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Ytlig samlagssmärta kan bero på partiell vaginism  
Ytlig samlagssmärta är i dagsläget ett vanligt problem särskilt bland unga kvinnor, men trots det har 
det hittills inte funnits någon riktigt bra och utprovad behandlingsmetod för detta problem. En 
anledning kan vara att man tidigare inte varit medveten om att slidkramp (vaginism) är vanligt bland 
kvinnor med ytlig samlagssmärta. 
 
De flesta kvinnor med ytlig samlagssmärta får i dag enbart diagnosen vulva vestibulit (ett tillstånd som 
kännetecknas av smärta vid penetration och vid beröring av slidans förgård/vestibulum). I en 
avhandling om partiell vaginism (slidkramp där slidan bara är delvis stängd och samlag är möjligt till 
priset av brännande smärta) från Linköpings universitet, har Maria Engman visat på ett klart samband 
mellan partiell vaginism och vulva vestibulit; alla kvinnor med vulva vestibulit som ingick i studierna 
hade en samtidig vaginism. Några av resultaten i studierna tyder på att den partiella vaginismen 
åtminstone i vissa fall fanns före symptomen på vulva vestibulit. 
 
Kvinnor som led av både vaginism och vulva vestibulit behandlades i en av studierna med en modell 
av kognitiv beteendeterapi (KBT) utarbetad för kvinnor med vaginism. Vid en uppföljning mer än ett 
år efter avslutad behandling kunde merparten, av de kvinnor som behandlats enligt KBT-modellen, ha 
samlag utan mycket smärta och njuta av samlag. Var tionde kvinna som fått en noggrann utredning 
och information om problemet självläkte utan behandling. 
 
De flesta tidigare studier på kvinnor med ytlig samlagssmärta har enbart fokuserat på 
penetrationssmärtan. I avhandlingen fann man att när symptomen började hos kvinnor med partiell 
vaginism med eller utan vulva vestibulit var smärta efter samlag mycket vanligare än smärta under 
penetration, medan båda symptomen var lika vanliga när kvinnorna på grund av sina besvär helt 
slutade att ha samlag. De flesta hade också redan från symptomdebuten en brännande smärta när de 
kissade efter samlag. Smärtan vid samlag beskrevs på olika sätt beroende på när under samlaget den 
uppkom; smärtan vid penetration var kortvarig och beskrevs som skarp/skärande/bristande medan 
smärtan efter samlag varade flera timmar och beskrevs som svidande/brännande. Det krävs ytterligare 
studier för att utröna om smärta efter samlag och smärta när kvinnan kissar efter samlag utgör tidiga 
symptom på partiell vaginism, med eller utan vulva vestibulit.  
I studierna fann man också att klåda i underlivet kunde utlösas under och efter en penetrations-
situation. Klåda som symptom hos kvinnor med vaginism är inte beskrivet tidigare och det finns en 
risk för att denna grupp av kvinnor tidigare fått en felaktig diagnos på till exempel svampinfektion i 
slidan. 
 


