


Ø Infektioner 

ØHudsjukdomar

Ø Inflammatoriska tillstånd

ØTrauma



Uppskattningsvis lever 7-15% av kvinnor i reproduktiv ålder 
med långvarig smärta i vulva

Smärtan ger ofta upphov till emotionellt lidande, relationsproblem 
och sexuella besvär



Biologi

PsykologiSocial 
kontext



Närvaro här 
och nu

Acceptans

Handling baserad 
på personliga mål 
och värderingar









ØEnkätstudie riktad till kvinnor i åldrarna 18-35

ØEnkäten innehöll frågeformulär om psykologisk (in)flexibilitet, smärta och sexuell funktion

ØDeltagarna besvarade enkäten vid två tillfällen med 10 månaders mellanrum

ØStudien inkluderade 130 individer med symptom överensstämmande med vulvodyni



ØHögre smärta var förknippat med sämre sexuell funktion senare (r = -.24)

ØHögre grad av PF var förknippat med bättre sexuell funktion senare (r = -.20)

ØPF bidrog signifikant till förklaringen av senare sexuell funktion,
också när smärta inkluderas i analysen



Ø PF är av betydelse för sexuell funktion över tid hos individer med vulvasmärta

Ø PF kan spela en liknande roll vid vulvasmärta som vid annan kronisk smärta

Ø Andra faktorer, t.ex. interpersonella, också är av betydelse för sexuell funktion 
över tid





ØKvinnor över 18 år bjöds in att besvara enkäter online

ØEnkäten innehöll formulär som mäter smärta i samband med sexuell 
aktivitet, medveten närvaro i sexuell aktivitet, sexuell funktion och 
oro över sexuella besvär

ØStudien inkluderade 318 deltagare, medelålder 31.4 år (SD = 8.3) 



Ø Högre grad av medveten närvaro var förknippat med mindre oro (r = -.55 / 
-.62) och bättre sexuell funktion (r.= .60 / - .62), oavsett grad av smärta

Ø Medveten närvaro bidrog signifikant till förklaringen av sexuell oro och 
sexuell funktion 

Ø ”Acting with awareness” var den aspekt av medveten närvaro som visade 
starkast samband med sexuellt välbefinnande



Ø Medveten närvaro kan bidra till sexuellt välbefinnande, oavsett smärta

Ø Förmågan att agera på ett medvetet sätt kan vara särskilt betydelsefull

Ø Behandlingar som innehåller medveten närvaro kan vara hjälpsamma









Översikt över behandlingsmanualen

Modul Modulens innehåll (Teman, övningar och uppgifter)

1 Introduktion Introduktion till behandlingen; Kreativ hopplöshet

2 Kontroll och villighet Rent och smutsigt obehag; Villighetsdagbok

3 Värderingar Livskompassen; “Livslinjen”; Sexuell lust

4 Tankar och känslor Svåra tankar och känslor; Defusion

5 Villighet och åtagande Kommunikation och intimitet; Villighetsövning; 
Exponeringsövningar

6 Sammanfattning och 
vidmakthållande Sammanfattning; Plan för vidmakthållande



ØKriterierna för genomförbarhet uppfylldes, med undantag för att målet 
för rekrytering inte nåddes inom tidsramen 

ØDeltagarnas skattningar av behandlingens trovärdighet var positiva

Ø Interventionen hade en stor effekt på acceptans (d = 1.07) och på 
livskvalitet (d = 1.18)

Ø Interventionen hade en måttlig effekt på ångest (d = 0.67) och
katastrofiering (d = 0.78)



Resultaten tyder på att

ØEn fullskalig RCT är genomförbar

ØACT skulle kunna öka välbefinnnandet bland kvinnor med PVD










