra veckorna och besvarades på 10-gradiga analoga 
visuella skalor. Det fanns också utrymme för patienten att komplettera frågorna med egna 
reflektioner kring sjukdomen. 
  
Procedur 

En halvstrukturerad intervju genomfördes med distriktssköterskorna som utför BSÖ-
behandlingen i april 2013. Enstaka kompletterande frågor ställdes efter intervjutillfället. 
 Likadana enkäter fylldes i före och efter behandling av patienterna. Vid första 
behandlingstillfället fick patienten en enkät att besvara hemma och lämna in vid det andra 
behandlingstillfället. Den första enkäten utgjorde underlag för den fortsatta behandlingen. 
Tre till sex månader efter avslutad behandling skickades en likadan enkät till patienten med 
brev. 
 
Databehandling  

Patienterna har hållits anonyma för författaren. Endast relevant data för examensarbetet 
har tagits med för analysen. Analyserna fokuserade på hur patienterna hade upplevt sin hälsa, 
vad de ansåg sig ha blivit hjälpta med, hur sjukdomen hade påverkat dem mentalt, fysiskt och 
socialt och hur deras relationer hade påverkats före och efter behandlingen. 
      Enkätmaterialet analyserades med statistikprogrammet SPSS. Statistiska test av skillnader 
mellan svar före och efter behandlingen genomfördes.  
 Patienternas övriga kommentarer har sammanställts med en kvalitativ tematisk metod. 
Största vikt i analysen har dock lagts på intervjuerna och enkätunderlagets kvantitativa del. 
 
Avgränsningar 
Examensarbetet har avgränsats till att undersöka eventuella samband med PVD och hur 
kvinnors könsroll kan påverka kvinnor psykosomatiskt, d.v.s. genom upplevd stress och press 
kring ett ouppnåeligt könsideal och eventuella kopplingar mellan en kvinnas livssituation, 
självbild och PVD, samt utvärdera effekten av BSÖ- metoden på sjukdomen PVD.  
Endast relevant data från intervjuer och enkäter har analyserats. 
  

Resultat och analys 
 
Intervjun med behandlarna 
       Behandlarna och patienterna.  

De patienter som BSÖ- behandlarna möter är remitterade av gynekolog. Anledningen 
till detta är att gynekologen ska utesluta andra sjukdomar, som kan orsaka samma typ av smärta. 
Patienterna är därmed diagnostiserade för PVD och relativt välutredda redan innan de påbörjar 
behandlingen. Ett av kriterierna för BSÖ-behandling är att patienten inte lider av någon 
svårare psykisk sjukdom, som t.ex. psykos. Däremot uppvisar många patienter en mildare grad 
av psykisk ohälsa i form av ångest, depression, neuroser, stress eller beteendestörningar.  
 Många av patienterna är födda på 90-talet och är i början av sin sexuellt aktiva ålder. 
Under 15 år har åldrarna hos de yngsta remitterade patienterna gått ner från ca 30 till ca 20 år. 
BSÖ-behandlarna poängterade att detta inte behöver betyda att sjukdomen börjat drabba fler 
unga, utan att det kan bero på att information kring ämnet numer når ut bättre och att hjälp 
har blivit tillgängligare, detta tack vare Internet.  Läkarna har också blivit bättre på att 
diagnostisera sjukdomen och remittera vidare och kvinnorna söker hjälp tidigare.  Intrycket är 
ändå att fler och yngre drabbas. 
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Behandlarnas kommentarer gällande patienterna.  

        Majoriteten av patienterna är underviktiga och vissa har eller har haft en ätstörning. De 
tränar mycket, är prestationsinriktade och ambitiösa. De vill leva upp till de förväntningar och 
normer, som gruppen de lever i förespråkar. 

  Ytterligare drag hos PVD-patienter, som också har noterats av gynekologer och läkare är: 
- Hälsomedvetna (sportiga, icke-rökare, äter hälsosamt) 
- Somatiserande, d.v.s. "förkroppsligar" stress, problem, förväntningar och motgångar 

med t.ex. diarré, magproblem, huvudvärk, hjärtklappning etc. 
- De är oftast högutbildade (post-gymnasialt, universitet, etc.) 
- De flesta har en fast sexuell relation. 
- De är ofta ambitiösa, målinriktade, på sitt sätt strävande efter en karriär och efter ett 

eget personligt mål (t.ex. examen, anställning, frigörelse, "öppna eget", avancemang).  
          (En läkares funderingar, n.d.)  
 Nästan alla patienter tror i början av behandlingen att orsaken till sjukdomen är fysisk. En 
förklaring till detta kan vara att många patienter inte upplever att deras sjukdom har blivit helt 
utredd. Under behandlingens gång ändrar de flesta inställning och börjar anse att orsaken till 
sjukdomen är psykisk. Inställningen tycks ändras i takt med att patienterna får kunskap om 
psykosomatiska fenomen och sambanden mellan kropp och psyke. 
 

Behandlarnas kommentarer gällande psykosomatik. 
        Vissa fysiska reaktioner på stress, rädsla eller osäkerhet, eller reaktioner när individen 
ignorerar symptomen är gemensamma för alla individer, men vestibulit är inte en lika vanlig 
sådan reaktion.  

Underlivet kan också fungera som en sådan indikator över hur man lever sitt liv, hur stressad är man, 
hur mycket gör jag som jag egentligen inte ville eller kände för? Känner man sig stressad och rädd, 
då ska man inte heller ha sex. Det är inga känslor som sexet ska innehålla. (B. Riström, personlig 
kommunikation, maj 2013) 

      BSÖ-behandlarna berättar för patienterna hur psykosomatik fungerar och de psykiska 
faktorer som ofta är verksamma. De anser att det är ytterst viktigt att observera patientens 
attityd gentemot sjukdomen och behandlingsutvecklingen så att patienten kan bemötas på rätt 
sätt och inte känner sig misstrodd, vilket samtal kring psykosomatik annars kan orsaka. 

Behandlarnas kommentarer gällande patientbemötande. 
 Det var vanligt att patienterna anser att de inte har blivit tagna på allvar för sina besvär 

när de har sökt vård och att de därför upplever sig vara dåligt utredda. Majoriteten av dessa 
patienter ändrar uppfattning ca tre månader in på behandlingen, trots att inga fysiska 
undersökningar gjorts. Bekräftelsen, bemötandet och förståelsen av patienternas besvär under 
behandlingen verkar ha haft en stor inverkan på hur de upplevde sig utredda. Dessutom hade 
även smärtbesvären ofta minskat under samma tid. 

 
Behandlingen. 
Behandlarna berättade att under behandlingstillfälle 1 och 2 förs samtal utifrån 

patienternas enkätsvar och sjukdomshistorik och de får prova på BSÖ. Under de två första 
behandlingstillfällena skapas en relation mellan behandlare och patient, där tilltro och tillit till 
behandlarna byggs upp så att patienten ska kunna tala om påfrestande ämnen. Inför 
behandlingstillfälle 3 brukar det ha kommit fram ledtrådar till ämnen som patienterna kanske 
tycker känns lite påfrestande, obekväma eller som handlar om situationer, där de har känt sig 
tvingade till något. Efter behandlingstillfälle 3 brukar förändringar kunna iakttas hos patienten. 
Den ena behandlaren utför BSÖ och håller samtal med patienten, medan den andra för 
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anteckningar kring samtalet. Anteckningarna används som en sammanfattning av 
behandlingstillfället och används vid nästa behandlingstillfälle, där det som gicks igenom sist tas 
upp. Då har patienten haft tid att reflektera och kan ta upp sådant, som patienten har funderat 
på efter föregående behandlingstillfälle.  
 Behandlarna ger övningar och läxor till patienterna. Det kan vara övningar som att skriva 
ner sina tankar, drömmar eller att föra ett samtal med sin partner om hur de känner sig. Även 
kroppsövningar kan ges som läxor, t.ex. känna efter med ett finger och reflektera över hur det 
känns. Patienten kan också få till uppgift att skriva ner saker som smärtar och sårar dem, 
minnen som gör ont och besvärar och olika andra problem. Vid nästa behandlingstillfälle 
samtalar och reflekterar patient och behandlare kring dessa ämnen. 
 

Behandlarnas kommentarer gällande bildmomentet. 
Bilden fungerar som ett uttryckssätt för patienten, som gör det möjligt för behandlarna 

att förstå hur patienten ser på sig själv och sin situation. Ett samtal kan föras med utgångspunkt 
från bilden, där bilden tolkas ur ett objektivt perspektiv för både behandlare och patient. 
Tolkandet av bilden gör det möjligt för patienten att distansera sig från sig själv. Bilderna 
fungerar även som verktyg för att visa vad patienterna anser vara viktigast för dem. När 
patienterna ritar sin första bild är de flesta mycket noga med att markera var smärtan och 
besvären finns med t.ex. röda prickar, eld, kryss eller blixtar, vilket behandlarna har tolkat som 
att patienterna vill visa hur ont de har och vilken karaktär smärtan uppvisar.  
      Behandlarna har upplevt att patienterna ofta hade misstrott vården. Många patienter hade 
berättat att de inte hade känt att deras smärta och besvär hade tagits på allvar. När behandlarna 
hade visat att de förstår hur ont patienten har framhävs inte smärtan i bilderna lika mycket, utan 
andra saker brukar då dyka upp. Det är då vanligt att bilderna istället illustrerar deras tankar 
med förvirring, stress och virrvarr. Behandlarna kan nu hjälpa patienten att förstå vilka tankar 
som troligtvis hör ihop med smärtan.  
      Under behandlingens gång läggs ibland bilderna ut i ordningsföljd, vilket ofta ger en stark 
reaktion hos patienten därför att patienten då kan se tydliga positiva tecken på utveckling och 
förändring hos sig själv. 
 

Behandlarnas kommentarer gällande behandlingen. 
Genom att de två behandlarna har utfört olika uppgifter under samtalsterapin har de även 

erhållit olika typer av information om patienten. Den som har fört samtalet med patienten ser 
hur patienten reagerar med ansiktsuttryck och med kroppsspråk, medan den andra som enbart 
har hört vad patienten säger kan urskilja de olika nyanser som rösten kan ge utan att distraheras 
av andra sinnesintryck. Behandlarnas olika intryck kan därför fungera kompletterande vid 
senare analys av samtalet. Metoden ger även ett för patienten bekvämare bemötande, då endast 
en av behandlarna har varit aktivt deltagande i samtalet.  
  
Behandlarna har upplevt att de främst kan hjälpa patienterna med: 
- Ökad självinsikt 
- Stöd av bearbetningsprocesser och acceptans av bl.a. obehagliga minnen 
- Ge redskap för att hantera sin problematik i form av övningar, träning och förståelse, dvs. 

uppgifter som patienten får träna sig på hemma eller påminna sig tankemässigt. 
- Självkänsla och identitet, då många av dem har ”hakat upp sig” och fastnat i ett 

tankemönster att det är fel på dem, dvs. behandlarna kan hjälpa patienten att bryta detta 
tankemönster kring självkänsla och identitet. 

 
Rädsla för smärta. 
Behandlarnas kommentarer. 
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Många av patienterna visar indikationer på att de har en dålig kroppsuppfattning eller 
anatomikunskap. Detta visar sig i att patienterna inte vet hur deras kön ser ut eller är 
konstruerat. Många patienter tror, och är rädda för, att slidan ska spricka vid penetration (vilket 
är en känsla många får vid penetration), vilket skapar en fobiliknande rädsla hos en del. Rädslan 
för att gå sönder leder ibland nästan till penis- och samlagsfobi och behöver behandlas som en 
fobi. Denna rädsla för smärta i form av en fobi rapporteras även av Ayling och Ussher (2007), 
Pukall et al. (2007), Cherner och Reissing (2012) och Engman (2007). 
 Bara för att problemen kring PVD har uppkommit inom en relation behöver det inte 
bero på den aktuella partnern. Problematiken handlar oftast om sexuella minnen, som behöver 
bearbetas. Eventuell traumatisering vid tidigare sexuell erfarenhet kan ligga till grund för PVD-
besvär. Dessa trauman kan innehålla emotionella eller sensoriska minnen. Vid hot och fara 
aktiveras den impulsstyrda stressreaktionen och en traumatisk reaktion uppstår när situationen 
upplevs hotfull och stressens fly- eller fäktareaktion är omöjlig.  
 Till skillnad från vaginalspasm (vaginismus), som har starkt samband med övergrepp, kan 
PVD orsakas av situationer som påminner om övergrepp eller som har upplevts som 
övergreppsliknande situationer (Engman, 2007). 
 

Skuld och skam. 
Behandlarnas kommentarer. 
Kvinnans roll att vara omhändertagande, stå tillbaka för partnern och vara till lags är ett 

genomgående drag hos patienterna.  
 När det sexuella samspelet inte fungerar, händer det ofta att kvinnan tar på sig skulden 
för detta och tror att hon har gjort något fel och är en dålig sexpartner. Följden är ökade 
prestationskrav hos kvinnan och upplevelse av press att inte upprepa misstaget, vilket lätt skapar 
en negativ tankespiral så att pressen och prestationskraven blir allt starkare. 
 Patienternas självkänsla tolkas som generellt låg. Många av kvinnorna anser inte att de är 
värda något alls. Genom att de ofta är prestationsinriktade gäller det att också prestera sexuellt 
för att duga som partner eller kvinna. Om kvinnorna upplever att de misslyckas sexuellt 
påverkas deras självkänsla av det misslyckandet också. Kvinnorna vill även ”lyckas” sexuellt, 
därför att de vill kunna tillfredsställa sin partner för den personens skull. För att motverka de 
sexuella prestationskraven tar behandlarna upp patienternas föreställningar om vad framgång 
och misslyckande innebär. Många av patienterna inser då att de känner sorg för att inte kunna 
ha sex på det sätt de önskar.  
 Denna form av press och otillräcklighet som behandlarna har beskrivit rapporteras också 
av Marriott och Thompson (2007), där sju av åtta kvinnor uttryckte denna typ av press och 
otillräcklighet som kvinna och sexuell partner. 
 

Förhållandet till partnern. 
När behandlarna började använda BSÖ betraktade de sig som militanta feminister med 

uppdrag att skydda alla dessa kvinnor från att bli utsatta av män. Då förekom att patienterna 
gavs ”sexförbud”. Syftet var att de kvinnor som levde i en relation skulle ägna sig åt en 
avsexualiserad intimitet genom att kramas, kyssas och smeka varandra, men inte under bältet så 
att säga. Paren skulle träna sig att visa varandra ömhet och kärlek på andra sätt än med samlag. 
 Detta sexförbud har behandlarna sedan ändrat till ”sexvila”. Numer bjuds även 
kvinnornas partners in så att även de får information om PVD och sex. Att även ge råd och 
information om problemen kring sjukdomen till partnern har visat sig vara mycket effektivt 
och till stor hjälp för båda parter.  
 Denna typ av parterapi och intimitetsteknik föreslås av Sargeant och O’Callaghan (2007), 
som lämplig för att hantera vulvisk smärta, öka parens välbefinnande och minska den sexuella 
ångesten och stressen och därmed förbättra den olyckliga situation som besvären för med sig.  
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Behandlarnas kommentarer. 
        Genom att behandlarna ordinerade ”sexförbud” togs pressen av sexprestation bort från 
patienten, vilket en del av patienterna reagerade med lättnad på. Många patienter har upplevt 
rädsla för att visa erotisk ömhet mot sin partner, eftersom de då känt att de måste genomföra 
samlag. 
 En ökad förståelse hos patienternas partner har genererats genom informationsträffarna.  
”Sexvilan” bidrar till att patienterna skonas från de skuldkänslor, som förut kunde inträffa när 
deras partner inte var inräknade i behandlingen och det rådde sexförbud. Det har också lett till 
att paren har kunnat börja prata med varandra på ett helt annat sätt, då de har fått likadan 
information och förstår varandra bättre. På grund av detta har också många av parens konflikter 
minskat och gett förhållandet ett allmänt bättre klimat. 
 
Resultat från enkäten 

Uppkomst av smärta och upplevelse av att blivit ordentligt utredd. 
        Medelvärdet för de 20 patienternas tid med besvär låg på 4,7 år innan behandlingen 
påbörjades (uppgift om när besvären började saknades från en patient).  
 
 
Tabell 1 
Antal (N) och andel (%) patienter med olika uppkomsthistoria för smärta och upplevelse av 
sjukdomsutredning.   

Fråga N % 

Smärta uppkommit succesivt 10 47,0 

Smärta uppkommit plötsligt 9 42,8 

Alltid upplevt smärta 2 9,5 

Upplevelse av att ej blivit ordentligt utredd av vården 
 (före behandling) 

17 80,9 

 
 
       Smärtans uppkomst är näst intill jämnt fördelad mellan att ha uppkommit succesivt eller 
plötsligt, med en något större andel som angav att smärtan har uppkommit successivt (N=10). 
Näst intill 10% av patienterna hade alltid upplevt underlivssmärtor. Majoriteten (N=17) 
upplevde att de inte hade blivit ordentligt utredda av vården (Tabell 1).  
 
       Patienternas skattningar av smärtans intensitet, besvärens svårighetsgrad senaste fyra 
veckorna och i vilken grad besvären har stört relationen de senaste fyra veckorna var signifikant 
lägre jämfört med före behandlingen. Även den s.k. besvärsstegen visade på signifikant 
minskade besvär till följd av behandlingen (Tabell 2, Figur 1). 
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Tabell 2 
Medelvärden (M) och spridningar (SD) hos patienternas skattningar av smärtupplevelser och besvär före 
och efter behandlingen. 

 Före Efter   

Fråga  M SD M SD t p 

Svårighetsgrad smärta 7,23 1,48 2,66 2,03 9,60 ,000 

Besvär senaste 4v 5,90 2,96 2,33 2,33 5,11 ,000 

Besvär som stört partner 5,33 3,89 1,80 2,52 3,85 ,001 
Besvärsstegen 2,80 2,06 8,05 2,23 -7,949 ,000 
 

 

 

 

 
Figur 1. Medelvärden av patienternas skattningar av smärtupplevelser och besvär före och efter 
behandlingen. 
 

Allmänt hälsotillstånd. 
        Jämförande resultat av hälsotillstånd hos patienterna före och efter, på en skala mellan 1-
10, där tio innebär alltid/hela tiden, visas i Tabell 3. 
 
  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Före Efter

Underlivsbesvär 

Besvärsgrad Besvärsgrad senaste 4 veckor

Besvär stört partner "Besvärsstegen"



14 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Före Efter

Pigg och stark Orolig, nervös Nedstämd

Full av energi Dyster, ledsen Utsliten

Glad, lycklig Trött Stressad

lugn och harmonisk

Tabell 3 
Medelvärden (M) och spridningar (SD) hos patienternas skattningar av olika hälsotillstånd före och efter 
behandlingen. 
 Före Efter   
Fråga  M SD M SD t p 

Utsliten  5,76 2,52 2,95 2,41 4,84 ,000 

Orolig, nervös 5,66 3,76 3,76 3,06 2,96 ,008 

Nedstämd 5,33 2,41 3,19 2,27 3,04 ,006 

Dyster, ledsen  4,38 2,45 2,85 2,28 2,66 ,015 

Trött 7,04 2,06 4,85 2,41 4,75 ,000 

Stressad 6,04 2,63 3,95 2,80 3,68 ,001 

Lugn och harmonisk 4,19 2,20 6,04 2,49 -4,29 ,000 

Full av energi 3,80 2,24 6,09 2,49 -4,27 ,000 

Pigg och stark 4,57 2,29 6,47 2,54 -3,08 ,006 

Glad och lycklig 4,76 1,60 7,23 2,23 -4,64 ,000 

 
       Alla indikatorer på hälsotillstånd visade på signifikant förbättring efter att behandlingen 
hade avslutats. Negativa hälsotillstånd som nervositet, trötthet, känsla av utslitenhet och stress 
hade alla minskat. De positiva hälsotillstånden som glädje, pigghet, energi och harmoni hade 
alla ökat markant (Tabell 3, Figur 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Medelvärden av patienternas skattningar av olika hälsotillstånd före och efter 
behandlingen. 
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Smärt- och besvärsområden. 
       Patienternas besvärsområden varierade från att de bara upplever smärta under sex till att de 
känner smärta inom flera eller alla besvärsområden (Tabell 4).  
 
Tabell 4 
Antal (N) patienter som rapporterade besvär i olika situationer före och efter behandlingen. Signifikans 
prövad med McNemars test. 

Besvärsområde Före (N) Efter (N) Differens p 

Sex 21 13 38,1% 0,0078 

Mensskydd 11 3 33,3% 0,0156 

Idrott 5 2 4,76% 1,000 

Åtsittande kläder 5 1 23,81% 0,0625 
 

Samtliga patienter upplevde besvär och smärta i samband med sex före behandling och 
efter behandlingen hade antalet patienter med besvär minskat till 13 (en minskning på 38%). 
Dessa 13 upplevde endast besvär ibland och vid penetration. Upplevelsen av att mensskydd var 
smärtsamt eller problematiskt minskade med 33%. Idrott som besvärsområde hölls konstant 
eller minskade för de som hade upplevt besvär och smärta inom området. Antalet rapporter om 
besvär minskade även vad gäller idrott och till följd av åtsittande kläder, men minskningarna 
kan inte påvisas vara signifikanta då antalet rapporterade besvär var lågt både före och efter 
behandlingen. 

 

 

Figur 3. Antal patienter som rapporterade besvär i olika situationer före och efter behandlingen. 
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Antalet patienter som rapporterade att de hade upplevt så pass grava besvär eller svår 
smärta att de hade valt att avstå från de angivna besvärsområdena minskade signifikant gällande 
sex och för övriga besvär minskade antalet rapporter inom varje område, men signifikans kunde 
inte påvisas främst till följd av lågt antal rapporter både före och efter behandlingen (Tabell 5, 
Figur 4).  
 
Tabell 5 
Antal (N) patienter som avstått från sex, mensskydd, idrott och åtsittande kläder före och efter 
behandlingen. Signifikans prövad med McNemars test. 

Avstår från Före (N) Efter (N) Differens p 

Sex 17 7 47,62% 0,002 

Mensskydd 8 3 23,81% 0,062 

Idrott 3 2 4,76% 1,000 

Åtsittande kläder 4 1 14,29% 0,250 
 

 

 
Figur 4. Antal patienter som hade avstått från sex, mensskydd, idrott och åtsittande kläder före 
och efter behandlingen. 
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Patienternas kommentarer före behandling 
        Patienterna fick beskriva sina sexvanor, hur smärtorna började, vilka symptom de led av 
och vilka konsekvenser sjukdomen hade gett patienten. 
- Elva (52%) patienter gav beskrivningar av hur och när de hade upplevt smärtor och besvär. 

Dessa beskrivningar överensstämde med de medicinska symtomen på PVD.  
- Fem (24%) patienter berättade att de kände sig stressade eller upplevde prestationskrav.  
- Fyra (19%) uppgav rädslor för något.  
- Tre (14%) upplevde sig vara nervösa och oroliga.  
- Många patienter (N = 11; 54%) hade någon form av negativa tankar rörande sex.  
 
       Patienterna redogjorde för vad de själva hade gjort för att lindra sina besvär, var de tidigare 
hade sökt hjälp, vilka undersökningar de hade genomgått och eventuella behandlingar de hade 
fått. 
- Flera patienter (N = 7; 33%) ansåg sig ha blivit dåligt behandlade av vården. De hade 

upplevt att besvären de hade sökt hjälp för inte hade tagits på allvar eller att de hade fått fel 
diagnos, som t.ex. svampinfektion. Dessa patienter hade fått genomgå ett flertal 
undersökningar och endast behandlats för upprepade svampinfektioner och fått sig 
ordinerat mjukgörande salva och bedövningssalva. Tretton (62%) patienter hade minst en 
gång blivit behandlade för svampinfektion. Flera av dessa patienter (N = 8; 38%) beskrev 
den egna behandlingen av besvären med salvor, bedövningssalvor, byte av tvättmedel, byte 
av mensskydd och intimhygien med olja istället för tvål, allt för att lindra besvären.  

 
Patienternas kommentarer efter avslutad behandling 
       Majoriteten av patienterna (N = 14 (av 21), 67%) var nöjda med behandlingen och ansåg 
sig vara avsevärt bättre eller helt botade från PVD-besvären. Sju (33%) patienter hade 
fortfarande problem med PVD, men visste nu hur de skulle agera för att besvären skulle minska 
och förhoppningsvis försvinna. De var tacksamma för den hjälp de hade fått och ansåg sig ha 
lärt sig mycket om sig själva, om hur de skulle hantera stressen och pressen kring sex, om hur 
de skulle slappna av och om att iaktta sin kropp på ett hälsosammare sätt. Näst intill alla kände 
sig nu ordentligt utredda och väl bemötta av den vård de hade fått via BSÖ-behandlingen.  
 De patienter som uppgav att de fortfarande hade besvär och smärtor, uppgav att de 
fortfarande upplevde en viss rädsla eller stress kring sex och att de arbetade med sina tankar och 
utövade avslappning. En av dessa patienter önskade längre BSÖ- behandling och en annan 
patient upplevde att besvären inte berodde på PVD, utan hade andra orsaker.  
 
Sammanfattning av resultat 
       Många patienter var unga kvinnor i början av sin sexuellt aktiva ålder. På 15 år hade 
åldrarna gått ner från ca 30 till ca 20 år. Personlighetsdrag som högpresterande, låg självkänsla 
och lågt självförtroende samt stämningstillstånd som stress, rädsla, oro, nervositet, skam och 
skuld rapporterades av behandlarna och framkom i patientenkäten. Dessa resultat 
överensstämmer med tidigare nämnd forskning (Jantos & White, 1997 och Wylie, Hallam-
Jones, Coan, & Harrington, 2007, refererade i Marriott & Thompson, 2006; Reissing, Binik, 
Khalif, Cohen, & Amsel (2003) 
 Patienternas uppgivenhet över att inte känna sig ordentligt utredda av vården eller över 
att inte ha blivit hjälpta på rätt sätt och deras uppfattningar om sjukdomens orsaker förändrades 
hos majoriteten av patienterna under behandlingen. 
        Behandlarna bekräftade de uppgifter om patienternas fobiliknande tillstånd som Cherner 
(2013) och Engman (2007) indikerade i sina studier, detsamma gäller deras teorier om 
patienternas smärtreaktioner och bearbetningen av dessa. Även patienternas känslomässiga 
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reaktioner på smärtan, som känslor av skuld, skam och otillräcklighet bekräftades och kan 
besvara frågeställningen huruvida det finns kopplingar mellan en kvinnas livssituation, självbild 
och hennes sjukdom (Pukall et al., 2007; Marriott & Thompson, 2003; Ayling & Ussher, 
2007). 
 Att inkludera patienternas partner förbättrade behandlingseffekten. Patienternas 
skattningar av smärttillstånd, hälsotillstånd, besvär och behov av att avstå från handlingar visar 
på alla punkter på väsentliga förbättringar från före behandling till efter behandling. 

Diskussion 

Hur utvecklar sig sjukdomen före, under och efter BSÖ-behandling? 
       Majoriteten av patienterna (68,5%) blev bättre eller t.o.m. helt bra efter avslutad 
behandling. Patienternas besvär har visat sig ha psykosociala förklaringar och behandlingen har 
hjälpt patienterna att åtgärda de psykosociala omständigheterna, vilket, i sin tur, har mildrat de 
somatiska besvären hos många. Eftersom sjukdomen påverkas av tydliga kognitiva och 
psykosociala faktorer skulle vissa patienter kunna falla tillbaka i rädsla och andra negativa 
känslor eller tankar, vilket skulle kunna förklara att en del patienter inte hade visat lika goda 
förbättringsresultat.  
      BSÖ- behandlingens resultat indikerar att metoden kan hjälpa patienterna att uppnå 
resultat, vilket endast en av de åtta kvinnorna i Ayling och Ussher’s (2007) studie upplevde; 
nämligen att uppleva sig tillräcklig som kvinna och partner trots besvären. Enligt Ayling och 
Ussher (2007) skulle detta bero på partnerns stöd och parets öppna kommunikation, som hade 
eliminerat kvinnans inledande upplevelse av otillräcklighet och till slut fått kvinnan att känna 
sig ”självsäker och glad i sovrummet”, något som många av patienterna i föreliggande arbete 
uttryckte i uppföljningsenkäten. I enkäten bekräftades behandlarnas utsagor om att 
behandlingen kan hjälpa patienten med sin identitetsutveckling och självinsikt genom att 
patienten bl.a. ändrar sitt sätt att tänka om sin sjukdomssituation. 
 
Kausalitetsteori och kopplingar mellan en kvinnas livssituation, självbild, könsroll 
och hennes sjukdom 
 Besvärskausaliteten kan vara viktig att undersöka, eftersom många faktorer verkar ha stor 
påverkan på sjukdomens utveckling. Även ur detta arbetes perspektiv, då behandlingen kan ge 
patienterna möjlighet att hantera negativa minnen och bearbeta rädslor som ofta antas ligga 
bakom vissa besvär inom PVD. 
        BSÖ-behandlingen kan fungera för analys av besvärskausaliteten för PVD på grund av de 
faktorer som behandlingen har bearbetat och som har lett till förbättring av patienternas PVD.  
 Behandlarna uppfattade att när minnen av traumatiska händelser av sexuell natur 
bearbetas med BSÖ-metoden minskar PVD-besvären och andra stressrelaterade somatiska 
besvär. 
 Behandlarnas iakttagelser att patienterna tycks dela personlighetsdrag som hälsomedveten, 
somatiserande attityd, ambitiös, höga prestationskrav och rättrådighet rapporterades inte bara av 
behandlarna utan även av exempelvis Marriott och Thompson (2006). Personlighetsdragen 
indikerar förhöjd mottaglighet för PVD, eftersom kvinnorna i sin strävan efter att vilja 
framställa sig som perfekta tystar sin egen vilja och strävar efter att tillfredsställa andra vilket 
med tiden kan utveckla PVD.  
 Ensidig somatisk behandling av PVD är inte effektiv, utan bör kompletteras med 
kognitiv psykologisk behandling där stress- och ångestrelaterade ämnen, eventuella sexuella 
trauman och relationsproblem bearbetas. 
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      Självbild och könsroll. 
       Finns någon koppling mellan kvinnornas situation, självbild som kvinna (upplevda 
kvinnoroll) och PVD? 
 Många av de drabbade kan lida av depression, nedstämdhet eller någon form av ilska, 
ångest eller sorg, men det är svårt att avgöra om detta är en konsekvens av, eller en orsak till, 
åkomman. De psykiska tillstånden borde oftast utgöra en konsekvens av sjukdomen, då flera av 
patienterna var missnöjda och ledsna för att de hade drabbats av PVD.  
 BSÖ-behandlarna berättade att de ofta hade märkt att patienterna hade haft mycket låg 
självkänsla och att de också hade betett sig därefter. Patienterna upplevdes vilja framhäva sig på 
ett sätt som uppfyller kraven på hur de anser en kvinna bör vara. Det som kvinnan utger sig för 
att vara genom bl.a. silencing och perfektionism stämmer inte alltid med kvinnans egen 
identitet.  
  
      Psykosociala aspekter.  
       Individens självförtroende och självkänsla driver individen att söka bekräftelse och 
acceptans hos andra. En stor del av kvinnorna med PVD visade symtom på att ha svårigheter 
med att hitta sin identitet som kvinna, vilket i kombination med deras upplevda könsroll, 
självförtroende och identitet kan vara en viktig indikator på varför de hade drabbats av PVD 
och även för hur de kan behandlas. 
 Den troliga ökningen av PVD-besvär hos unga kvinnor och den psykosociala sexuella 
pressen att uppträda sexuellt och tillgängligt, som kvinnor kan uppleva kan eventuellt leda till 
att fler unga kvinnor hänger sig åt sexuella aktiviteter som de snarare känner sig skyldiga eller 
pressade att medverka i snarare än av egen vilja.  Resultat från intervjun och patienternas egna 
utsagor på enkätsvaren överensstämde delvis med femininitetsteorin som Ayling och Ussher 
(2007) nämner, där kvinnorna ofta upplevde sig som otillräckliga som kvinna och sexuell 
partner.  
 Anledningarna till detta verkar dock främst handla om skuldkänslor hos kvinnorna, då de 
inte ville ha sex eller ens kunde genomföra samlag med sin partner, som de trots allt är 
emotionellt engagerade i.  
 Även de drag av silencing som orsakas av att kvinnan bör vara omhändertagande, stå 
tillbaka för den andre och vara till lags var även de tydliga hos BSÖ-patienterna. Skulden och 
skammen som Marriott och Thompson (2006) skriver om går således till viss del att urskilja i 
föreliggande studie. 
 
Patienternas förklaringar till sjukdomen 
       Nästan alla patienter ansåg i början av behandlingen att sjukdomen beror på något fysiskt 
fel på deras underliv. Detta kan också förklaras av att så många av dem inte upplevde sig 
ordentligt utredda, d.v.s. att de inte hade fått veta vad som var fel på dem. Patienternas 
uppfattningar om sjukdomens orsaker ändrades under behandlingens gång. Patienterna fick 
förklarat för sig vad psykosomatik innebär och hur det fungerar och även hur de själva är 
anatomiskt konstruerade. Vid slutet av behandlingen hade majoriteten ändrat uppfattning och 
förstått att deras smärta hade en psykisk koppling, eftersom majoriteten av dem hade erinrat 
negativa tankar eller minnen kring sex som de mådde dåligt över. 
 Psykosomatik kan bland allmänheten vara ett värdeladdat ord med en viss negativ klang, 
speciellt vid de sjukdomstillstånd som uttrycks i fysisk smärta, men där inga fysiska förklaringar 
kan ges, däribland PVD. Många av patienterna kan uppleva det lättare om sjukdomen kan 
förklaras fysiskt och då kan den också upplevas lättare att behandla än om den skulle ha en 
psykologisk orsak och därmed kräva en psykologisk behandling. Individer med psykosomatiska 
besvär vill bli trodda och vill att deras besvär skall tas på allvar som verkliga och inte inbillade.  
 Detta arbete och Engmans (2007) studier av PVD och vaginismus stärker teorin om att 
PVD är en psykosomatisk sjukdom, där dåliga sexuella erfarenheter kan göra att 
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bäckenbottenmuskulaturer spänns som skydd mot smärta. Resultaten pekar på att PVD 
utvecklas delvis därför att samlag genomförs mot kvinnans vilja eller efter att kvinnan har blivit 
traumatiserad. När patienten lär sig att avstå från sex när lust saknas och då patienten upplever 
stress, press eller anspänning lindras förhoppningsvis besvären med tiden och patienten 
tillfrisknar. BSÖ-behandlingen innehåller dessutom sexualutbildning, som bidrar till en ökad 
anatomisk kunskap och förståelse kring sex och samlevnad. 
 Behandlarna påpekade dessutom att bara för att problemen med PVD har uppkommit 
inom en relation behöver de inte, och har oftast inte, att göra med partnern, utan 
förklaringarna handlar oftast om gamla obearbetade sexuella minnen.  
 
Hur patienterna hade upplevt sig blivit bemötta av vårdorganisationen. 
        Tre av de 21 patienterna ansåg sig vara ordentligt utredda redan innan behandlingen. 
Efter behandlingen ansåg 19 av patienterna sig vara utredda. Detta indikerar att patienterna 
hade upplevt behandlingen som meningsfull.  
 Patienternas redogörelser för vad de själv hade gjort för att lindra sina besvär, var de 
tidigare hade sökt hjälp, vilka undersökningar de hade fått genomgå och eventuella 
behandlingar de hade fått visade att de oftast hade ordinerats mediciner, som endast lindrat 
besvären och inte hade erbjudits effektiv behandling, med möjlighet att bota sjukdomen.  
 Flera av patienterna poängterade att de hade blivit felbehandlade och hade upplevt 
okunskap om sjukdomen inom vården. De flesta inom vården har inte haft speciellt stor 
kunskap om PVD, utan mest bara behandlat de synliga symptomen som diagnostiserats som 
t.ex. svampinfektion. Dessa somatiska behandlingar hade patienterna upplevt som 
problematiska, då de endast hade lindrat deras besvär temporärt och sedan gett återkommande 
besvär.  Informanternas erfarenheter antyder att PVD kan bli mer svårbehandlad av lång 
besvärsperiod (B. Riström, personlig kommunikation, maj 2013). 
 Författaren håller med Pukall et al. (2007) om att attityden till, och kunskapen om, 
sjukdomen behöver utvecklas inom vården, men även hos allmänheten. Det saknas fortfarande 
kunskap om sjukdomen PVD och det finns brister i sjukvårdspersonalens utbildning när det 
gäller diagnostisering och behandling av PVD. Det råder en brist på kunskap om hur effektiva 
de olika behandlingarna av PVD är och om vilka som är att föredra och även om hur dessa bör 
genomföras. Det finns ett behov av utbildning gällande vulvala smärtor och i hur problemet 
bör hanteras. Det krävs även en utökad förståelse om hur de etiologiska, psykosociala och 
psyko-sexuella faktorerna korrelerar med PVD. Kvinnornas parrelationer bör även tas i 
beaktande och behandlingarna behöver utvärderas systematiskt. Patienterna behöver informeras 
om sjukdomen, vilka behandlingar som finns och ges möjlighet att påverka den egna 
behandlingen. 
 
Behandlingens verksamma faktorer och annan värdefull kunskap 
      Den behavioristiska behandlingen av kronisk vulvodyni, som Ayling och Ussher (2007) 
har föreslagit påminner mycket om BSÖ-behandlingen genom att även den innehåller 
muskelövningar av bäckenbotten, självutforskande med biofeedback av genitalierna, minskning 
av den eventuellt överdrivna hygienen, sexuell rådgivning för både kvinnan och hennes partner 
och vid behov parterapi (Mcay, 1991, refererad av Ayling & Usscher, 2007; Weijmar Schultz 
et al., 1996, refererade av Ayling & Ussher, 2007; Wylie, Hallam-Jones, Coan, & Harrington, 
2007). BSÖ behandlingen erbjuder utöver detta även det analyserande momentet, som kan 
erinra patienten om eventuella obearbetade traumatiska minnen vars betydelse kan ha inverkan 
på utvecklingen av deras PVD. 
 Förutom behandlingens goda resultat med förbättring av besvären lär sig även patienterna 
andra värdefulla livsutvecklande kunskaper, som ingen annan PVD-behandling erbjuder med 
undantag för KBT: 
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- Behandlingen kan hjälpa patienten att förstå varför patienten känner sig som hon gör och 
stärka hennes självinsikt. 

- Bearbetningsprocesser och acceptans, bl.a. av dåliga minnen, vilket kan innebära att 
patienterna kan lämna det som sårat dem och gå vidare utan att behöva lida mer av det 
förflutna. 

- Ge redskap för att hantera sin problematik i form av övningar, träning och förståelse. 
Uppgifterna som patienten får träna på hemma kan jämföras med kognitiv beteendeterapi. 

- Självutveckling och självförståelse. 
- Behandlarna kan hjälpa patienterna att bryta sig ur det negativa tankemönster de ofta har 

fastnat i och som ofta berör självkänslan och identiteten. Det här momentet kan också 
jämföras med ett moment som ingår i KBT. 
 

Sexualundervisning och sexuella attityder  
       Behandlarna påpekade den bristande sexualkunskapen och anatomiska kunskapen hos 
kvinnorna och deras partners. Den rädsla som kvinnorna upplever när det kommer till bl.a. 
penetration, skulle kunna undvikas med bättre sexualundervisning i grundskolan. Vidare 
forskning skulle kunna undersöka hur den sexuella kunskapen och attityderna kring sex ser ut 
hos ungdomar. 
        Förhoppningsvis beror den ökade kvoten med kvinnor som drabbas av PVD på att fler 
väljer och vågar söka hjälp och behandling och inte på att fler drabbas. Detta går det dock inte 
att dra någon slutsats om, då mörkertalet är okänt.  

Om det är så att fler vågar söka hjälp kan det antyda en minskning av det tabu som råder 
kring det kvinnliga könet och dess sexuella natur eller stereotypt beteende. Det kanske rent av 
kan leda till en minskning av den skam kvinnor upplever och får dem att ta itu med eventuell 
rädsla för smärtan tidigare, istället för att välja indirekta metoder som att undvika sex. 

 
Reliabilitet 

Intervjusvaren var av god kvalité och användbara för arbetet. Möjligheten till följdfrågor 
för intervjuaren, även efter intervjutillfället fanns och underlättade arbetet och gav ytterligare 
kunskap och information och därmed stärktes reliabiliteten ytterligare. Genom att intervjun 
fick spelas in och sedan transkriberas motverkades bortfall av information och detaljer, vilket 
ökade reliabiliteten. Reliabiliteten hos intervjun med behandlarna anses trovärdig med tanke på 
deras långa erfarenhet gällande deras patienters tillstånd. Informationen stärks även av de andra 
källorna, som belyst samma psykosociala fenomen gällande deras patienter med bl.a. PVD. 

Enkäten håller hög reliabilitet, då den mäter besvärsbilden med ett stort antal frågor som 
berör bakomliggande faktorer, allmänt hälsotillstånd, problemområden och grad av besvären. 
Reliabilitet indikeras också av att ett antal statistiska test påvisar signifikans. 

 
Validitet  

Nivån hos den interna validiteten kan vara svår att avgöra, d.v.s. om det verkligen är 
behandlingen som har lindrat patienternas PVD-besvär och inga andra omständigheter som 
bakomliggande variabler eller spontant tillfrisknande. Kontrollgrupp saknas, vilket skulle ha 
kunnat stärka arbetets slutsatser väsentligt. Viss kontrollfunktion fås av kötiden under vilken det 
spontana tillfrisknandet är lågt och en stor del av de remitterade endast har fått somatisk 
behandling eller klinisk behandling utan väsentlig förbättring. 

Resultaten från intervjuer och patientenkät har kunnat tolkas utifrån tidigare teorier och 
har överensstämt med tidigare forskning. Intervjuunderlaget utformades utifrån syfte, 
frågeställningar och teorier för att ge ett intervjuresultat som skulle medge svar på studiens 
frågeställningar. 
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 Behandlarna hade arbetat med BSÖ-metoden inom Norrbottens läns landsting under ca 
12 år och hade därmed stor erfarenhet av hur patienter upplever sig själva och sin problematik 
med PVD. Behandlarna hävdade att behandlingens samtalskaraktär har genom åren gett goda 
och likvärdiga resultat, vilket kan stärka validiteten hos behandlarnas patient-bedömningar. 
 Enkätens validitet kan anses god då enkäten hade utformats av medicinskt kompetent 
personal inom Landstinget. 
 
Forskningsetiska överväganden    

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer delgavs 
intervjupersonerna ingående information om undersökningens syfte. Anonymitet vid 
deltagande, deras rättigheter, materialets nyttjande och konfidentialitet, intervjuns upplägg och 
tidsåtgång samt författarens kontaktuppgifter delgavs muntligt och skriftligt. Intervjupersonerna 
fick tillgång till intervjuunderlaget ett antal dagar innan intervjutillfället för godkännande och 
förberedelse. Inspelning av intervjun gjordes med intervjupersonernas samtycke. 
Intervjupersonerna erbjöds genomläsning av intervjuns transkribering och att godkänna 
transkriberingen, samt informerades om att de får ta del av den slutliga rapporten. Behandlarnas 
och patienterna identiteter har skyddats och respekterats. Patienterna hade vid tillfällena, då de 
hade fyllt i enkäten också gett sitt medgivande till att deras enkäter får ingå anonymt i 
ändamålsenliga statistiska forskningsstudier.  
 
Framtida forskning och utveckling 

Först och främst behövs vidare studier gällande de kausala faktorer inklusive de psykiska 
faktorer, som kan påverka utvecklandet av PVD och övriga vulvodyniska sjukdomar. För att 
kunna behandla en sjukdom på bästa sätt förutsätts att orsakerna till sjukdomen är kända, vilket 
de tyvärr ännu inte är. 
 Eftersom det inte har gått att förklara varför vestibulum utvecklar kronisk smärtkänslighet 
vid PVD bör detta undersökas vidare. De inblandade psykologiska faktorerna och de fysiska 
besvärsuttrycken bör undersökas samtidigt för att fastställa hur PVD eventuellt fungerar 
psykosomatiskt. Skulle mätning av stresshormoner kunna förklara smärtbesvären med att 
obalans uppstår i underlivet? Sjukdomen skulle eventuellt kunna förklaras psykosomatiskt som 
en stressrelaterad åkomma, där inte bara bäckenbottenmuskulaturen påverkar besvären, utan 
där kanske även stresshormoners påverkan på ph-värdet hos underlivets slemhinnor med 
åtföljande obalans i vävnaden ger upphov till exempelvis svampinfektionsliknande symtom. 
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Bilagor 
 
Bilaga A 

Intervjuunderlag 
 
Skulle ni kunna beskriva samtalsmetoden och behandlingen som ni utövar? – moment som 
ingår? 
 
Hur länge har ni arbetat med denna samtalsfunktion? 
 
Hur kom det sig, att ni började med den här samtalsmetoden? 
 
Finns det några vetenskapliga teorier ni vet om varför kvinnor drabbas av vulvavestibulit? Har 
ni några egna förslag? 
 
 Vad pratar ni om med era patienter? 
 
Har era patienter några likheter med varandra förutom smärta i underlivet? 
 
Till vilken grad skulle ni vilja uppskatta att era patienters kroppsliga smärta har ett samband 
med eventuell psykisk ohälsa? 
 
Vad upplever ni kvinnorna har för orsaksattityd gentemot sjukdomen, är det fysiska eller är det 
psykiska anledningar? 
 
Hur upplever ni att era patienter påverkas psykiskt av VVS? 

- Hur ser deras självbild ut? 
- Hur upplevs deras självkänsla? 

 
På vilka sätt upplever ni att ni kan hjälpa era patienter via denna samtalsmetod? 
 
Hur många patienter har ni tagit emot totalt? 
 
Hur många patienter har uppgett att de har blivit bättre och vad kan den främsta orsaken till 
det vara? 
 
Hur många patienter behandlar ni för tillfället? 
 
Hur ser efterfrågan och behovet ut för eran samtalsverksamhet? 
 
Hur skulle ni vilja utveckla er behandling, så den har möjlighet att bli bättre? 



 
 

 
 
Namn:  
Utbildning/ar: 
 

  



 
 

Bilaga B 
Patientenkät 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


