
                      BILAGA I 

  

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNMORSKORS ERFARENHETER OCH  

HANDLÄGGANDE AV GRAVIDA KVINNOR  

MED UPPVISAD VAGINALSMÄRTA  

– en enkätstudie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examination  

Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Grundnivå  

Examinationsdatum: 14-05-13 

Kurs: HT11 

 

Författare: 

Sibelle Colliander 

 

 

 

 

 

Handledare:  

Anna Hansson, 

Sofia Zwedberg 

Examinator: 

Jörgen Medin 

 



                      BILAGA I 

SAMMANFATTNING  

 

Barnmorskor på förlossningsklinik möter ibland problemet där gravida kvinnor som söker 

vård uppvisar starkt obehag eller smärta i samband med vaginalundersökning, vilket kan tyda 

på så kallad vulvodyni. Smärtan upplevs som brännande eller knivskarp vid beröring, 

vanligast i nedre delen av slidförgården, vestibulum, strax framför slidkransen. Smärtan 

behöver inte alltid utlösas av fysisk beröring utan kan även uppstå vid enbart tanken på 

exempelvis gynekologisk undersökning. Orsaken är förmodligen en kombination av flera 

faktorer som inleder smärtan och om den inte åtgärdas kan en kronisk smärta utvecklas. 

Kombinationen är förmodligen flera: psykosexuella faktorer, stress, hyperton 

bäckenbottenmuskulatur, yttre trauma och återkommande underlivsinfektioner.  

 

Syftet var att undersöka hur ofta barnmorskor på en förlossningsavdelning möter gravida 

kvinnor som uppvisar starkt obehag i samband med vaginalundersökning, vilket skulle kunna 

tyda på vulvodyni, och hur de går till väga när de möter dessa kvinnor.  

 

Som metod valdes empiriska enkäter som datainsamlingsmetod. Dessa besvarades anonymt 

av tjänstgörande barnmorskor på tre olika förlossningskliniker i en storstadsregion. Femtiotvå 

enkäter inhämtades. Databearbetningen skedde genom en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ analys med beskrivande statistik för att studera likheter och skillnader i hur 

barnmorskor går till väga när de undersöker dessa kvinnor.   

 

Resultatet visade att en barnmorska på förlossningsklinik i genomsnitt träffar en kvinna 

ungefär varannan månad som uppvisar starkt obehag i samband med vaginalundersökning. 

Ungefär två tredjedelar av respondenterna kunde ur mödrahälsovårdsjournalen utläsa någon 

diagnos eller besvär relaterat till kvinnans starka obehag vid vaginalundersökning. Däremot 

var det enligt respondenterna sällan beskrivet i mödrahälsovårdsjournalen om kvinnans 

vaginala obehag. Majoriteten av barnmorskorna hanterade vaginalundersökningen långsamt, 

lugnt och försiktigt och informerade kvinnan i samband med undersökningen hur den går till 

och varför. Ett större antal av barnmorskorna tog hänsyn till kvinnans besvär, minimerade 

antal undersökningar och gav dem smärtlindring i samband med undersökningen. Flera 

barnmorskor angav att de kvinnor som uppvisade starkt obehag i samband med 

vaginalundersökning fanns ofta psykisk ohälsa och/eller sexuellt utnyttjande angivet i 

mödrahälsovårdsjournalen. Ett fåtal av de svarande angav svampinfektion.  

 

Barnmorskorna i undersökningen, visade empati i sitt arbete för hur de kunde hjälpa kvinnor 

som uppvisade starkt obehag för att få genomföra vaginalundersökningen. Framförallt genom 

att ta det lugnt och försiktigt och gärna i kombination med någon form av smärtlindring. En 

viktig hälsobefrämjande åtgärd i yrkesutövningen som barnmorska är att uppmärksamma 

behovet av information även om kvinnan inte uttrycker det. Inom detta område inbegrips även 

sexuella frågor vilket hälsovården av kvinnor bör bli bättre på. Barnmorskan inom 

förlossningsvården har mycket goda möjligheter att upptäcka och informera kvinnor som lider 

av smärtsam vaginalundersökning. 

 

Nyckelord: barnmorska, gravid, vaginalundersökning, vaginalsmärta, vulvodyni, 

handläggning, sexuell ohälsa. 
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INLEDNING 

 

Som barnmorska på en stor förlossningsklinik möter författaren ibland gravida kvinnor som 

söker vård som uppvisar starkt obehag och smärta vid vaginalundersökning vilket kan tyda på 

så kallad vulvodyni eller lokalt provocerad vulvodyni. Författaren har uppmärksammat i 

barnmorskekollegiet att det är mycket individuellt hur varje barnmorska ser, uppmärksammar 

och handlägger detta när kvinnan befinner sig i en utsatt situation som en 

vaginalundersökning kan innebära. 

 

Barnmorskan ansvarar för sitt förhållningssätt som bygger på evidens och sina 

yrkeserfarenheter. Barnmorskeyrket innebär att hjälpa och upptäcka ohälsa, dessutom 

förväntar sig gravida kvinnor ett professionellt bemötande i vården.  

 

Utifrån dessa iakttagelser finner författaren det betydelsefullt att studera hur barnmorskan 

hanterar mötet och handlägger en vaginalundersökning där kvinnan uppvisar starkt obehag 

och/eller smärta när hon söker vård på förlossningsklinik.  

 

 

BAKGRUND  

 

Barnmorskans förhållningssätt och bemötande 
 

Barnmorskans utbildning är inom sexuell- och reproduktiv hälsa vilket ger ett mångfacetterat 

och brett arbetsfält. Till skillnad mot sjuksköterskan, vars karaktärsämne är omvårdnad, har 

barnmorskan även ett mer hälsobefrämjande arbete med gränsöverskridande och 

tvärvetenskapliga karaktärsämnen. Här står omvårdnad för en del men även beteende- och 

samhällsvetenskap, humanism och naturvetenskap inbegrips i barnmorskans yrkeskunnande 

(Berg, 2009).   

 

I Socialstyrelsens (2006) kompetensbeskrivning för barnmorskor står beskrivet hur helhetssyn 

och etiskt förhållningssätt genomsyrar barnmorskans kompetens där omsorg och respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet tillmötesgås och som vilar på en humanistisk 

värdegrund. Inom kompetensområdet sexuell och reproduktiv hälsa, står bl.a. läsa att 

barnmorskan ska ”ha förmåga att tillämpa kunskaper om sexualitet och samlevnad i ett genus- 

och livscykelsperspektiv” (sid 13). 

 

En vanlig arbetsplats för en yrkesverksam barnmorska är på akutsjukhusens 

förlossningsklinik, dit kvinnor söker sig för barnmorskans kunskap och hjälp i samband med 

barnafödande. Utifrån det har barnmorskan, i relation till den vårdsökande kvinnan, en 

överordnad position. En position barnmorskan måste förvalta väl med klokskap och lyhördhet 

till förmån för den födande kvinnan. Att aktivt lyssna och efter bästa förmåga ge adekvat 

information är en grundpelare för att skapa trygghet i vårdrelationen (Nilsson, 2009).   

 

Genuint vårdande av det genuina är ett begrepp myntat av barnmorskan och professorn Marie 

Berg. Med den gravida kvinnan i centrum har hon utvecklat en modell med tre väsentliga 

värdegrunder för barnmorskor som vårdar kvinnor med ökad risk i samband med graviditet 

och barnafödande. Modellen är även tillämplig för kvinnor med lågriskgraviditet enligt Berg.  
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Första värdegrunden står för basen i vårdandet och utgör en värdighetsbevarande vårdrelation. 

Den innehåller nyckelorden ömsesidighet, tillit, fortgående dialog, delat ansvarstagande och 

kontinuerlig närvaro. Den andra värdegrunden är förkroppsligad kunskap, d.v.s. teoretisk och 

praktisk kunskap i kombination med självkännedom, reflektion och den intuitiva kunskapen. 

Den tredje står för balansen mellan det naturliga och biomedicinska perspektivet och utgör 

stöd för det normala och känslighet för det genuina.  

 

 

Bedömning av förlossningsarbetet genom vaginalundersökning  
 

När en gravid kvinna söker sig till en förlossningsklinik är det vanligen p.g.a. aktivt 

värkarbete i graviditetens fullgångna tid. Vid ankomsten gör barnmorskan en bedömning för 

att säkerställa att kvinnan är i öppningsskedet av förlossningen. Genom 

vaginalundersökningen sker en mognadsbedömning av livmodertappen, att den börjar bli 

förkortad och att modermunnen har börjat öppna sig. Även föregående fosterdels läge 

säkerställs genom vaginalundersökningen som tillsammans med den yttre palpationen över 

livmoderns utsida ger information om fostrets position i livmodern (Hogg, 2009).  

 

Under förlossningens fortskridande är det oftast nödvändigt att vaginalundersöka ett antal 

gånger för att fastställa att värkarna är goda vilket gör att förlossningen går framåt. 

Undersökningen görs också i syfte att kunna ledsaga kvinnan i sitt värkarbete t.ex. om 

kvinnan önskar någon medicinsk smärtlindring eller rekommendera lämplig ställning för att 

underlätta förlossningsförloppet. Det kan vara svårt att helt undvika vaginalundersökning 

under en förlossning men ska givetvis alltid ske som en kontroll för hur förlossningen 

framskrider. Av den anledningen kan det bli åtskilliga vaginalundersökningar under en 

förlossning (Hogg, 2009). 

 

 

Vaginalundersökning – en värdeladdad situation mellan patient och undersökare.  
 

En vaginalundersökning är alltid en värdeladdad situation. Att som barnmorska möta en 

kvinna i en utsatt situation som en vaginalundersökning innebär, där hon ska blotta sitt sköte 

som starkt förknippas med privat zon, intimitet och sexualitet, kräver stor ödmjukhet. Många 

kvinnor har aldrig själva undersökt sitt underliv med spegel, kanske ännu mindre sett andra 

kvinnors sköte. En gravid kvinna har vanligen lättare att acceptera en vaginalundersökning då 

den är relaterad till barnet och hennes reproduktiva förmåga och inte till sexualiteten där 

njutning står i fokus (Hogg, 2009; Wijma, 2009).  

 

Barnmorskan som undersökare har en maktposition i förhållandet till kvinnan som blir 

undersökt. Kvinnan hamnar i underläge vilket kan utlösa känslor som kvinnan tidigare 

upplevt. En kännedom som inte alltid framkommer vilket gör att barnmorskan måste vara 

oerhört lyhörd för kvinnans reaktioner. Vid en vaginalundersökning finns alltid känslomässiga 

icke-verbala signaler mellan kvinnan och barnmorskan, signaler som måste tydas av 

barnmorskan. Barnmorskan kan i sin tur bli berörd av de eventuella reaktioner som kvinnan 

ger och reagerar utifrån den känslan vilket kan ge användbar information till barnmorskan 

som undersökare. Av den anledningen är det viktigt att utgå från att det alltid är kvinnan som 

bestämmer och upplever kontroll över undersökningen (Wijma, 2009).   

 

Av undersökaren krävs det att visa stor respekt och lyhördhet inför den vårdsökande vilket 

kan tyckas självklart. Forskningen har visat att kvinnor är oroade inför en vaginal 
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undersökning även om de är positivt inställda till själva undersökningen. Dels är det för 

rädslan av obehag och smärta och dels för vilka (negativa) fynd som kanske hittas i samband 

med undersökningen. Även om kvinnor känner en oro inför undersökningen så förväntar sig 

kvinnor ett mjukt handlag och vänligt bemötande av den de träffar och ska klä av sig inför 

(Yanikkerem, Özdemir, Bingol, Tatar & Karadeniz, 2009).  

 

Den emotionella kontakten och kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare har en 

avgörande betydelse för att möjliggöra en positiv upplevelse för kvinnan, särskilt vid den 

första vaginala undersökningen. I en ofta refererad svensk studie från 1998 (Wijma, Gullberg 

& Kjessler, 1998) fann forskarna att nära två tredjedelar av kvinnorna hade smärtsamma och 

obehagliga upplevelser från sin första gynekologiska undersökning jämfört med sin senaste. 

Negativa bakgrundsfaktorer som kan påverka en undersökning är förutom dålig emotionell 

kontakt med undersökaren också tidigare erfarenhet av sexuella övergrepp, icke 

tillfredsställande sexliv, depression och ångest (Hilden, Sidenius, Langhoff-Roos, Wijma & 

Schei, 2003; Wijma, Gullberg & Kjessler, 1998).  

 

En faktor som tycks påverka upplevelsen av vaginalundersökningen är kvinnans ålder, då 

undersökningens obehag tenderar att minska med stigande ålder. En dansk studie visade att 

kvinnor under 26 års ålder i högre utsträckning kände större obehag än de över 26 år. Unga 

kvinnor visade oftare vulvasmärta än medelålders och äldre kvinnor vilket författarna till 

studien relaterade till antalet undersökningar och sexuell erfarenhet (Hilden, Sidenius, 

Langhoff-Roos, Wijma & Schei, 2003). 

 

Enligt Weitlauf et al. (2008) erfor kvinnor med livslång historia av sexuellt våld i 

kombination med posttraumatisk stress, ett allvarligt lidande vid vaginalundersökning. 

Kvinnor med enbart erfarenhet av sexuellt våld kände måttligt lidande. Minst lidande hade de 

kvinnor som inte drabbats av sexuellt våld och/eller posttraumatisk stress.  

 

 

Vulvodyni 
 

Ursprunget till vulvodyni, smärtande vulva, vulvavestibulit eller det mer kända uttrycket 

vestibulit (som man dock vill frångå), är inte helt klarlagt men beskrevs redan på 1800-talet 

och har gäckat forskare, barnmorskor och läkare under decennier. I slutet av 1980 fick det ny 

uppmärksamhet och de senaste årtionden har fler forskningsartiklar publicerats. Vulvodyni är 

ett tillstånd som påverkar kvinnans sexuella funktion och psykologiska välmående i negativ 

riktning. Smärtan som hon upplever kan vara som ett skavsår eller kraftigare som en 

brännande, skärande eller huggande smärta (Helström, 2010 a). 

 

Smärta är en subjektiv obehaglig sensorisk upplevelse som indikerar vävnadsskada eller risk 

för sådan och är en skyddsmekanism för vår överlevnad. Rädsla för en viss smärta uppstår när 

den upprepas i snarlika situationer och ju längre detta pågår desto mer fokus hamnar på 

smärtan. Smärta i underlivet efter t.ex. obehagliga samlagsupplevelser eller ovarsam 

gynekologisk undersökning kan ge reaktioner av allmän muskelspänning i hela kroppen när 

kvinnan nästa gång utsätts för en liknande situation (Olsson & Örjes-Svensson, 2006). 

 

I litteraturen beskrivs olika smärtformer vid vulvodyni så som kontinuerlig vulvasmärta, 

lokalt provocerad vulvasmärta eller som en blandning dem emellan. Den kontinuerliga 

smärtan sitter i större delen av vulvaområdet medans den provocerade smärtan är ytlig och 

lokaliserad till slidöppningen och uppstår vid vaginala samlag, tamponginsättning eller 
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liknande. Oavsett smärtform så orsakar de sexuellt, fysiskt och psykiskt lidande hos kvinnan. 

Den vanligaste formen är lokalt provocerande vulvodyni och är mest frekvent hos unga 

kvinnor. Tidigare kallades denna smärta vid slidöppningen för vulvavestibulit p.g.a. det 

inflammatoriska utseendet i slidans förgård, vestibulum. (Bohm-Starke, 2010). 

 

Idag klassas vulvodyni som ett smärtsyndrom av The International Society for the Study of 

Vulvovaginal Disease (Bohm-Starke, 2010). Friedrich utvecklade 1987 fyra kriterier som 

skulle vara uppfyllda för att få diagnosen, som då kallades vulvavestibulit. Dessa var 

penetrationssmärta, tryckömhet, slemhinnerodnad i olika grad och att besvären skulle ha 

funnits i mer än sex månader (Bohm-Starke & Rylander, 2000). 

 

Kvinnor som söker vård för, och där vulvodyni hittas, är de som har oförmåga till vaginala 

samlag eller känner stark smärta vid samlag. Kvinnor kan drabbas av primär eller sekundär 

vulvodyni. De med primär vulvodyni har känt smärta sedan första vaginala penetrationen av 

exempelvis tamponginsättningen eller slidsamlag. Vid sekundär vulvodyni uppträder smärtan 

senare. Kvinnan har då hunnit ha en smärtfri period av vaginal penetration innan vulvodynin 

uppträder (Bohm-Starke, 2010).  

 

Smärtan i vulva upplevs brännande eller knivskarp vid beröring, vanligast i nedre delen av 

slidförgården, vestibulum, strax framför slidkransen. Vidare kan en rodnad ses runt området 

vid Bartolins körtlar som är belägna vid basen av de inre blygdläpparna. Slemhinnan reagerar 

med smärta även vid lätt beröring samt överkänslighet vid tryck, beröring och vaginal 

penetration. I svårare fall är området mer utbrett i hela vestibulum. Smärtan behöver inte alltid 

utlösas av fysisk beröring utan kan även uppstå vid blotta tanken på exempelvis gynekologisk 

undersökning (Helström, 2010 a). 

 

Flera orsaker till varför vulvodyni uppstår har förts fram, men huvudfrågan är vilken 

betydelse en inflammation har. Den vestibulära, förgårdens slemhinna, har förnimmelse för 

smärta, temperatur och beröring. Den fungerar som en tunn, mekanisk och immunologisk 

barriär och påverkas av både infektioner och mekaniskt trauma. All form av trauma mot vulva 

orsakar initialt en inflammatorisk reaktion som kan leda till smärtsensationer. Forskningen har 

dock inte kunnat påvisa detta utan resultaten har istället varit motstridiga varför namnet 

övergavs inom medicinen. Kortikosteroider fungerar heller inte vid vulvodyni (Bohm-Starke, 

2010). 

 

Läkarvetenskapen har inte funnit någon enskild faktor för diagnosen utan den anses vara 

multifaktoriell enligt Bohm-Starke (2010). Förmodligen är det många ”triggers” som inleder 

smärtan och om den inte åtgärdas kan en kronisk smärta utvecklas. Orsaken är förmodligen en 

kombination av flera faktorer; psykosexuella faktorer, stress, hyperton 

bäckenbottenmuskulatur, yttre trauma och återkommande underlivsinfektioner. 

 

Tidigare forskning har undersökt om olika infektioner eller allergi i vulva kan ge upphov till 

ökad risk för vulvodyni men inte funnit något belägg för det. Däremot har flera fall setts där 

kvinnor med upprepade svampinfektioner har större benägenhet till diagnosen och där en 

svampinfektion ofta utlöst smärtan. Dock är bevisen för sambandet vaginal infektion och 

vulvodyni otillräckliga. Även p-piller har visat sig ha en negativ påverkan i slidans slemhinna 

som hos vissa kvinnor gör den skörare och mer känslig för mekanisk nötning (Bohm-Starke, 

2010). 
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En kvalitativ studie av Marriot och Thompson (2008) visade att deltagarna betonade att de 

personliga, relationen till sin partner och sociala effekterna av smärtan påverkade dem mer än 

den fysiska smärtförnimmelsen. Detta visar att vulvasmärta är mycket mer än en enkel 

smärtrespons från några stimuli. 

 

 

Prevalens och incidens för vulvodyni 
 

Prevalensen och incidensen för vulvodyni är inte säkerställd. Studier har visat förekomst med 

en variation på mellan tre till 18 procent. Någon etnisk överrepresentation har inte hittats. 

(Bohm-Starke, 2010). 

 

Den vanligaste åldern där vulvodyni uppträder är hos kvinnor upp till 30 år. Enligt Helström 

(2010 a) har kvinnor som drabbats av sexuella övergrepp en större frekvens av vulvodyni än 

andra kvinnor.   

 

I en stor studie från Minnesota, USA, fann forskarna att ca 83 procent av 12435 slumpmässigt 

utvalda kvinnor hade, under de senaste tre månaderna, upplevt vaginalsmärta i samband 

tamponginsättning, gynekologisk undersökning och vaginalpenetrerande samlag mer än tio 

gånger. Sjuttiotre av dessa kvinnor genomgick en komplett utredning och 56 av dem 

diagnostiserades med vulvodyni (Harlow et al., 2009). 

 

I en svensk studie från 2003 (Danielsson, Sjöberg, Stenlund & Wikman) tillfrågades kvinnor 

om vaginala samlagssmärtor. I åldern mellan 20 och 60 år fann författarna att prevalensen var 

drygt nio procent. I gruppen 20 till 29 år var siffran13 procent och bland 50 till 60-åringarna 

sjönk siffran till drygt sex procent. Generellt sett sågs problemet oftare ju yngre kvinnan var. 

Samma författare fann att lidandet av samlagssmärtor pågick längre ju äldre kvinnan blev med 

en topp mellan 40 och 49 år. Trettionio procent hade sökt hjälp hos läkare eller barnmorska 

för sina besvär, av dem fick 20 procent behandling och 31 procent självläkte. Sextioen 

procent hade inte sökt hjälp alls för sina samlagsbesvär. De flesta kvinnorna beskrev också att 

samlagssmärtorna hade betydande inverkan på deras liv.  

 

Traeen och Stigum (2010) fann att vaginalsmärta var vanligare hos kvinnor med endast 

gymnasial utbildning än de med universitets- eller högskoleutbildning. De fann också att 

sexuella problem hade en negativ påverkan i det sexuella välbefinnandet. 

 

 

Psykosexuell påverkan för kvinnan relaterat till vaginalsmärta 

 

Flertalet kvinnor vittnar om den negativa påverkan i sin kvinnlighet som uppkommer när de 

har ont vid slidsamlag eller blir tvungna att avstå. Detta i sin tur orsakar en förlust i deras 

sexuella identitet. Att undvika sexuell kontakt eller oförmåga till att delta i intimitet med sin 

partner inger ofta kvinnorna att känna att de inte uppfyller sin roll som partner eller som 

kvinna. Ofta prioriterar kvinnan sin partner istället för sig själv och har tydliga idéer om sin 

egen roll och förväntan som kvinnlig partner i en heterosexuell relation. När dessa inte 

infriades tillkom känslan av ett ickenormalt liv (Marriot & Thompson, 2008). 

 

Elmerstig, Wijma och Swahnberg (2009) fann även i sin studie, av närmare 300 unga kvinnor, 

att nära hälften av dem hade smärta vid vaginalt samlag. Hälften av dessa fortsatte att ha 

samlag trots smärta. En tredjedel berättade inte heller för sin partner om sina smärtor och en 
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femtedel simulerade njutning. Tolkningen av resultatet var att den unga kvinnan ville 

tillfredställa sin manliga partner och på så sätt uppnå status som idealkvinna och 

sexualpartner. Kvinnorna angav också att partnerns njutning var viktigare än sin egna och att 

de hade erfarenhet av att motparten ”körde sitt eget race”. Dessutom var pressen från sociala 

normer och krav en orsak till att de fortsatte med vaginala samlag trots smärtan. Att fortsätta 

utsätta sig för traumat som det innebär ger en ökad risk för att konstant vulvasmärta uppstår. 

 

Ett sätt att stärka sin kvinnlighet och roll som partner är att bli gravid. Graviditeten i sig blir 

en bekräftelse på sin barnalstrande förmåga och kan bidra till att förbättra kvinnans sexuella 

självkänsla (Helström, 2010 b). 

 

Kvinnor med vestibulit syndrom uppvisar oftare störd respons vid sexuellt stimuli. En lägre 

nivå av lust, upphetsning och lubrikation beskrivs jämfört med friska kvinnor. Dessa kvinnor 

uppvisade också mer genital och kroppslig smärtkänslighet än friska kvinnor och kände en 

större rädsla för smärta samt förhöjd vaksamhet och katastroftänkande (Payne, Binik, Pukall, 

Thaler & Khalifé, 2007). 

 

Relationen i ett heterosexuellt par påverkas av kvinnans vulvodyni. Hur kvinnan anpassar sig 

till sjukdomen och hanterar smärtan, påverkar i sin tur hur mannen bemöter hennes problem 

vilket kan spela en roll i kvinnans upplevelser av smärtan. En överdriven oro och avoghet hos 

partnern var, enligt Desrosiers et al. (2008), förutseende för en högre smärtintensitet under 

samlag. Om sjukdomsproblematiken förstärks eller försvagas i relationen inverkar det på 

paranpassningen (s.k. dyaden) och därmed den psykologiska ansträngningen och den sexuella 

tillfredsställelsen hos mannen. Av den anledningen drogs slutsatsen att det är viktigt att ta 

med partnern vid information och behandling av sjukdomen (Jodoin et al., 2008; Desrosiers et 

al., 2008). 

 

 

Sexuella frågor i patientmötet 
 

Sexualiteten är en viktig del av människan under hela hennes liv och kan både främja och 

hindra den personliga utvecklingen, välmående och hälsa (Wendt, Marklund, Lidell, Hildingh 

& Westerståhl, 2011a). 

 

I en skrift från Statens Folkhälsoinstitutet Sex, hälsa och välbefinnande från 2012 framgår det 

att sexuella frågor ofta ignoreras av barnmorskor och gynekologer och att 

sjukvårdspersonalens utbildning inom sexologi är bristfällig. Enligt kompetensbeskrivningen 

för grundutbildning till sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står att även om patienten inte 

uttrycker behovet av information så bör sjuksköterskan uppmärksamma detta behov. Av den 

anledningen bör vårdpersonalen ta upp sexuella frågor i sitt möte med patienten.  

 

Sexuellt tvång och våld har långtgående negativa konsekvenser för sexlivet och är starkt 

förknippat med fysiska och psykiska symtom hos kvinnor. Kvinnor som besöker hälso- och 

sjukvården tillfrågas inte rutinmässigt om sexuella problem och de har också svårt att själva ta 

upp det. Sjukvårdspersonalen undviker ofta sådana frågor då de inte anser att det är deras 

ansvar, tycker de är generande, har bristande kunskap eller inte nödvändiga resurser för att 

hjälpa kvinnor med sexuella bekymmer. När kvinnan söker gynekologisk vård eller liknande 

finns det dock goda möjligheter att skapa dialog för att på så sätt främja kvinnans sexuella 

hälsa. Samtalet ger möjlighet för kvinnan att berätta, få svar på frågor och själv kunna 
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reflektera över både sin sexuella hälsa och livssituation (Wendt, Hildingh, Lidell, Westerståhl, 

Baigi & Marklund, 2007). 

 

De flesta kvinnor har en positiv inställning till sex och många känner tillit till sin barnmorska 

eller doktor som de besöker. Åtskilliga tycker att frågor rörande sexualiteten är passande att ta 

upp i samband med gynekologisk undersökning. Även kring de specifika frågorna om vaginal 

kramp och genital smärta i samband med sexuella aktiviteter anser ett stort antal patienter att 

det är lämpligt att bli tillfrågad om. Som vårdpersonal är det viktigt att ta till sig denna 

kunskap och inte tveka inför dessa frågor. Givetvis finns det kvinnor som inte tycker dessa 

frågor är lägliga att ta upp varför vårdpersonalens attityd och hållning måste vara respektfull 

och lyhörd inför varje patient de möter. Av den anledningen är det viktigt att barnmorska och 

gynekolog har kunskapen i att kunna samtala om sexualitet. Att bli tillfrågad om sin sexualitet 

och eventuell sexuellt utnyttjande ser de flesta kvinnor som positivt. Tidigare studier visar 

också att 80 procent av de tillfrågade gravida kvinnorna finner det acceptabelt att bli tillfrågad 

om upplevt våld och eller hot om våld (Wendt et al., 2011a). 

 

Möjligheten för kvinnor att få ta upp sexuella problemen kan reducera ett lidande och kan 

även ge ekonomisk vinning för samhället (Wendt, Lidell, Westerståhl, Marklund & Hildingh, 

2011 b). Tillgång till utbildning och handledning för barnmorskor och läkare är viktig för att 

höja kvalitén på samtalen rörande sexuella frågor. För att kunna hantera dessa frågor är det 

nödvändigt att ha kunskap om sexuell hälsa, relationer och våld, en professionell hållning och 

samtalsteknik (Wendt, Lidell, Westerståhl, Marklund & Hildingh, 2011 b; Statens 

Folkhälsoinstitutet, 2012). 

 

 

Vårdens bemötande ur ett patientperspektiv 

 

Tillit och bekräftelse har visat sig vara viktig för kvinnor när de besöker en barnmorska eller 

gynekolog för vaginalundersökning. Ett positivt uppträdande av personalen skapar förtroende 

och bekräftar därmed kvinnan. Där personalen uppträder respektlöst och oengagerat blir 

kommunikationen torftig och undersökningen har beskrivits som obehaglig. Det har också 

framkommit att kvinnor blivit nonchalant bemötta över de problem som de söker för (Wendt, 

Fridlund & Lidell, 2004). 

 

Marriot och Thompson (2008) beskriver hur kvinnor med vulvodyni i mötet med vården blivit 

missförstådda eller att problemet förminskades vilket resulterade i irritation. En viktig aspekt 

för att kunna hantera smärtan var att bli trodd av andra, speciellt av partner och vårdpersonal. 

Ibland kunde kvinnorna få känslan av att bli dömda av vården, som om de hittade på eller att 

allt satt i huvudet. Kvinnorna strävade efter att förstå sin smärta och det var viktigt att känna 

sig förstådd av vårdpersonalen. Erfarenheten av att ha vulvodyni, och söka hjälp för det, fick 

kvinnan att känna skam och stigmatisering.  

 

Kvinnor med vulvodyni kommer nästan alltid att först konsultera en läkare eller barnmorska 

om sina bekymmer. Attityden hos hälso- och sjukvårdspersonalen kan ha en stor inverkan på 

hur kvinnor förstår sin smärta och detta måste beaktas när vårdpersonalen erbjuder behandling 

eller rådgivning. Kvinnans uppfattningar om orsak till smärta och möjlighet till behandling 

kan påverka förmågan hur hon klarar och svarar på behandlingen som erbjuds (Marriot & 

Thompson, 2008).  
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I ett examensarbete på magisternivå (Suhinina, 2011) framkom att majoriteten av de 

deltagande kvinnorna var mer eller mindre missnöjda med vårdens bemötande. De 14 

informanterna angav bristande lyhördhet och obefintlig kunskap inom området vulvodyni. 

Ofta fick de allmänna råd till sina underlivsbesvär, att de var spända under samlag eller inte 

hade tillräcklig lubrikation. Många av dessa kvinnor upplevde smärta i samband med 

gynekologisk undersökning och att undersökaren inte tog hänsyn till deras svåra besvär. Flera 

av kvinnorna tappade tilliten till vården och gav upp hoppet att hitta någon som kunde hjälpa 

dem. Vanligt var det att kvinnorna sökte flera olika vårdgivare innan de hittade någon som tog 

deras problem på allvar. 

 

 

Problemformulering 

 

Inom förlossningsvården erbjuds professionellt omhändertagande vid barnafödsel av 

barnmorskor. Under förlossningsprocessen ingår ett flertal vaginalundersökningar för att 

bekräfta förlossningsarbetet. Då vissa kvinnor visar tecken på smärta och/eller starkt obehag 

vid vaginalundersökning, vilket skulle kunna tyda på vulvodyni, har den förlösande 

barnmorskan en unik möjlighet att upptäcka dessa individer. Många kvinnor tycks dessutom 

vara odiagnostiserade trots symtom. Här har den förlösande barnmorskan en viktig uppgift 

genom att ge kvinnor med smärta och/eller starkt obehag vid vaginalundersökning optimalt 

omhändertagande samt erbjuda möjligheten till vidare utredning i efterförloppet. 

Vad författaren, med lång yrkeserfarenhet, känner till har det inte tidigare fokuserats på denna 

möjlighet inom förlossningsvården. Tidigare studier, med liknande problematik, har i större 

utsträckning fokuserat och genomförts inom ungdomsmottagningens område. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka hur ofta barnmorskor på en förlossningsavdelning möter gravida 

kvinnor som uppvisar starkt obehag i samband med vaginalundersökning, s.k. vulvodyni, och 

hur de går till väga när de möter dessa kvinnor.  

 

 

METOD 

 

För att få svar på syfte valdes en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats med 

empiriska enkäter som datainsamlingsmetod där innehållsanalysen varit kvantitativ.  Att 

kombinera kvantitativ och kvalitativ metod kallas för metodintegration och kan med fördel 

användas i forskning (Olsson & Sörensen, 2011). Den kvantitativa forskningen söker på ett 

objektiv sätt hitta information för att kunna bearbeta och analysera forskningsresultat utan 

subjektiv inblandning. Den kvalitativa forskningen söker genom språket ta del av individens 

tankar där den skrivna texten är det centrala för att få en illustration av en situation. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är det då en förutsättning att forskaren har egna erfarenheter 

utifrån området och ett villkor för forskningsprocessen.  

 

Studien grundar sig på enkäter, vilka besvarades anonymt (Bilaga II) av tjänstgörande 

barnmorskor på tre olika förlossningskliniker i en storstadsregion. Genom besök på aktuella 

förlossningskliniker nåddes lätt den grupp barnmorskor som författaren sökte. 
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Enkätens tillkomst 

 

För att uppnå en hållbar enkät, enligt Trost (2007), utarbetades frågorna i överensstämmelse 

med problemformulering och syfte av författaren till föreliggande arbete. Enkäten bestod av 

både fasta och öppna svarsalternativ, totalt elva frågor. I den öppna frågedelen kunde 

respondenten med egna ord berätta hur denne agerade vid mötet av kvinnor som uppvisade 

starkt obehag vid vaginalundersökning.  

 

Innan enkäterna delades ut på förlossningsklinikerna genomfördes en mindre kontrollstudie 

bland yrkesverksamma barnmorskekolleger på en förlossningsavdelning för att granska 

frågornas tillämplighet. Detta förfarande ökade både reliabilitet och validitet innan studiens 

genomförande, enligt Olsson och Sörensen (2011). Genom att kollegorna fick tänka högt när 

de besvarade enkäten, gavs möjlighet att kontrollera hur frågorna uppfattades för att kunna 

justera eventuella oklarheter. Inga justeringar gjordes dock.  

 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier var legitimerad barnmorska och som tjänstgjort vid en av tre 

förlossningskliniker i Stockholmsregionen under tidpunkten för enkätens utlämnande, 2013-

04-04 – 2013-05-07. Urvalsmetoden var tillfällighetsurval för att på ett enkelt sätt hitta 

lämpliga representanter för enkätundersökningen. 

 

 

Genomförande 
 

Telefonkontakt togs med chefsbarnmorskorna för att höra om deras inställning till att dela ut 

enkäten på avdelningen, vilket samtliga ställde sig positiva till. Därefter skickades brev per 

post till fyra verksamhetschefer vid förlossningskliniker i Stockholms län med information 

och en förfrågan om att få dela ut en enkät till förlösande barnmorskor på kliniken. Tillåtelse 

och skriftligt godkännande med underskrift inhämtades från tre av dessa verksamhetschefer 

(Bilaga I).  

 

Enkäten lämnades ut i början av april 2013 och hämtades in maj 2013. Enkäten delades inte ut 

på författarens egen arbetsplats för att kollegerna inte skulle känna påtryckning att svara, för 

att på så sätt uppnå trovärdighet i arbetet. 

 

Inför utlämnandet ombads chefsbarnmorskorna att informera barnmorskekollegiet som 

förberedelse inför enkäten via e-post för att på så sätt få en möjlighet till en högre andel 

respondenter. Författaren fick även tillåtelse att informera om studien på arbetsplatserna i 

samband med att enkäterna lämnades ut för att rekrytera barnmorskor att fylla i enkäten. 

Enligt Trost (2007) är det ett sätt att höja svarsfrekvensen vid enkätstudier med detta 

informationsförfarande.  

 

Genom en skriftlig forskningspersonsinformation, som försättsblad till enkäten, informerades 

den enskilda barnmorskan om studiens syfte för att få ett ökat intresse att vilja svara på 

frågorna (Bilaga II). Enkäterna lades ut på arbetsplatsen och barnmorskorna informerades om 

den. Därefter var det frivilligt för varje barnmorska att fylla i enkäten. Enkäten besvarades 
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anonymt, namn eller förlossningsklinik angavs inte. Den besvarade enkäten lämnades in i en 

särskilt angiven låda, försluten med brevinkast (Eliasson 2006; Trost 2007; Olsson & 

Sörensen 2011). Eftersom författaren inte hade kännedom om antal barnmorskor på 

respektive klinik och inga personliga postfack fanns på alla kliniker, så fördelades 250 enkäter 

buntvis ut på de tre klinikerna. 

 

I mitten av april 2013 tömdes lådorna för att kontrollera antal inkomna enkäter. Då enbart ett 

fåtal enkäter var besvarade vädjade författaren, dels till de tjänstgörande barnmorskorna som 

författaren mötte på förlossningsavdelningen, dels per e-post till chefsbarnmorskorna, om att 

återigen påminna barnmorskorna om enkäten. Författaren nådde totalt 52 barnmorskor från tre 

förlossningsavdelningar som fyllde i enkäten.  

 

 

Databearbetning 

 

Databearbetningen gjordes dels med beskrivande statistik och dels med gruppering av svaren 

på de öppna frågorna för att studera likheter och skillnader i hur barnmorskor hanterar dessa 

kvinnor.  

 

Femtiotvå barnmorskor svarade på enkäten som hade delats ut på tre förlossningsavdelningar 

i Stockholms län. Resultatet bearbetades i dataprogrammet Microsoft Office Excel®. Varje 

enkät fick ett kodnummer från 1 – 52. Varje fråga kodades med en bokstav från A till K och 

varje svarsalternativ under respektive fråga fick ett nummer från 1 till 4, 5, 6 eller 7 d.v.s. max 

antal svarsalternativ på respektive fråga. På så sätt fick varje svar olika poäng med ett heltal 

som lades in i dataprogrammet. Där respondenten kryssat mellan två intervall av 

svarsalternativen, vilket två hade gjort, summerades de två poängerna och dividerades med 

två varpå ett kommatal bildades. Internt bortfall förekommer på ett antal frågor. Några få 

respondenter svarade enbart på halva enkäten, och några utelämnade någon enstaka fråga. 

Författaren har valt att inte särskilt redovisa det interna bortfallet i text utan enbart i respektive 

tabell. Några enstaka respondenter hade kryssat fler svar där enbart ett svar efterfrågades. Här 

har författaren tolkat och gjort en samlad bedömning av svaret då respondenterna gjort egna 

noteringar vid sina markeringar. 

 

På frågan hur ofta barnmorskan stött på kvinnor som uppvisar starkt obehag i samband med 

vaginalundersökning hade två respondenter noterat bredvid frågan att de önskade ytterligare 

ett svarsalternativ som var varannan månad. (se enkät, Bilaga II)  

 

Den öppna frågan analyserades med hjälp av kvantitativ innehållsanalys vilket innebär att 

identifiera gemensamma eller meningsbärande ord eller fraser enligt vad Kvale (2009) 

beskriver. Svaren redovisades och sammanställdes i text och tabeller.  

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Godkännande av barnmorskornas närmaste chef inhämtades med hjälp av telefonsamtal på 

varje enskild klinik för att få dela ut enkäten. Godkännande av respektive verksamhetschef 

skedde skriftligen och inhämtades brevledes (Bilaga I). Enkäten fylldes i frivilligt, besvarades 

anonymt och kunde när som helst avbrytas. Författaren bedömer att enkäten inte har skapat 

något obehag eller etiska problem hos den enskilda barnmorskan i samband med att enkäten 

fylldes i.  
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Författaren har eftersträvat objektiv och konfidentiell bearbetning av materialet i sin 

forskningsprocess i enlighet med Olsson och Sörensen (2011). De besvarade enkäterna har 

förvarats i låst utrymme. Efter studiens genomförande och det enskilda arbetets godkännande, 

förstörs de besvarade enkäterna genom tuggning eller bränning. 

 

 

 

RESULTAT 
 

Resultatet presenteras med hjälp av tabeller, figurer och löpande text. Tabellen presenteras 

efter den aktuella texten. Alla respondenterna hade någon gång träffat en gravid kvinna som 

upplevde starkt obehag vid vaginalundersökning. 

 

 

Barnmorskeexamen, förlossningserfarenhet, påbyggnadsutbildning 

 

För de 52 svarande var medianvärdet för antal arbetade år som barnmorska sex och ett halvt 

år, med en spridning mellan ett år och 37 år. Barnmorskornas erfarenhet av förlossningsvård 

sträckte sig mellan ett halvår till 36 år och med medianvärdet fem och ett halvt år. En 

tredjedel av barnmorskorna hade någon form av påbyggnadsutbildning på högskolenivå efter 

barnmorskeexamen, d.v.s. 17 stycken, resterande 35 saknade påbyggnadsutbildning. Exempel 

på utbildning var högskolekurs i sexologi, psykologi, psykosocial hälsa/ohälsa under 

graviditet, vårdpedagogik och samtalsmetodik (n=52). 

 
Tabell 1. Bakgrundsfakta (n=52) 

 
 

 

Kvinnor som visar starkt obehag vid vaginal undersökning som barnmorskor möter 

 

Trettiosju av 52 (71 %) barnmorskor beskrev att de mellan en gång i månaden och en gång i 

kvartalet träffade på en kvinna som uppvisade starkt obehag i samband med 

vaginalundersökning när de sökte vård på förlossningsavdelning. Resultatet visar att en 

barnmorska på förlossningsklinik i genomsnitt träffade en kvinna ungefär varannan månad 

med dessa besvär. (n=52), figur 1. 

 
Figur 1: Antal barnmorskor som träffar en kvinna som upplever starkt obehag vid vaginalundersökning. 
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Av deltagarna svarade femton (29 %) att de blev överraskade en gång i månaden av att 

kvinnan reagerade med starkt obehag i samband med vaginalundersökning. Elva (21 %) blev 

det en gång i kvartalet och nio (17 %) en gång i halvåret. Fler barnmorskor sa sig bli mer 

sällan överraskad av kvinnans reaktioner (n=52), figur 2. 

 
Figur 2: Hur ofta en barnmorska blir överraskad av att kvinnan reagerar med starkt obehag vid 

vaginalundersökning 

 

 

Barnmorskans fråga, inför första vaginalundersökning, om upplevelse av densamma 

 

På frågan om barnmorskan brukar fråga kvinnan inför första undersökningen, hur hon 

upplever vaginalundersökning, var det vanligaste svaret ”oftast” eller ”sällan”, 17 var för sig 

(33 %). Nio barnmorskor svarade gav svaret ”alltid” och lika många ”aldrig” (17 %) (n=52), 

figur 3. 

 
Figur 3: Om barnmorskan brukar fråga inför första undersökningen av kvinnan, hur hon upplever 

vaginalundersökning 

 

 

Journalanteckningar från mödrahälsovården 
 

Majoriteten av barnmorskorna, 32 stycken (61 %), svarade att det sällan eller aldrig fanns 

beskrivet om kvinnans vaginala obehag i samband med undersökning. Arton svarade (35 %) 

att det ofta fanns beskrivet och en (2 %) såg det alltid beskrivet. En (2 %) angav att hen inte 

hade stött på dessa kvinnor (n=52), figur 4. 

 
Figur 4: Journalanteckning från MVH:.om besvären har beskrivit.(n=52). 
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Symtom som kan härledas till vaginala obehag 

 

Sjuttioåtta procent av respondenterna angav att det i mödrahälsovårdsjournalen [MHV] fanns 

beskrivet någon diagnos eller besvär som kunde förklara att kvinnan uppvisat starkt obehag 

vid vaginalundersökning. Respondenterna kunde här ange flera svarsalternativ och antal svar 

blev 80. Fördelningen blev enligt följande: psykisk ohälsa med 21 svar, därefter 20 med 

sexuella övergrepp. Arton barnmorskor såg inget samband. Fem barnmorskor angav 

svampinfektion och två urinvägsinfektion. Fjorton fyllde i ”annat” där sex barnmorskor angav 

diagnoserna vestibulit eller vaginism och åtta att kvinnan tidigare utsatts för fysiskt trauma. 

Som exempel angavs gynekologisk undersökning, könsstympning, tidigare abort, utsatt för 

våld (figur 5). Tre respondenter skrev kommentarer: ”ofta utlandsfödd”, ”oskuld vid 

giftermålet och direkt gravid”, ”oftast står det inte något speciellt i MHV-journalen”. 

Ytterligare tre skrev kommentarer bredvid alternativet sexuella övergrepp: ”kan också hänt 

något men pat. talar ej om det”, ”men framgår inte alltid av MHV1 [mödrahälsovårdsjournal] 

eller 3”, ”ej enligt MVC [mödravårdcentalen] men trolig orsak”.  
 

 
Figur 5: Journalförda besvär/diagnoser från MHV (n=49). 

 

 

Om kvinnan tidigare sökt hjälp 
 

Tjugotre barnmorskor (48 %) svarade att de inte visste om de sökt hjälp. Tjugofem 

barnmorskor (52 %) hade ställt frågan och fått nekande svar av 17 kvinnor. Fyra hade sökt 

hjälp på gynekologisk mottagning eller MVC, och en hade sökt hjälp på särskild 

vulvasmärtklinik (n=48).  

 

 
Figur 6: Om kvinnan tidigare sökt hjälp (n=48). 

 

 

Av 49 barnmorskor svarade 30 stycken (61 %) att de inte hade uppmanat kvinnan till att söka 

vidare hjälp för sina besvär, fyra kunde inte p.g.a. språkförbistring och två mindes inte. 

Tretton barnmorskor hade föreslagit kvinnan att söka hjälp (n=49).  
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Figur 7: Om kvinnan uppmanades söka hjälp/vård (n=49). 

 

 

Antal år som förlossningsbarnmorska och fråga inför undersökning 

 

Deltagarnas svar var jämnt fördelade mellan antal yrkesverksamma år och frågan om tidigare 

upplevelser av vaginalundersökningar (tabell 1). Elva barnmorskor hade arbetat mindre än ett 

år eller ett år på förlossningsavdelning och där sex av dem alltid eller oftast frågade innan 

undersökning. Fem frågade sällan eller aldrig. Fjorton barnmorskor hade arbetat mellan två 

och fyra år och där fördelade sig svaren på följande vis: åtta frågade alltid eller oftast, sex 

sällan eller aldrig. I gruppen som arbetat mellan fem och tio år, elva stycken, blev 

fördelningen att fyra barnmorskor alltid eller oftast frågade innan, och här var det också sju 

som frågade sällan eller aldrig. Hade respondenten arbetat mer än elva år och uppåt, 16 

barnmorskor, blev resultat att åtta alltid eller oftast frågade innan, åtta gjorde det sällan eller 

aldrig.  

 
Tabell 2. Antal år som barnmorska och frågan om upplevelse av vaginalundersökning (n=52) 
 

 

 

 

 

Resultatredovisning av den öppna frågan 
 

Fyrtioåtta av de 52 (92 %) svarande barnmorskorna besvarade också den öppna svarsfrågan i 

enkäten som var uppdelad i fyra delfrågor. Flera svar kan komma från samma barnmorska.  

 

 

Kvinnans reaktioner vid vaginalundersökning 

 

Tjugosju barnmorskor av 48 (56 %) svarade att kvinnan spände sig under eller innan 

undersökningen, fem beskrev det som att kvinnan hade svårt att slappna av. Elva barnmorskor 

noterade att kvinnan knep ihop benen inför undersökningen och fem kvinnor grät vid 

undersökningen. Sju kvinnor knep med hela bäckenbotten när undersökningen påbörjades. 

Åtta kvinnor värjde sig med hela kroppen genom att ta bort barnmorskans händer, slingra sig, 

dra ner skjortan eller låta bli att lägga sig på britsen.  

 

Sex barnmorskor beskrev panikkänsla och sju rädsla hos kvinnorna. Fyra kvinnor uttryckte en 

kroppslig oro som barnmorskan noterade. Åtta svar från barnmorskorna beskrev 

sympatikuspåslag som kallsvettning, pulsstegring, hyperventilering och allmän stress. En 
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Antal yrkesår på förlossningsavd 
 

Frågade  
n  (%) 

Frågade inte  
n  (%) 

Ett år eller mindre (n=11) 6  (55 %) 5  (45 %) 

Två till fyra år (n=14) 8  (57 %) 6  (43 %) 

Fem till tio år (n=11) 4  (36 %) 7  (64 %) 

Elva år eller mer (n=16) 8  (50 %) 8  (50 %) 
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kvinna höll andan. Nio barnmorskor beskriver att kvinnan reagerar med smärta eller kraftigt 

obehag i samband med vaginalundersökningen. 

 

Kroppsliga reaktioner i ansiktet som barnmorskorna noterade: uppspärrade eller oroliga ögon, 

vände bort blicken, blundade, la kudden över ansiktet, kastade med huvudet, blek, stelt 

ansikte, "stängde av" eller "var inte med". Fyra kvinnor skrek, grimaserade, kved eller 

suckade ljudligt.  

 

Sex kvinnor ville inte bli undersökta eller önskade skjuta upp undersökningen. Nio kvinnor 

gav verbalt uttryck för sin oro för smärta eller kraftiga obehag vid vaginal undersökning. Tre 

barnmorskor beskrev kvinnan som svårundersökt (tabell 3). 

 

 

 

 
 

 

Barnmorskans agerande 

 

Av de 52 svarande barnmorskorna uppgav tio att de avbröt undersökningen, tre avvaktade, två 

väntade in värkpaus och gjorde undersökningen mellan två värkar. En barnmorska avstod 

undersökning helt och en gjorde undersökningen snabbt. Sex barnmorskor talade lugnande, 

fyra uppmanade till avslappning, sex hjälpte kvinnan med andningen för att uppnå 

avslappning.  

 

Femton barnmorskor beskrev att de gjorde vaginalundersökningen långsamt, 14 beskrev med 

ordet försiktig och 13 med ordet lugnt. Vid denna kvantifiering av orden kunde samma 

barnmorska skriva t.ex. ”lugnt och försiktigt”. Fjorton barnmorskor lät kvinnan styra genom 

att bestämma takten med rätt att avbryta när som helst i syfte att få kvinnan att känna kontroll. 

Fjorton barnmorskor uppger att de frågade om lov och väntade in för att få undersöka. Sju 

barnmorskor beskrev det med att de tog tid på sig med lång förberedelsetid, och fem uppgav 

att kvinnan själv fick berätta om sina obehag.  

 

Sju barnmorskor beskrev hur de förberedde kvinnan genom fysik beröring genom att låta ena 

handen vila på kvinnans lår innan vaginalundersökningen, en barnmorska sökte ögonkontakt. 

Två barnmorskor beskrev hur de skylde kvinnans kropp och ben genom att lägga en filt över 

för att på så sätt skapa integritet, en dämpade belysningen. 

Reaktioner   n   (%)    
          

Spänd innan/ under undersökning 27   (56 %) 

Sätter ihop benen inför undersökning 11   (23 %) 

Reaktioner i ansiktet 11   (23 %) 

Smärta eller kraftigt obehag 9   (19 %) 

Verbal oro för smärta innan undersökning  9   (19 %) 

Sympatikuspåslag 8   (17 %) 

Värjer sig med hela kroppen 8   (17 %) 

Kniper med hela bäckenbotten 7   (14,5 %) 

Rädsla 7   (14,5 %) 

Kvinnan vägrar undersökning 6   (12,5 %) 

Panikkänsla 6   (12,5 %) 

Gråter vid undersökning 5   (10 %) 

Svårt att slappna av 5   (10 %) 

Kroppslig oro 4   (8 %) 

 

Tabell 3. Kvinnans reaktion vid vaginalundersökning (n=48) 
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Fjorton barnmorskor uppgav att de hjälpte kvinnan med någon form av smärtlindring så som 

lustgas, smärtstillande gel, smärtstillande tabletter, epiduralbedövning (EDA) eller minskade 

friktionen genom att använda rikligt med glidmedel (tabell 4). 

 
Tabell 4. Barnmorskans agerande (n=48) 

 
 

 

Information från barnmorskan i samband med vaginalundersökning 
 

På frågan "gav du någon information till kvinnan?" svarade majoriteten av barnmorskorna, 34 

stycken, att de informerade om vaginalundersökning, hur den går till och varför den görs. Fem 

barnmorskor svarade inte på frågan. Tretton respondenter skrev att de gav information men 

det framkom inte vilken sorts information de gav. Två barnmorskor informerade att det var 

okej att neka vaginalundersökning varav en hänvisade till att vården är frivillig. En 

barnmorska informerade om vaginism (slidkramp, som även kan ge smärta i slida och 

slidöppning, förf.anm. Helström, 2010 c) där kvinnan hade en känd vaginismdiagnos. En 

respondent svarade ”nej” på frågan (tabell 5).  
 

 

 

 
 

 

 

 

Barnmorskans agerande                 n   (%) 
                   

Undersökningen hanterades långsamt, lugnt, försiktigt 42   (87,5 %) 

Kvinnan fick bestämma takten under undersökning 14   (29 %) 

Barnmorskan frågade om lov och väntade in kvinnan 14   (29 %) 

Avbröt undersökning 10   (21 %) 

Avvaktade undersökning 3   (6 %) 

Väntade in värkpaus och undersökte då  2   (4 %) 

Avstod undersökning 1   (2 %) 

Snabb undersökning 1   (2 %) 

  

Förlängd förberedelsetid 7   (14,5 %) 

Förberedde genom fysisk beröring inför vaginalundersökning 7   (14,5 %) 

Talade lugnande 6   (12,5 %) 

Andades med kvinnan för att uppnå avslappning 6   (12,5 %) 

Lät kvinnan själv berätta om obehagen före undersökning 5   (10 %) 

Uppmanade till avslappning 4   (8 %) 

Skylde kvinnans kropp/ben innan undersökning 2   (4 %) 

Sökte ögonkontakt 1   (2 %) 

Dämpade belysningen 1   (2 %) 

  

Olika sorters smärtlindring 14   (29 %) 

 

Information                    n   (%) 
 

Informerade om undersökningen 34   (72 %) 

Gav information men angav ej vilken 13  (28 %) 

Okej att avböja undersökning 2   (4 %) 

Informerade om vaginism 1   (2 %) 

Gav ingen information alls 1   (2 %) 

 

Tabell 5. Information från barnmorskan i samband med undersökningen (n=47) 
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Tabell 6. Barnmorskans fortsatta handläggning (n=39) 

Barnmorskans fortsatta handläggning efter första vaginalundersökningen 

 

Tretton av de barnmorskor som tidigare antecknat svar, svarade inte på den sista delfrågan i 

enkäten. Sex barnmorskor uppgav att de minimerade antal vaginalundersökningar under 

förlossningen och en avstod helt under hela förlossningen men fick efter tillåtelse av kvinnan 

lov att hålla perinealskydd (ett handgrepp som barnmorskan utför under utdrivningsskedet i 

förlossningen för att motverka större bristningar i mellangården, förf.anm. Hogg, 2009). Sex 

barnmorskor skrev att de under förlossningen avhjälpte smärtan under 

vaginalundersökningarna med lustgas, smärtstillande gel, var för sig eller i kombination, samt 

genom epiduralbedövning (EDA). 

 

Nio barnmorskor uppgav att de samtalade med kvinnan om hennes problem varav sex frågade 

om övergrepp och en om våld/övergrepp eller om kvinnan gjort något mot sin vilja.  

Tre barnmorskor erbjöd hjälp så som kuratorskontakt, kognitiv beteende terapi (KBT), eller 

rekommenderade kvinnan att söka hjälp på MVC. Två barnmorskor uppgav att de hade 

samtal med kvinnan efter förlossningen på BB kring problemet. Fem barnmorskor tog kontakt 

med kollega eller doktor där två frågade om råd från en mer erfaren kollega eller doktor, en 

överlämnade kvinnan till doktorn för undersökning och tre rapporterade vidare till nästa 

kollega om kvinnans besvär varav en skrev en journalanteckning om dem. Tre barnmorskor 

uppgav att de inte gick vidare på något sätt kring kvinnans problem (tabell 6).  

 

 
 

 
 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Uppsatsens tillblivelse kommer ur författarens vilja att få en ökad förståelse för barnmorskors 

kliniska arbete. Författarens erfarenhet som yrkesverksam barnmorska på en stor 

förlossningsavdelning gav en förförståelse av vaginalundersökningar då hon själv mött 

kvinnor som uppvisat kraftigt obehag i dessa sammanhang ett flertal gånger. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) är förförståelsen ett kvalitetskrav och måste klargöras i 

forskningsarbetet. Dock får denna förförståelse inte påverka objektiviteten i 

resultatbearbetningen vilket författaren varit medveten om. 

 

För att uppnå studiens syfte och studera rådande förhållande föll valet på enkäter. Ambitionen 

var även att finna beskrivande fenomen i ett utifrånperspektiv utifrån Olsson och Sörensen 

Fortsatt handläggning       n   (%) 
        

Minimerade antal vaginalundersökningar 6   (15 %) 

Smärtlindring i samband med undersökning 6   (15 %) 

Barnmorskan frågar aktivt om problemet 9   (23 %) 

Hänvisade/erbjöd kurator, MVC, KBT 3   (8 %) 

Samtal efter förlossning 2   (5 %) 

Rådfrågade kollega eller doktor 8   (20 %) 

Rapporterade vidare till nästa undersökare 5   (13 %) 

Gick inte vidare 3   (8 %) 
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(2011) genom den öppna frågan i enkäten. Enligt samma författare ger fler öppna frågor 

kunskap om innehåll och egenskaper. En studie med ren kvalitativ ansats med djupintervjuer 

hade kunnat vara värdefull men inte gett samma bredd. Som Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver det, söker den kvalitativa studien ett inifrånperspektiv med ett successivt 

framväxande av ett fenomen med flera variabler. Den kvantitativa forskningen söker på ett så 

objektiv sätt hitta information för att kunna bearbeta och analysera forskningsresultatet utan 

subjektiv inblandning. Fördelen med enkäter var att nå ut till flera istället för ett mindre antal 

intervjuer. Författaren strävade efter en objektiv insamling av sitt informationsmaterial.  

 

Detta arbete kombinerade kvantitativ och kvalitativ metod. Att kombinera kvantitativ och 

kvalitativ metod kallas för metodintegration och kan med fördel användas i forskning. 

Respektive metod och utestänger inte utan tvärtom kompletterar varandra väl utifrån dessa två 

perspektiven, att hitta ett större antal variabler med hjälp av ett fåtal individer (kvalitativ) 

(Olsson & Sörensen, 2011) tillsammans med ett avgränsat antal variabler med flera individer 

(kvantitativ). På så sätt kan dessa två metoder komplettera och gynna varandra vilket 

författaren såg som en möjlighet till i sin studie.  

 

Något tidigare validerat frågeformulär fanns inte att tillgå p.g.a. studiens specifika syfte. 

Frågorna och formulärets disposition utformades i logisk ordning med en strävan efter 

begriplighet och entydighet för att uppnå hög validitet och reliabilitet av enkäten enligt Olsson 

och Sörensen (2011). För att uppnå god reliabilitet och validitet i enkätundersökningen 

genomfördes en pilotstudie av frågorna med hjälp av några av författarens 

barnmorskekollegor på en förlossningsavdelning. Detta tillvägagångssätt är nödvändigt vid 

konstruktion av enkätformulär enligt Olsson och Sörensen (2011). Frågorna testades för att få 

förförståelse för hur frågorna uppfattades, undvika feltolkningar och kontrollera frågornas 

relevans. Detta förfarande ökar både reliabilitet och validitet innan studiens genomförande 

enligt Olsson och Sörensen (2011). Barnmorskekollegan läste frågorna högt och svarade på 

dem så som hon uppfattade frågan i författarens närvaro. Respondenten uppfattade frågorna så 

som författaren avsett.  

 

Författaren har i enkäten valt att uttrycka provocerad vulvasmärta som ”starkt obehag vid 

vaginalundersökning” för att få en mer neutral formulering i frågorna. En annan variant av 

språkvalet hade kunnat vara uttrycket ”kraftigt obehag”. Ordet starkt kan jämföras med ordet 

kraftigt enligt Svenska Akademins ordlista (2006) som beskriver ordet kraftigt som ”starkt” 

eller ”kraftfullt”. Ordet obehag beskrivs ur samma källa som ”känsla av olust eller motvilja; 

olägenhet, besvär” (sid. 632). Av ovan anledningen tror inte författaren att ordvalet påverkat 

resultatet i arbetet. Möjligtvis hade tillförlitligheten i enkäten blivit bättre om en tydlig 

definition hade presenterats vad författaren avser med ”starkt obehag”.  

 

Fördelen med enkäter var att den var lätt att nå ut med till den grupp barnmorskor som 

författaren sökte genom att besöka deras arbetsplats i enlighet med vad Trost beskriver (2007) 

för att hitta respondenter till sin enkät. Ytterligare en fördel med just pappersenkät var att 

några barnmorskor skrivit kommentarer bredvid kryssrutorna. Detta bidrog till bearbetningen 

av resultat på ett positivt sätt då det hjälpte till att förtydliga bilden av svaren. En webbenkät 

hade kunnat vara ett alternativ för att ge en ökad säkerhet i resultatbearbetningen av studien 

då svaren ibland var svårtolkade där några respondenter satte mer än ett kryss. 

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att tillfällighetsurvalet, alltså icke slumpmässigt urval av 

barnmorskor, är den svagaste formen av urval varför respondenterna i studien inte kan vara 

representativa för barnmorskor på en förlossningsavdelning i allmänhet. En nackdel med 
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förfarandet med att lägga ut enkäten på arbetsplatsen var att som författare inte ha kontroll 

över vilka som fyllde i den med stor risk att endast de som fann den intressant fyllde i 

enkäten. Det är möjligt att ett annat resultat framkommit om urvalet styrts så att barnmorskor 

slumpmässigt valts ut att svara på enkäten. Barnmorskornas intresse för enkäten vid dess 

utlämnande på förlossningsavdelningarna uppfattade författaren som gott. Författaren blev 

dock tvungen att förlänga den tid som enkäterna låg ute på avdelningarna för att få in 

tillräckligt med underlag. En förklaring till det kan vara ett rent ointresse för enkäter i 

allmänhet vilket Trost påtalar (2007). En annan kan vara hög arbetsbelastning på avdelningen 

och att barnmorskorna inte haft tid att fylla i den och var trött efter sitt arbetspass. Med fler 

antal respondenter skulle tillförlitligheten bli större men 52 stycken är å andra sidan inte få. 

Att generalisera enkätens utfall, enligt Olsson och Sörensen (2011), till en större population 

av barnmorskor vore vanskligt eftersom det skulle kräva ett större antal och då slumpmässigt 

utvalda barnmorskor. 

 

På frågan där respondenterna med egna ord skulle berätta om sitt möte med kvinnor i 

samband med vaginalundersökning fann författaren att det skulle behövts fler följdfrågor eller 

att frågan ställts på ett annat sätt. På frågan ”Gav du någon information?” skulle exempelvis 

kunnat vidareutvecklas till ”Om ja, vilken information gav du?” Flera barnmorskor svarade 

med vilken information som gavs i samband med undersökningen men frågan hade kunnat 

vara tydligare för att nå ett distinktare svar av informationsinnehållet och som skulle kunnat 

förbättra slutsatsen av studien.  

 

Internt bortfall noterades vid några frågor. Totalt var det fjorton stycken frågor som inte 

besvarades i samtliga formulären, det vill säga 14 av totalt 572 besvarade frågor (2,5 %). Tre 

respondenter fyllde enbart i halva enkäten, fråga ett till sju, vilket skulle kunna härledas till 

Trosts (2007) tes om svårigheten att som respondent uttrycka sig i skrift i den öppna frågan 

men även utformningen av frågor och svarsalternativ kan ha påverkat. Detta skulle kunna 

inverka på resultatet med tanke på antalet inkomna enkäter. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) har en bra enkät sällan internt bortfall. Av den anledningen hade en djupare 

bearbetning av frågor och svarsalternativ i enkäten förmodligen gett ett mindre bortfall. 

 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet var att undersöka hur ofta barnmorskor på en förlossningsavdelning möter gravida 

kvinnor som uppvisar starkt obehag i samband med vaginalundersökning, s.k. provocerad 

vulvasmärta, och hur de går till väga när de möter dessa kvinnor. Att få ett ungefärligt mått på 

hur ofta en barnmorska träffar kvinnor som uppvisar starkt obehag i samband med 

vaginalundersökning är angeläget att uppmärksamma, vilket stöds av både Statens 

Folkhälsoinstitutet (2012) och Socialstyrelsen (2005).  

 

Resultatet visade att en barnmorska på en förlossningsklinik i genomsnitt träffar en kvinna 

som uppvisar starkt obehag vid vaginalundersökning ungefär varannan månad. Ett resultat 

som överensstämmer med den upplevelse som författaren själv upplevt i sitt kliniska arbete. 

Adderas resultatet med antal barnmorskor på en avdelning så blir det åtskilliga kvinnor per 

månad som uppvisar dessa svårigheter. En viktig kunskap att lyftas fram i det kliniska arbetet 

på förlossningskliniker för att på bästa sätt ta hand om dessa kvinnor både under 

förlossningen men även i efterförloppet. Studier visar på olika prevalens för hur många 

kvinnor som lider av vulvodyni som enligt Bohm-Starke (2010) är mellan tre till 18 procent. 

Räknas upprepade upplevelser in av vaginalsmärta, ex. tamponginsättning, gynekologisk 
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undersökning och vaginalpenetrerande samlag, så kan den vara så hög som 83 procent enligt 

Harlow et al. (2009). Dessa kvinnor, som uppvisar kraftigt obehag vid vaginalundersökning, 

är viktig att uppmärksamma eftersom det är ett hälsoproblem som kvinnor lider av i det tysta 

(Danielsson et al., 2003). 

 

Bland barnmorskorna utkristalliserades två riktningar huruvida barnmorskan frågade kvinnan 

hur hon upplever vaginalundersökning innan första undersökningen, de som frågar och de 

som inte frågar. Författaren konstaterade att antalet var jämnt fördelat mellan barnmorskorna 

och författaren blev då intresserad av att undersöka om antal år på förlossningsavdelning 

påverkade om barnmorskan frågade innan undersökningen eller inte (tabell 2). Denna 

fördelning skulle kunna bero på om barnmorskan var relativ novis, hade många år i yrket eller 

hade vidareutbildat sig efter sin examen. De barnmorskor som arbetat mellan fem och tio år 

(elva till antalet) utmärkte sig något men beror nog snarare på slumpen än att deras erfarenhet 

skulle utmärka sig särskilt varför resultatet tolkas som att det inte är någon större skillnad i 

förfarandet beroende på hur länge man arbetat. Författaren reflekterar över om det är så att 

frågerutinen förvärvas under yrkeslivet men att förfaringssättet lika väl skulle bero på vilken 

kvinna undersökaren har framför sig och var hon befinner sig i förlossningsarbetet. Enligt 

Wijma (2009) är det viktigt att kvinnan vid varje undersökningstillfälle upplever sig ha 

kontroll. Författarparet Marriot och Thompson (2008) samt Suhinina (2011) har belagt i sina 

studier, vikten av att kvinnor blir bekräftade i sin smärtproblematik av vårdpersonalen. 

 

Flertalet av barnmorskorna, 61 procent, svarade att det sällan eller aldrig fanns beskrivet om 

kvinnans vaginala obehag i mödrahälsovårdsjournalen. Ett resultat som författaren tycker 

stämmer överens med sitt egna kliniska arbete. En möjlig förklaring till det kan vara att 

eftersom kvinnan är gravid, och då förmodats genomgått vaginalt samlag, så ses inte 

vaginalundersökning som ett problem. Som förslag bör frågor utarbetas för att kunna fånga 

upp kvinnor med vaginala problem och sexuella hälsa redan på mödravården. En stor andel, 

78 procent, svarade att de sett ett samband med andra besvär eller diagnoser som fanns 

beskrivna i mödrahälsovårdsjournalen. Övervägande svar var psykisk ohälsa och sexuella 

övergrepp. Att dessa svårigheter fick en hög andel bekräftas av tidigare forskning även om de 

besvären inte är överrepresenterade hos de kvinnor som diagnostiseras med någon form av 

vulvodyni (Wijma, et al., 1998; Hilden, et al., 2003). Andra skäl som framkom i enkäterna 

som orsak till kvinnors obehag av vaginalundersökning var om kvinnan tidigare utsatts för 

fysiskt trauma. Som exempel angavs gynekologisk undersökning, könsstympning, tidigare 

abort, eller utsatt för våld. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning (Helström, 

2010 a; Bohm-Starke, 2010). Barnmorskorna vittnar om kännedom kring dessa problem och 

att de därmed blir lyhörda i sitt möte med kvinnan. Författaren ser här hur Bergs (2005) 

förkroppsligade kunskapen kommer fram genom enkätsvaren. Få barnmorskor svarade att det 

fanns ett samband mellan svampinfektion och/eller urinvägsinfektion och vulvodyni vilket 

tidigare forskning visat (Bohm-Starke, 2010). Det vore intressant att undersöka vidare om 

kvinnor som söker vård på förlossningsavdelning, med anamnes på svampinfektion och 

urinvägsinfektion, oftare uppvisar vulvodyni än övriga. 

 

Det fanns några noteringar av respondenterna som författaren fann intresseväckande: ”ofta 

utlandsfödd”, ”oskuld vid giftermålet och direkt gravid”, reflektioner som vore intressanta att 

forska vidare på. Enligt Bohm-Starke (2010) har dock vulvodyni inte någon högre förekomst i 

någon specifik etnisk grupp av kvinnor. Att vänta med sin sexuella debut, frivilligt eller 

kulturellt, är en intressant aspekt och som borde utforskas närmare både ur ett hälsoperspektiv 

och i omvårdnadssyfte med tanke på andelen utlandsfödda, eller barn till utlandsfödda.  
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Resultatet visade att ungefär hälften av barnmorskorna hade ställt frågan om kvinnan sökt 

hjälp för sina besvär där flertalet fått ett nekande svar av kvinnorna. Den andra hälften 

svarade att de inte visste om kvinnan sökt hjälp. De flesta barnmorskorna sa inget till kvinnan 

om att söka hjälp för sina vaginala besvär men några barnmorskor föreslog det. Enligt Wendt 

et al. (2007) kan det reducera kvinnors lidande om rätt hjälp erbjuds men även ge ekonomisk 

vinning för samhället. Det kan alltså vara viktigt att förlossningsvårdens barnmorskor mer 

aktivt informerar och råder fler kvinnor att söka hjälp. Att hänvisa tillbaka till  

mödrahälsovården är sannolikt den enklaste vägen så att kvinnan i ett lugnt skede kan få 

information och fortsatt hjälp, alternativt till en sex- och samlevnadsmottagning. Ett antal 

barnmorskor samtalade kring kvinnans problem där några frågade om övergrepp, våld eller 

om kvinnan gjort något mot sin vilja. Frågan är relevant då Wendt et al. (2007) i sin forskning 

har visat att kvinnor anser det acceptabelt att bli tillfrågad om våld eller hot om våld när de 

besöker barnmorska eller gynekolog.  

 

För att få en förståelse för hur kvinnor kan reagera vid en vaginalundersökning som upplevs 

mycket obehaglig och förmodligen smärtsam ställdes frågan hur kvinnan reagerade då 

barnmorskan undersökte henne vid första tillfället. Vanligaste reaktionen var att kvinnan var 

spänd, reagerade med smärta eller kraftigt obehag vid undersökningen, förde ihop benen, 

värjde sig med hela kroppen eller uttryckte en verbal oro inför undersökningen. Majoriteten 

av barnmorskorna beskrev att de gjorde vaginalundersökningen långsamt, lugnt och försiktig. 

Ett flertal lät kvinnan styra genom att bestämma takten med rätt att avbryta när som helst i 

avsikt att få kvinnan att känna kontroll. Många barnmorskor uppgav att de frågade om lov och 

väntade in för att få undersöka eller beskrev det med lång förberedelsetid. Flertalet 

barnmorskor berättade att de hjälpte kvinnan med någon form av smärtlindring för att minska 

obehaget såsom lustgas, smärtstillande gel, smärtstillande tabletter, epiduralbedövning (EDA) 

eller att de minskade friktionen genom att använda rikligt med glidmedel vid undersökningen. 

Barnmorskorna visade en mycket god förmåga på hur de kunde hjälpa för att lindra och lugna 

en orolig kvinna inför och under en vaginalundersökning. En del barnmorskor avbröt 

undersökningen när de såg hur kvinnan reagerade och gjorde ett nytt försök i en långsammare 

takt i kombination med lugnande ord, hjälp med avslappning eller någon form av 

smärtlindring innan de försökte igen. Författaren reflekterar här om det är riktigt att avbryta 

när undersökaren måste ta ut sina fingrar ur slidan vilket i sig kan vara smärtsamt. Ett förslag 

är att innan vaginalundersökningen fråga kvinnan hur hon ställer sig till den i syfte att 

smärtlindra när hon har besvär. Enligt enkätundersökningen var ett vanligt tillvägagångssätt 

under förlossningen att barnmorskorna minimerade antal vaginalundersökningar eller avstod 

undersökning helt vilket några barnmorskor föreslog. Att minska obehaget med färre 

undersökningar och smärtlindring faller sig naturligt och en undersökare vill inte utsätta 

kvinnan för mer lidande än nödvändigt. Författaren reflekterar över om fler undersökningar, 

hos en del kvinnor, skulle kunna vara läkande vilket Hilden et al. (2003) antyder i sin 

forskning där kvinnor som genomgått upprepade gynekologiska undersökningar hade högre 

tolerans vid dessa än yngre kvinnor. Genom att en god emotionell kontakt skapas mellan 

undersökaren och kvinnan minskar det i sin tur upplevelsen av obehag. Även Olsson och 

Örjes-Svensson (2006) har utarbetat en metod där en del av behandlingen är att kvinnan själv 

smörjer med mjukgörande kräm i underlivet samt att träna ömma områden genom tryck i 

syfte att avbetinga smärtan. Barnmorskornas handläggningssätt tolkar författaren som 

öppensinnigt och att det fanns en förförståelse för att en del kvinnor kan uppleva obehag vid 

vaginalundersökning. Att se och vara lyhörd för kvinnan som undersökare är en 

grundläggande kunskap i sitt möte inom detta område. (Socialstyrelsen, 2006; Wijma, 2009). 

Enligt Wijma (2009) finns alltid känslomässiga icke-verbala signaler mellan undersökare och 

kvinnan vid en vaginalundersökning och som kan påverka barnmorskan i sitt handlande. 
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Författaren tycker att barnmorskorna i enkätundersökningen visar en värdighetsbevarande 

vårdrelation enligt Bergs (2005) teori genuint vårdande av det genuina. 

Den vanligaste informationen som barnmorskan gav i samband med vaginalundersökningen 

var varför undersökningen görs och hur den går till. Ett antal respondenter svarade inte på 

frågan eller uppgav inte vilken sorts information de gav. Författaren hade förväntat sig att få 

fler svar där information om eventuella orsaker kom fram för att i ett senare skede kunna 

hjälpa kvinnan att söka hjälp. Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för 

sjuksköterska, vilket innefattar barnmorskor, så bör sjuksköterskan/barnmorskan 

uppmärksamma behovet av information även om patienten inte uttrycker det. Ungefär en 

fjärdedel av barnmorskorna svarade inte på hur de fortsatte informera kvinnan efter första 

vaginalundersökningen vilket kan beror på att de istället koncentrerade sig på att lindra 

kvinnans obehag. Författaren funderar över om anledningen till att avstå fortsatta frågor är en 

okunskap över kvinnans vaginala besvär eller okunskap om vart man ska hänvisa henne.  

 

Att samtala om sexualitet kan vara svårt då den många gånger är reglerad av normer, är 

skamfyllt och kan kännas hämmande och olustig, både för personal och patient. Om en kvinna 

känner skam över sina vaginala problem gör det ofta svårare för henne att söka hjälp (Hulter, 

2004). Författaren drar slutsatsen att får kvinnan bekräftelse över att detta inte är normalt så 

blir det förmodligen lättare att söka hjälp. För detta krävs kunskap, lyhördhet och en öppen 

attityd kring ämnet sexualitet av personalen. Det faktum att barnmorskorna inte aktivt frågar 

kvinnorna om bakomliggande orsaker till sina vaginala problem, tror författaren kan bero på 

egna attityder om varför sådana problem existerar eller att som personal tycka det är 

besvärligt att fråga om sexuella svårigheter vilket även Hulter (2004) bekräftar. En annan 

reflektion, som författaren gör, kan vara hur man som person förhåller sig till att tala om 

sexuella frågor i patientmötet. Enligt Wendt (2007) anser kvinnor att det oftast är välkommet 

med intima frågor i samband med vaginalundersökning, vilket skulle kunna ingjuta mod i 

barnmorskorna.  

 

 

Slutsats  

 

En barnmorska på regionens förlossningsavdelningar träffar i genomsnitt en kvinna varannan 

månad som uppvisar starkt obehag i samband med vaginalundersökning. Barnmorskorna 

visade empati i sitt arbete för hur de kunde hjälpa kvinnor som uppvisade detta starka obehag 

för att få genomföra vaginalundersökningen. Framförallt genom att ta det lugnt och försiktigt 

och gärna i kombination med någon form av smärtlindring. Författaren fann att drygt hälften 

av barnmorskorna såg att det sällan fanns beskrivet om kvinnans vaginala obehag i 

mödrahälsovårdsjournalen och ett fåtal uppgav svampinfektion vilket forskningen visat att det 

är en vanlig komponent i den multi-faktoriella diagnosen vulvodyni. Ungefär hälften av 

barnmorskorna frågade om kvinnan tidigare sökt hjälp i samband med 

vaginalundersökningen. En viktig hälsobefrämjande åtgärd i sin yrkesutövning som 

barnmorska är att uppmärksamma behovet av information även om kvinnan inte uttrycker det. 

Inom detta område inbegrips även sexuella frågor vilket hälsovården för kvinnor bör bli 

betydligt bättre på. Barnmorskor på förlossningsklinik har mycket goda möjligheter att 

upptäcka och informera kvinnor som lider av smärtsamma vaginalundersökningar.  
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Fortsatt forskning 

 

Ökad spridning av befintliga forskningsresultat av provocerad vulvasmärta är en vision. 

Vulvodyni är ett komplext område relaterat till dess multifaktoriella ursprung som ger stora 

sexuella problem för kvinnan. Forskningen inom området är av den anledningen högaktuell. 

Ett omvårdnadsområde som vore intressant att titta närmare på är hur kvinnor med vulvodyni 

upplever vaginalundersökning och vad de förväntar sig av undersökningen. 
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Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 

Titel 

När förlossningsbarnmorskor möter gravida kvinnor som uppvisar starkt obehag vid 

vaginalundersökning. 

 

Problemområde 

Gravida kvinnor som skall bli vaginalundersökta förväntar sig ett bra bemötande av en lyhörd 

barnmorska. Flera kvinnor med smärtande vaginalpenetration vittnar om att de inte blir tagna 

på allvar med sina besvär. De är av den anledningen oroliga inför undersökningen och kan ha 

dragit sig för att söka hjälp. En viktig roll som barnmorskan har är att hjälpa vid, och 

upptäcka ohälsa. Eftersom barnmorskor på en förlossningsklinik gör mängder med 

vaginalundersökningar så har de stora möjligheter att upptäcka, bekräfta och informera om 

fenomenet och eventuellt se till att kvinnan blir remitterad till lämplig mottagning i 

efterförloppet. Så vitt vi vet så är det inte studerat hur barnmorskor på en 

förlossningsavdelning uppmärksammar och handlägger situationer där vaginala 

undersökningar är svåra att utföra. 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur ofta barnmorskor stöter på gravida kvinnor som 

uppvisar starkt obehag i samband med vaginalundersökning, s.k. provocerad vulvasmärta, och 

hur de handlägger situationen när de möter dessa kvinnor. 

 

Arbetets design och metod för datainsamling 

Kvantitativ forskningsmetod i form av empiriska enkäter anonymt besvarade av tjänstgörande 

barnmorskor som arbetar på förlossningsklinik i Stockholmsregionen. 

 

Tidslängd 

Arbetet beräknas vara klart i juni 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Bilaga I 

 

Bilaga I 3(3) 

 

 

Jag godkänner härmed att Sibelle Colliander får utföra studien ”När förlossningsbarnmorskor 

möter gravida kvinnor som uppvisar starkt obehag vid vaginalundersökning” på 

förlossningskliniken Xxx-sjukhuset under tidsperioden xx-xx mars 2013. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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Enkät till barnmorskor angående gravida kvinnor             Mars 2013  

som uppvisar starkt obehag vid vaginalundersökning. 

    

   

 

 

 

 

Jag heter Sibelle Colliander och är barnmorska som studerar omvårdnadsvetenskap på 

grundnivå, Sophiahemmets Högskola, och ska nu skriva ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. 

 

En del kvinnor som söker förlossningsavdelning för att föda sitt barn uppvisar starkt obehag 

vid vaginalundersökning. Syftet med studien är att få en bild av hur ofta barnmorskor stöter 

på problem och hur man som barnmorska handlägger situationen. För att uppnå syftet med 

studien behöver jag er hjälp med att besvara några frågor kring detta. 

 

Din medverkan är mycket viktig, oavsett om du har stor eller ingen erfarenhet av fenomenet, 

och jag hoppas att du vill ta dig tid med dessa frågor. Enkäten består av tre sidor med 

sammanlagt elva frågor och tar ca fem till tio minuter att besvara. Du är hela tiden anonym 

och svaren lämnas i särskilt angiven box, försluten och med brevinkast, på angiven plats. 

Enkäten behandlas konfidentiellt och förstörs efter studiens avslut. Av er närmaste chef har 

jag fått tillåtelse att få lämna ut denna enkät i ert postfack och er verksamhetschef har godkänt 

att enkäten delas ut på avdelningen. 

 

Tacksam för att du kryssar och textar tydligt så underlättar det i min resultatbearbetning. 

Uppsamlingsboxen för enkäten finns på avdelningen i tio dagar efter utlämnandet av 

densamma. 

 

Dina svar är mycket värdefulla för mitt fortsatta arbete. När uppsatsen är klar skickar jag 

gärna ett exemplar till er avdelning. 

 

Sibelle Colliander, barnmorska 

070-667 42 35, karinsibelle@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Bilaga II 

 

 

           Bilaga II 2(4) 

 

1. Vilket år tog du din Barnmorskeexamen?  ___________________________ 

 

2. Ungefär antal verksamma år på förlossningsavdelning som barnmorska (är det mindre 

än ett år så skriv ”mindre än ett år”) __________________________________ 

 

3. Har du någon påbyggnadsutbildning på högskolenivå?  

NEJ           JA    År?________ 

Vilken/vilka?________________________________________________ 

 

4. Hur ofta händer det att du träffar en kvinna som upplever starkt obehag vid 

vaginalundersökning? Kryssa i ditt svar.  

 

Dagligen  

Ca en i veckan  

Ca en i månaden  

Ca en i kvartalet  

Ca en i halvåret  

Mer sällan än en i halvåret  

Har aldrig träffat på det  

 

5. Hur ofta händer det att du blir överraskad av att kvinnan reagerar med starkt obehag 

vid vaginal undersökning? 

 

Dagligen  

Ca en i veckan  

Ca en i månaden  

Ca en i kvartalet  

Ca en i halvåret  

Mer sällan än en i halvåret  

Har aldrig hänt  
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6. Brukar du fråga kvinnan, inför din första undersökning av henne, hur hon upplever 

vaginalundersökning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. När du haft en kvinna som uppvisat starkt obehag vid vaginalundersökning, har det då 

funnits något att läsa om dessa obehag i MHV3?  

Alltid beskrivet  

Ofta beskrivet  

Sällan beskrivet  

Aldrig sett det beskrivet  

Läser inte MHV3  

 

8. Om du tänker tillbaka på senaste tillfället då du tog hand om en kvinna som visade 

starkt obehag för vaginalundersökning, berätta: 

 

Hur tog det sig i uttryck? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Hur agerade du? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Gav du någon information till henne? _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Hur gick du vidare? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                                                                  (Fortsätt på baksidan om raderna inte räcker.)  

Alltid  

Oftast  

Sällan  

Aldrig  



     Bilaga II 

 

 

Bilaga II 4(4) 

9. Har du noterat om dessa kvinnor samtidigt brukar ha något  

av följande besvär enligt MHV? Du får ange flera alternativ. 

 

Upprepade svampinfektioner  

Upprepade urinvägsinfektioner  

Sexuella övergrepp  

Psykisk ohälsa  

Annat, ange:_________________________  

 Har inte sett att det finns ett sådant samband  

Har inte stött på dessa kvinnor  

          

10. Senaste gången du undersökte en kvinna som uppvisade starkt obehag vid 

vaginalundersökning, vet du om hon tidigare sökt hjälp för sitt obehag?    

 

Ja, på gynekologisk mottagning/MVC eller motsvarande  

Ja, på särskild vulvasmärtklinik  

Nej, det hade hon inte  

Inget jag känner till  

Framgick inte p.g.a. språkförbistring  

Har inte stött på dessa kvinnor  

 

11. Senaste gången du undersökte en kvinna som uppvisade starkt obehag vid 

vaginalundersökning uppmanade du henne att i efterförloppet söka hjälp/vård?  

 

Ja, det gjorde jag  

Nej, det gjorde jag inte  

Kunde inte ges p.g.a. språkförbistring  

Minns inte  

 

Tack för din medverkan, den har varit mycket värdefull för mig i mitt fortsatta arbete. 

Hälsningar Sibelle Colliander 


