
Smerter ved samleie





Dype smerter

• Støt på livmorhalsen

• SOI

• Endometriose/adenomyose

• Muskelknuter i livmoren

• Spasmer i bekkenbunnsmuskulaturen

• Cyster

• Cancer

• Sammenvoksninger (tidligere infeksjoner eller 
operasjoner i abdomen/bekken)



Smerter i vulva/skjedeåpning

• Soppinfeksjon, eller langvarig lokalbehandling med soppmidler

• SOI

• Rifter ved samleie/kløe/tampong/truser

• Fødselsskader

• Andre vaginitter

• Kondylomer eller behandling av kondylomer

• Herpes

• Hudsykdommer: Psoriasis, eksem, lichen planus/sclerosus o.l.

• Vulvodyni

• vaginisme



Vulva

Vestibulum

Indre kjønnslepper

Introitus

(skjedeåpning)



Noen begreper

• Dyspareuni = Smerter ved samleie eller rett etter samleie

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

• Vestibulitt/vestibulodyni = Lokalisert vulvodyni rundt 
skjedeåpning (vestibulum). 

• Vaginisme = Smertefull spenningstilstand eller ufrivillige 
sammentrekninger i bekkenbunns muskulatur ved 
berøring/forsøk på penetrasjon 



Vulvodyni

• Generalisert vulvodyni = Vondt overalt 

• Lokalisert vulvodyni = Smerter i ett området i vulva

• Provosert lokalisert vestibulodyni = tidligere vestibulitt



Provosert Lokalisert Vestibulodyni (PLVD) 

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

livet.

• Vulvasmerter > 6 mnd, oftest lokalisert til bakre del av 

vestibulum (vaginalåpningen) 



Årsaker

• Bakgrunn og årsaker er ikke klarlagt, men kan variere 

fra person til person. 

• En ser økt tetthet av nervefibre, såkalt 

hyperinnervasjon, i vestibulum



Ofte sammen med:

• Smertetilstander som skulder-/nakkesmerter, fibromyalgi

• Irritabel tarm 

• Smerter ved urinering

• Gjennomgått residiverende soppinfeksjoner og 
overbehandling med lokale soppkurer

• Fysisk og psykisk store traumatiske hendelser

• Spiseforstyrrelse 

• Overgrep 

• Etter behandling av kondylom i vestibulum, for eksempel 
podofyllinpenslinger, laserkirurgi og kryobehandling, 

• Rifter ved samleie 



Diagnostisering

• Anamnese

• Utelukke andre årsaker til smerter

• Vattpinnetest

• Teste muskelkraft

• Bruke god tid

• Mulighet for å avbryte

• Høre om tidligere erfaringer



Anamnese
• Hvor lenge har dette vart?

• Hvor sitter smertene?

• Må du avbryte samleie?

• Er de der hver gang?

• Er det kun ved penetrering med penis eller også 

ved finger/tampong?



Anamnese
• Har du sett noe selv? (utslett, sår, rifter, blemmer, 

kuler)

• Andre symptomer? (utflod, kløe, magesmerter, 

feber) 

• Var det noe spesielt som hendte før de kom?



Anamnese
• Fast partner?

• Andre ting i livet akkurat nå?

• Naturlige funksjoner, søvn og appetitt?

• Hygiene?

• Andre sykdommer, medikamenter, prevensjon?

• Lyst og lubrikasjon?



Seksualanamnese – tør å spørre!

• Føler du at du er våt nok ved samleie?

• Er det vanskelig å få penis inn? Føles det stramt?

• Har du lyst, eller har samleie blitt noe du gruer deg til? 

• Har du snakket med evt. partner om dette?

• Hvordan er dette for dere/evt hvordan er det for deg å 

inngå nye forhold?

• Mange føler at vulva kan bli et området som bare er 

plagsomt og noe man ikke ønsker å forholde seg til, 

stemmer dette også for deg?



Behandling

• Finne årsak! 

• Tverrfaglig tilnærming



Lege/gynekolog

• Utelukke annen årsak

• Normalisere/betrygge

• Mange leger starter med medikamentell behandling 

eller xylocain behandling. 



Fysioterapi

• Vaginisme

• Stram bekkenbunn

• Muskelplager andre steder

• Penetrasjonsangst

• Øvelser

• Dilatorsett

• Elektrostimulering 



Sexologisk tilnærming

• Lyst

• Skjevhet i parforhold/parsamtaler

• Tidligere opplevelser

• Nytelse eller ytelse?



Psykolog

• Angst

• Depresjon

• Spiseforstyrrelser



Vulvaklinikken/vulvateam

• Oslo v Olafiaklinikken/Trondheim St.Olavs

• Kun henvisning fra annen spesialist

• Lang ventetid og dårlig kapasitet



Annet

• Avspenningsøvelser

• Stressmestring

• Starte med å ta på seg selv igjen

• Partnersamtaler

• Sex og nytelse uten penetrering



Case 1

• Kaja 16 år kommer til deg på tirsdag med smerter i 

underlivet. Hun merket dette på søndag og er nå redd 

for at hun har fått noe. Hun hadde sex med en hun 

ikke helt vet hvem var på lørdag kveld. 

• Hun føler at det svir og brenner, og det er vondt å 

tørke seg selv og svir når hun tisser. 

• Hva bør vi spørre om?



Case 2

• Vanja 20 år sliter med smerter ved samleie. Hun har 

fast partner, og nå er det så vondt at de ikke kan 

gjennomføre samleie. 

• Hva bør vi spørre om?

• Har egentlig aldri hatt et godt samleie siden hun 

debuterte da hun var 18 år. Vanja har aldri onanert og 

har ikke hatt orgasme. Hun synes det er vanskelig å 

bli kåt. Hun føler mer at hun må ha sex for å beholde 

kjæresten sin som hun er glad i. 



Case 3

• Helle 19 år kommer med kjæresten sin. De har forsøkt 
å ha penetrerende sex flere ganger, men det er 
umulig å få penis inn i skjeden. Hun vet hun skal 
«slappe av» men det går liksom ikke. Hun er redd det 
er noe galt med henne som gjør henne mer trang. 

• Hva kan vi spørre om?

• Helle hadde mye plager med kløe i vulva som barn og 
var til flere undersøkelser som hun synes var 
smertefulle. Hun klarer å kjenne lyst og nytelse, men 
alt stopper opp når det skal komme noe inn i skjeden. 



Vulva.no

• Pasientinformasjon

• Informasjon til helsepersonell

• Liste over hvor man kan få hjelp



Til sist

• «smerter i underlivet gir smerter i samlivet»

• Biopsykososial tilnærming

• Tverrfaglig behandling ofte viktig

• Følg opp behandling

• Skap kontakt med underlivet

• For de fleste går det over! Gi håp



Vulvaforum

• En uavhengig forening for helsepersonell som jobber 

med vulvaplager og vulvatilstander. 

• Inkluderer leger, fysioterapeuter, osteopater og 

sexologer. 

• Møte 2 ganger i året. 


