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Sammendrag
Forfatter: Linn Myrtveit Stensrud

Tittel: Love hurts: En tematisk analyse av hvordan norske par erfarer å leve med vulvodyni og
hvordan de kommuniserer rundt lidelsen.
Veileder: Sidsel Schaller
Biveileder: Gro Killi Haugstad
Bakgrunn: Vulvodyni er en av de vanligste kvinnelidelsene og en smertetilstand som gjør
samleie vanskelig og noen ganger umulig å gjennomføre. Det har stor emosjonell og relasjonell
innvirkning på både kvinnene som rammes og partnerne deres, blant annet økt risiko for
depresjon, angst og selvmordstanker. Det er lite forskning på denne gruppen når det gjelder
årsaker, konsekvenser og behandlingsmuligheter, og det finnes få gode behandlinger. Det er
spesielt lite psykologisk forskning, til tross for at psykologiske variable ser ut til både å påvirke
og bli påvirket av lidelsen. Det er også få studier som har inkludert partnerne til disse kvinnene.
Bidrag: Bidragene til feltet fra min studie er: 1) Psykologisk kunnskap på et felt med få
psykologiske studier fra tidligere. 2) Intervjuer med begge parter av parene som deltar, slik at
resultatene kan bidra til å forstå dynamikken i disse parene og dermed gi implikasjoner for
hvordan terapeuter kan møte dem. 3) Kunnskap om hvordan parene kommuniserer med
hverandre og hvordan lidelsen påvirker deres syn på hverandre, som er hittil ukjente aspekter ved
lidelsen. 4) Unike norske data som er spesielt relevant for norske pasienter og helsevesenet i
Norge. 5) En modell for pardynamikken ved vulvodyni, som kan bidra til å forstå lidelsen bedre
og si noe om hvordan psykologer kan hjelpe disse parene.
Data: Informantene er tre heterofile par og en kvinne i alderen 19-31 år. Alle har vært i
samme parforholdet over flere år. Alle kvinnene har hatt vulvodyni i flere år, noen i over ti år.
Alle informantene er intervjuet hver for seg med et semistrukturert intervju på 30-60 minutter.
Metode: Induktiv tematisk analyse er brukt på datamaterialet.
Resultater: Funnene i denne studien utgjør en modell for hvordan parene håndterer
vulvodyni og består av tre hovedtemaer: 1) Kunnskap/ forståelse av lidelsen og emosjonelle
reaksjoner, 2) Relasjonelle forestillinger og selvbilde og 3) Mestringsstrategier.
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Konklusjon: Funnene i denne studien tyder på at par som lever med vulvodyni får en
dynamikk som utfordrer forholdet. Mangelen på kunnskap og forståelse fører til følelser av
avmakt, skyld, sinne og sorg. Videre fører dette til at begge parter danner seg forestillinger om
den andre, som igjen påvirker deres eget selvbilde. Deres syn på partneren og seg selv påvirker
hvordan den enkelte mestrer utfordringene som følger med vulvodyni. Kvinnene veksler mellom
å dele og å holde tilbake informasjon fra partneren som et forsøk på mestring og å gjenreise en
opplevelse av kontroll. Mennene fokuserer på hva de kan bidra med og hvordan de kan oppføre
seg best mulig i møte med en uforståelig situasjon der de ikke opplever å få noen hjelp eller støtte
utenfor parforholdet. Begge har behov for å beskytte eget selvbilde, sin seksualitet, egen helse og
parforholdet fra vanskene som truer det. På vei mot bedring opplever parene at det er lite hjelp å
få i det offentlige helsevesenet.
Implikasjoner: Resultatene gir noen implikasjoner for behandling av denne gruppen: 1)
Parene trenger å få mer og bedre informasjon om lidelsen, 2) De trenger å lære
kommunikasjonsstrategier, 3) Helsepersonell trenger bedre opplæring om vulvodyni, og 4) Det
trengs mer folkeopplysning om denne lidelsen fordi det er et stort problem for mange i
befolkningen, men det er lite kjent både blant de som rammes og helsepersonell som møter dem.
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Forord
I arbeidet med denne oppgaven er det flere personer som har vært til stor hjelp og støtte.

In order of appearance ...
En spesielt stor takk til mamma og pappa for at dere har innlosjert og fôret meg når jeg har vært
på mitt aller mest stressa. Dere ser meg og all innsatsen min bedre enn noen andre. Selv om dere ikke helt
skjønner kvalitative metoder, setter jeg uendelig stor pris på alt dere har bidratt med, inkludert printing,
gjennomlesing, høyttenkning og konstruktive tilbakemeldinger i innspurten. Og generelt for alt dere har
lært meg om forskning og tenkning opp gjennom livet. Dere er kjempekule!
En kjempestor takk til mine to gode veiledere for at dere har vært villige til å lose meg gjennom
de siste par årene med mye tålmodighet og oppmuntring underveis – selv med sykdom og ferier! Takk til
Gro for at du trodde på prosjektet mitt fra første møte, og for at du har introdusert meg for noen av de
andre som brenner for det samme som meg og for at du har inkludert meg i dette forskningsmiljøet. Det
betyr enormt mye! Takk til Sidsel for at du leser ekstremt nøye og pirkete og får med deg alle feil jeg gjør.
Du har gitt meg uvurderlige tilbakemeldinger hele veien, og jeg er psyyykt imponert over hvordan du har
stilt opp for meg til alle tenkelige og utenkelige tider!
Takk til Vulvaklinikken på OUS og vulvodyni-poliklinikken på OsloMet for hjelp med
rekruttering. Rekrutteringen var muligens det vanskeligste med hele dette prosjektet, og jeg er glad for at
dere var villige å hjelpe meg med denne utfordrende prosessen.
Mange takk til alle dere som har stilt opp underveis med koffein, kalorier og kos - i den
rekkefølgen. Jeg har satt stor pris på alle bilder av søte katter og kaktuser og andre stressreduserende
momenter i hverdagen. ☺ Takk til bandet (Audun, Birk, Christian, & Kristin, 2019) for at dere har gitt
meg en unnskyldning for å ha det gøy innimellom all jobbinga, og for at dere lar meg skrike ut all min
frustrasjon på øving (bl.a. Harris, 1983). YOU ROCK! Ekstra stor klem til Kristian for at du holder ut
med utslitte, overtrøtte og nevrotiske meg uansett emosjonell tilstand, og for at du minner meg på at livet
består av mer enn teorier, modeller og hovedoppgave.
Sist, men langt fra minst: Tusen takk til alle dere som har deltatt i studien og delt deres liv
åpenhjertig med meg. Dere er den viktigste delen av denne studien, og jeg er utrolig takknemlig for alt
dere har bidratt med av tanker, erfaringer og følelser. Dere har gitt meg så mye motivasjon for å holde ut
litt til med denne oppgaven når jeg har vært sliten, lei og sint på verden på både deres og mine vegne. Jeg
kunne aldri ha gjort dette uten dere. Jeg håper dette arbeidet kan gi dere noe positivt tilbake.

Linn Myrtveit Stensrud

Oslo, Oktober 2019
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Innledning
Vulvodyni er en langvarig smertetilstand i underlivet som er antatt å ramme 7-28 % av unge
kvinner (Ayorinde, Macfarlane, Saraswat, & Bhattacharya, 2015; Pukall et al., 2016), noe som
gjør det til en av de vanligste kvinnelidelsene. Smertene kan vare fra seks måneder til flere år, og
det gjør samleie smertefullt og noen ganger umulig (Ayling & Ussher, 2008; Groven, Råheim,
Håkonsen, & Haugstad, 2015). Til tross for høy prevalens og stor effekt på pasientenes
livskvalitet (Arnold, Bachmann, Rosen, Kelly, & Rhoads, 2006) og psykiske helse (Pâquet et al.,
2018), har det vært lite forskning på denne gruppen når det gjelder årsaker, konsekvenser og
behandlingsmuligheter (Bergeron, Corsini-Munt, Aerts, Rancourt, & Rosen, 2015). De studiene
som er gjort har hovedsakelig fokusert på medisinske modeller og ulike medisinske og fysikalske
behandlingsformer (Bergeron et al., 2015). Det er få psykologiske studier på denne lidelsen, selv
om det begynner å bli god evidens for at vulvodyni har flere psykologiske aspekter, blant annet
en sammenheng med angst og depresjon (Pâquet et al., 2018) som mulige utløsende og/ eller
opprettholdende mekanismer. Studier har vist at vulvodyni også påvirker partnerne til pasientene
negativt (Pâquet et al., 2018). At så mange lever med denne lidelsen uten tilfredsstillende
behandling og oppfølging, med store konsekvenser for livskvaliteten (Arnold et al., 2006), gjør
det til et viktig folkehelseproblem.
Flere tidligere studier fokuserer først og fremst på opplevelsene til kvinnene selv, og bare
et fåtall studier har undersøkt partnerne deres (bl. a. Nylanderlundqvist & Bergdahl, 2003; Jodoin
et al., 2008; Pazmany et al., 2014; Sadownik, Smith, Hui & Brotto, 2017; Rosen, Santos-Iglesias,
& Byers, 2017). Det som er gjort tyder på at mennene også lider under denne lidelsen (Fardal &
Grennert, 2017; Pâquet et al., 2018). Så vidt jeg vet er kun tre kvalitative studier (Connor,
Robinson, & Wieling, 2008; Sadownik et al., 2017; Fardal & Grennert, 2017) av partnerens
erfaringer publisert (per september 2019). Forskning viser at parenes kommunikasjonsstil og
atferd påvirker både den opplevde smerten for kvinnene og psykiske vansker for begge parter
som følge av lidelsen (Prenevost & Reme, 2017; Rosen et al., 2014; Rancourt, Rosen, Bergeron,
& Nealis, 2016; Jodoin et al., 2008). I tillegg viser studier av andre som lever med kroniske
smerter at partneren har betydning for utviklingen av lidelsen og pasientens livskvalitet og
psykiske helse (for en gjennomgang, se Prenevost & Reme, 2017). Derfor er det viktig å få mer
kunnskap om hvordan vulvodyni påvirker begge parter i forholdet og hva som bidrar til at paret
sammen kan håndtere denne utfordringen på en konstruktiv måte. På grunn av ovennevnte har jeg
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valgt å undersøke hvordan disse parene erfarer og håndterer å leve med vulvodyni, som i sin tur
kan generere noen kliniske implikasjoner for hvordan denne gruppen bør behandles og hva
psykologer kan bidra med på dette området.
Jeg mener at det er nyttig å intervjue norske par med vulvodyni fordi det kan si noe om
hvordan disse parene kommuniserer med hverandre rundt lidelsen, som igjen vil påvirke hvordan
de har det sammen. I denne studien stiller jeg meg det overordnende forskningsspørsmålet:
Hvordan erfarer par å leve med vulvodyni, og hvordan kommuniserer de rundt lidelsen? For å
kunne svare på dette trengte jeg informasjon om hva lidelsen er, hvor mange og hvem som
rammes av den, hva de får av behandling, hvordan de opplever denne behandlingen, hvordan
partnere påvirker pasienter med kroniske smerter, samt hva som allerede er gjort av forskning
som er direkte relevant for forskningsspørsmålet mitt. Derfor vil jeg gå gjennom litteraturen på
disse områdene. Jeg har valgt å se på litteraturen for både vulvodyni og andre diagnoser som
delvis overlapper, og dette vil bli forklart nærmere under begrepsavklaringen. Jeg har valgt å se
bort fra litteratur på andre kroniske lidelser og andre vansker som kan påvirke et parforhold, slik
som overgrep og utroskap. Jeg har heller ikke sett på litteratur for kommunikasjon i parforhold
generelt. Jeg har tatt med noen få spesielt relevante studier på lystproblemer, siden dette later til å
være hyppig forekommende i gruppen jeg intervjuer. Siden dette er et relativt lite felt innenfor
psykologien har jeg inkludert samtlige internasjonalt publiserte studier jeg har funnet fra både
psykologi og andre fagområder som medisin og fysioterapi. Samtidig har jeg tillagt
skandinaviske studier noe større vekt fordi det sannsynligvis er mer relevant for deltakerne i
denne studien i forhold til blant annet helsevesen og kjønnsroller.
Funnene fra denne studien vil kunne være interessante for personer som lider av
vulvodyni og helsepersonell som jobber med disse pasientene for å bedre behandlingstilbudet.
Det vil si at det vil være nyttig for omtrent 15 % av kvinnene i befolkningen, deres partnere
gjennom livet, fastleger, gynekologer, hudleger, fysioterapeuter, psykologer, sexologer,
parterapeuter, helsesøstre, sykepleiere, jordmødre og andre som kommer i kontakt med disse
kvinnene og partnerne deres gjennom sitt profesjonelle virke. Studien kan også være nyttig for
andre med kroniske helseplager som påvirker intime relasjoner.
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Begrepsavklaring
Underlivssmerter kan forstås både som smerteproblematikk og som seksuell dysfunksjon, og det
er mange ulike former for slike plager. Det medfører at det finnes mange begreper for delvis
overlappende lidelser og symptomer. I de fleste studier på underlivssmerter hos kvinner blandes
flere av disse begrepene og symptomene sammen, og begrepene er fortsatt under utvikling.
Underlivssmerter er en av de vanligste årsakene til seksuell dysfunksjon hos kvinner (VieiraBaptista et al., 2018). Diagnosen vulvodyni settes dersom kvinnen har hatt idiopatiske
vulvasmerter uten kjent årsak i minst seks måneder, og den krever dermed utelukkelse av andre
kjente lidelser (Vieira-Baptista et al., 2018). Pasienter beskriver ofte smertene som brennende,
kløende og/ eller som barberblader, og mange unngår tampongbruk og tettsittende klær fordi det
gjør vondt (Hersh, 2018). Mange rapporterer samtidig om plager med urinveier og tarmlidelser
(Hersh, 2018).
Samlebegrepet vulvodyni brukes om ulike smertetilstander i vulva, og dyspareuni brukes
om alle tilstander som medfører smerter ved samleie. Ved ulike former for dyspareuni sees også
en økning av vaginisme, en smertefull spenningstilstand med ufrivillige sammentrekninger i
bekkenbunnsmuskulaturen (Binik, 2010). På grunn av den høye korrelasjonen mellom dyspareuni
og vaginisme, har disse to tilstandene blitt slått sammen til diagnosen «genito-pelvic pain/
penetration disorder» (GPPPD) i DSM-5 (Balon & Clayton, 2014). Begrepet vestibulodyni
henviser til at smertene er lokalisert til vestibylen, som er området i overgangen mellom vulva og
vagina (utvendig og innvendig del av kvinnens kjønnsorgan). Det er uenighet om hva vulvodyni
skyldes (Bergeron et al., 2015). Ulike etiologiske teorier har gitt opphav til ulike navn på lidelsen,
og lenge ble begrepet vestibulitt (eller Vulvar Vestibulitis Syndrome) brukt. Dette begrepet
impliserer en betennelsestilstand som årsak til lidelsen, noe det ikke er belegg for (Amalraj, Kelly
& Bachmann, 2009). Det skilles mellom provosert og essensiell/ generalisert type av vulvodyni
(Amalraj, Kelly & Bachmann, 2009). Ved provosert vulvodyni kommer smertene med berøring
av smerteområdet (f. eks. ved sykling, bruk av tampong og samleie), mens ved essensiell
vulvodyni kan smertene være tilstede uten noen slik form for provokasjon. Provosert vulvodyni
er vanligst blant yngre kvinner, mens den andre formen er vanligere etter overgangsalder
(Amalraj, Kelly & Bachmann, 2009). Begrepet seksuell smerte blir også brukt i noen studier for
å ha et begrep som treffer både pasientene og partnerne deres, siden begreper som
underlivssmerte og vulvodyni ligger nærmere kvinnenes opplevelse av smertene (Fardal &
Grennert, 2017).
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Teori
Det er utfordrende å sammenligne nyere og eldre studier på underlivssmerter, siden forståelsen av
lidelsene, diagnosekriteriene og begrepene har vært i endring. Det er også variasjoner i
diagnostisering på tvers av land (Ayorinde et al., 2015) og stor overlapp mellom flere av
lidelsene. Dette er viktig å ta med når en vurderer funnene.

Epidemiologi
Det er gjort få gode epidemiologiske studier av underlivssmerter, og det er vanskelig å
sammenligne studiene på grunn av ulike diagnosekriterier, begrepsbruk og sampling-metoder
(Ayorinde et al., 2015). Vulvodyni rammer minst 6 % av kvinner i alle aldersgrupper og etniske
grupper (Vieira-Baptista et al., 2014; Harlow & Stewart, 2003). Vestibulodyni er antatt å ramme
minst 7-28 % av kvinner i løpet av livet (Ayorinde et al., 2015; Pukall et al, 2016). GPPPD
rammer 14-34 % av alle unge kvinner (Bergeron et al, 2015). Til sammenligning er det under 9 %
som får brystkreft før 75 års alder (Kreftregisteret, 2019).
Det er lite forskning på tenåringsjenter, men foreløpige studier tyder på at prevalensen er
tilsvarende det en finner hos voksne kvinner (Hersh, 2018). Landry & Bergeron (2009) fant at 20
% av seksuelt aktive jenter i alderen 12-19 hadde regelmessige smerter ved samleie over minst
seks måneder, og flesteparten rapporterer at vestibylen er det mest smertefulle området. Blant
jentene med dyspareuni rapporterte over 42 % om sterke smerter ved første tampongbruk. Også
blant de som ikke hadde debutert seksuelt rapporterte over 28 % om intens smerte ved
tampongbruk, og dataene tyder på at risikoen for å utvikle dyspareuni er fire ganger høyere for
jenter som opplever smerte ved tidlig tampongbruk. Det fører også noen ganger til unngåelse av
nødvendige gynekologiske undersøkelser på grunn av frykt for smertene det kan medføre
(Landry & Bergeron, 2009). En annen viktig studie (O’Sullivan, Byers, Brotto, Majerovich, &
Fletcher, 2016) av 16-21 år gamle jenter fant at 84 % hadde hatt minst ett seksuelt problem over
de siste par årene, og 47 % av disse var relatert til smerter. Det er viktig å kjenne til hvordan og
når disse plagene utvikler seg, slik at en kan intervenere tidlig og forebygge langvarige fysiske og
psykiske plager hos disse pasientene (Hersh, 2018).
En svensk studie (Danielsson, Sjöberg, Stenlund & Wikman, 2003) av over 3000 kvinner
fant at 13 % av alle kvinner i 20-årene hadde langvarige underlivssmerter og at kun 28 % hadde
oppsøkt lege for dette. Mange selvdiagnostiserer ved hjelp av internett og leser der at lidelsen
deres er vanskelig å behandle (Groven et al., 2016), som kan forklare hvorfor ikke flere oppsøker
4
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medisinsk hjelp. Denne lidelsen er et stort problem for mange kvinner, og mange går med dette
ubehandlet i lang tid. Den samme svenske studien (Danielsson et al., 2003) fant at bare 20 % av
dem som oppsøkte lege ble bedre av behandlingen de fikk, som tyder på at behandlingstilbudet
ikke er tilpasset alle i pasientgruppen.

Etiologi
Vulvodyni er en lidelse med ukjent årsak, men flere mulige mekanismer er foreslått, blant annet
genetiske, hormonelle, inflammatoriske, muscoskeletale, nevrologiske, psykososiale og
strukturelle (Hersh, 2018). Innenfor genetikk er det blant annet foreslått genetiske polymorfismer
som øker risiko for candida- og andre infeksjoner, genetiske endringer som fører til økt
inflammatorisk respons og økt følsomhet for hormonelle endringer assosiert med kombinasjonsp-piller (Hersh, 2018). Hormonteorien postulerer at lavere østrogen- og androgennivåer bidrar til
vulvodyni hos kombinasjons-p-pillebrukere, og risikoen er større desto tidligere bruken starter
(Bouchard, Brisson, Fortier, Morin, & Blanchette, 2002), men ikke alle studier støtter denne
teorien (Reed et al, 2013). En nyere studie har vist at vulvodynipasienter er spesielt følsomme for
Candida albicans og får en sterkere inflammatorisk reaksjon enn kontrollpersoner (Falsetta et al.,
2015).
Epidemiologiske undersøkelser (Khandker et al., 2011) viser at vulvodynipasienter har
mer angst- og depresjonssymptomer enn kontroller både i forkant og etterkant av lidelsen, som
tyder på at dette kan bidra som både utløsende årsak og som en opprettholdende mekanisme. Fra
et biologisk perspektiv tenker en seg at vulvodyni involverer nevropatiske mekanismer der
kvinnens smerteterskel blir senket og medfører allodyni (smertefull reaksjon på stimuli som ikke
er vevsskadelig) og hyperalgesi (overdreven reaksjon på smerte). Videre tenker en at angst og
depresjon påvirker sentralnervesystemet og fører til sensitivisering og økt smerteopplevelse
(Pâquet et al., 2018).
Det er også funn som tyder på at både fysiske og seksuelle overgrep i barndommen øker
risikoen for å utvikle vulvodyni, spesielt der overgrepene er begått av et nært familiemedlem
(Harlow & Stewart, 2005). Seksuelle overgrep er assosiert med lavere seksuell tilfredshet og
lystproblemer hos voksne kvinner, spesielt hos kvinner som har blitt utsatt for gjentatte overgrep
(Öberg, Fugl-Meyer, & Fugl-Meyer, 2002). En nyere studie (Nygaard, Stedenfeldt, Øian, &
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Haugstad, 2019) fant at 50 % av pasientene med kroniske underlivssmerter hadde opplevd
seksuelle overgrep. Samtidig er det viktig å huske på at like mange ikke har opplevd dette.
Vulvodyni rammer hovedsakelig unge jenter og kvinner, og de er ofte hos mange ulike
leger, spesialister og alternative behandlere før de får en diagnose og behandling (Sadownik,
Seal, & Brotto, 2012). 40 % har ikke fått en diagnose etter å ha vært hos tre ulike leger (Harlow
& Stewart, 2003). Mange kvinner opplever at de blir mistrodd eller ikke tatt seriøst av
helsepersonellet de møter, de får foreskrevet medikamenter og øvelser som ikke hjelper dem, og
de føler skyld og skam når de blir definert som stressede “flinke piker” og mistenkt av legen for å
ha opplevd seksuelle overgrep de ikke vedkjenner seg (Groven et al, 2016). Danielsson et al.
(2003) hevder at prevalensen øker i den unge kvinnelige befolkningen, men det er uvisst hva
økningen skyldes. Dataene fra denne studien støtter ikke opp under teorier om at for eksempel
økt p-pillebruk eller endringer i seksuell praksis er årsaken til økningen i seksuelle smerter. Det
er heller ikke slik at den tilsynelatende økningen lar seg forklare av økt åpenhet rundt seksuelle
problemer hos yngre kvinner, siden de yngste kvinnene i studien ikke søkte hjelp oftere enn de
eldre. Det kan være en mulig sammenheng mellom økt forekomst av candida-infeksjoner og
underlivssmerter, men Danielsson og medarbeidere konkluderer med at det ikke er noen åpenbar
forklaring på den økte prevalensen.

Behandlingsmetoder
Til tross for flere ulike teorier om etiologi, er det lite kunnskap om hvordan vulvodyni bør
behandles. I dag behandles vulvodyni på flere ulike måter, men få metoder er godt studert
(Bergeron et al, 2015). Det er blitt gjort få RCT-studier for å studere effekten av de ulike
medisinske behandlingene (Nyirjesy et al, 2001; Bornstein, Tuma, Farajun, Azran, & Zarfati,
2010; Petersen, Giraldi, Lundvall, & Kristensen, 2009; Foster et al., 2010). Dette, i tillegg til at
40 % av vulvodynipasienter blir bedre uten noen behandling (Davis, Bergeron, Binik, & Lambert,
2013), gjør det vanskelig å vite hvor effektive disse behandlingsalternativene er. Placeboeffekten
er svært høy ved behandling av vulvodyni og seksuelle dysfunksjoner, og så mye som 67,7 % av
behandlingseffekten ved seksuelle dysfunksjoner kan tilskrives placebo ifølge en stor
metaanalyse (Weinberger et al., 2018). Det kan bety at det er en stor psykisk komponent ved
denne typen lidelser, eller at det er tid i seg selv som fører til bedring. Det er også mulig at
effekten en ser ikke skyldes placebo, men at det er en effekt av å føle seg møtt og sett.
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Medisinsk behandling
Av medisinsk behandling i dag brukes bedøvende midler som lidocain, cromolyn, nifedipine og
capsaicin, men i RCT-studier gir disse liten, ingen eller negativ effekt i forhold til placebo
(Bergeron et al., 2015). Det blir også brukt lokal østrogenbehandling med varierende effekt
(østrogen- og testosteronpåføring ser ut til å virke godt der plagene har kommet av p-pillebruk)
(Bergeron et al., 2015). Antidepressiva (SSRI, SNRI og TCA) har også vært prøvd ut som
behandling med uklar effekt (suksessrater varierer fra 27-100 % ifølge Leo, 2013). Noen
kasusstudier viser at antiepileptika reduserer smerte for noen kvinner, men det er hittil ikke
publisert noen RCT-studier på dette. Det er en viss effekt av ulike injeksjoner, bl. a. av botulinum
toxin A (Botox), men her mangler det også mer forskning for å kunne konkludere sikkert
(Goldstein et al., 2016). Den siste medisinske behandlingsmuligheten er kirurgi (vestibulektomi),
og for de pasientene som tar det steget, er suksessraten på 60-90 % (Landry, Bergeron, Dupuis, &
Desrochers, 2008). Vestibulektomi har vist seg å gi større smertereduksjon enn både psykologisk
behandling og biofeedback ved oppfølging etter 2,5 år (Bergeron, Khalifé, Glazer, & Binik,
2008), men det er fortsatt uklart hva dette gir av komplikasjoner og effekt på seksualitet generelt.
Fra 2015 er bruken av antidepressiva, kortison og lidokain frarådet av ekspertkomiteen som har
gitt ut retningslinjene for dagens behandling (Goldstein et al., 2016). Denne ekspertkomiteen
anbefaler multidisiplinære tilnærminger med psykoterapi og fysioterapi, samt kirurgi ved enkelte
tilfeller av provosert vestibulodyni.
Fysikalsk behandling
Fysikalsk behandling er mye brukt i behandlingen av seksuelle smerter, og inkluderer ofte
edukasjon om lidelsen, elektromyografisk biofeedback, elektroterapi og dilasjonsøvelser. En
viktig del av fysioterapien er tøying (stretching) og bindevevsterapi (myofascial release) som skal
bidra til muskelavslapning, økt blodsirkulasjon, mobilitet i det pelvi-perineale området, forbedret
kroppsholdning, økt størrelse på den vaginale åpningen og mindre sensitivitet i det smertefulle
området (Fitzgerald & Kotarinos, 2003; Rosenbaum & Owens, 2008). Biofeedback har vist seg å
ha stabil og langvarig effekt, både ved 2,5 års oppfølging (Bergeron et al., 2008) og etter 5 år
(Glazer, 2000). Det brukes også elektrisk stimulering, som gir redusert smerte og økt
muskelavslapning og kontraksjonsevne i bekkenbunnen (Fitzwater, Kuehl, & Schrier, 2003).
Levator ani-muskelen er den viktigste muskelen i bekkenbunnen og det er denne som trekker seg
statisk sammen ved vaginisme (den trekker seg også rytmisk sammen ved orgasme). Nappi et al.
(2003) så spesifikt på levator ani-muskelen og fant at elektrisk stimulering reduserte både
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muskelspenning og smerte her. Murina et al. (2008) fant smertereduksjon ved bruk av transkutan
elektrisk nervestimulering, en anerkjent behandling for langvarige smertetilstander (Jansen,
2016). Noen studier har tatt i bruk et mer omfattende fysioterapiprogram framfor å undersøke en
enkeltstående faktor i behandlingen, og disse fant signifikant forbedring av smerte og seksuell
fungering (Bergeron et al., 2002), samt normalisering av bekkenbunnen og signifikant redusert
smerte ved både palpasjon, gynekologisk undersøkelse og samleie (Gentilcore-Saunier, McLean,
Goldfinger, Pukall, & Chamberlain, 2010).
Psykososial behandling
Psykososiale behandlingsformer inkluderer ulike varianter av kognitiv atferdsterapi (CBT) og
mindfulness-basert terapi. CBT-programmene kan gjennomføres i grupper, par eller individuelt,
og inneholder som regel psykoedukasjon, eksponeringsøvelser, loggføring av smerter og kognitiv
restrukturering. Bergeron et al. (2011) sammenlignet 8 timers CBT-gruppeterapi med
vestibulektomi og biofeedback og fant at kvinnene som fikk CBT hadde tilsvarende
smertereduksjon som de som mottok biofeedback og vestibulektomi, men CBT-gruppen var mer
fornøyd med behandlingen enn de som fikk biofeedback og hadde lavere frafall enn
vestibulektomigruppen. I tillegg fant Engman, Wijma & Wijma (2010) at kvinner som fikk CBT
for overfladisk dyspareuni og vaginisme også rapporterte bedre selvfølelse som seksualpartner og
som kvinne etter behandling, som tyder på at CBT kan bidra med mer enn bare å redusere smerte.
Det ser ut til at samtaler i seg selv ikke er tilstrekkelig for bedring, siden van Lankveld et al.
(2006) fikk en lav suksessrate på kun 15 % da de gjennomførte den første RCT-studien med CBT
for vaginisme. Derimot fikk den samme forskergruppen 89 % suksessrate med
eksponeringsterapi (ter Kuile, Melles, de Groot, Tuijnman-Raasveld, & van Lankveld, 2013), noe
som tyder på at eksponering er essensielt i den terapeutiske prosessen. Ved andre langvarige
smertelidelser har mindfulness vist seg å være effektivt (Kabat-Zinn, Lipworth, & Burney, 1985;
McCracken, Carson, Eccleston, & Keefe, 2004), så forskere har begynt å implementere denne
formen for meditasjon i CBT-behandlingen for seksuelle smerter. Én av studiene som er gjort på
dette (Brotto, Basson, Smith, Driscoll, & Sadownik, 2015), viste at deltakerne hadde merkbare
forbedringer når det gjaldt katastrofetenkning, smertehypervigilans, allodyni og seksuell
fortvilelse (sexual distress), men ikke for smerter under samleie. Det finnes også CBT-parterapi
(CBCT) for par der kvinnen lider av vulvodyni, der fokus er på psykoedukasjon, teknikker for
smertehåndtering, kommunikasjonsferdigheter, utvikling av nye seksuelle narrativer, seksuell re-
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tilnærming og mindfulness- og akseptbaserte øvelser (Corsini-Munt, Bergeron, Rosen, Mayrand,
& Delisle, 2014). En pilotstudie (Corsini-Munt et al., 2014) tyder på at denne behandlingen gir
signifikant forbedring av smerte under samleie og seksuell fungering for kvinner, og økt seksuell
tilfredshet for både kvinner og partnerne deres. I tillegg var det store forbedringer for begge
partenes katastrofetenkning og persepsjon av kvinnens mestringsevne (Corsini-Munt et al., 2014).
Integrerte, multimodale tilnærminger til behandling
Bakgrunnen for integrerte, multimodale behandlinger av seksuelle smerter er behovet for å
kombinere den kunnskapen som har kommet fra medisinsk, fysikalsk og psykologisk forskning.
Behandlingen består da av en kombinasjon av flere ulike framgangsmåter enn de andre
behandlingsmåtene. Dette kan være en bedre løsning for pasientene, men det er foreløpig lite
forskning på dette, og de studiene som er gjort har hatt få deltakere og retrospektivt design
(Bergeron et al., 2015).
En ny tilnærming som brukes ved kroniske smertelidelser i Norge er somatokognitiv
terapi (Danielsen, Dahl-Michelsen, Håkonsen, & Haugstad, 2018). Denne behandlingsformen
kombinerer elementer fra kognitiv psykoterapi og Mensendieck-fysioterapi og tar hensyn til både
de psykologiske og de fysiske aspektene av kroniske smerter (Danielsen et al., 2018).
Somatokognitiv terapi fokuserer på arbeidsalliansen mellom pasient og behandler, en
undersøkende holdning til kroppen og dens funksjoner, kognitiv restrukturering av negative
tankemønstre og hjemmeoppgaver mellom behandlingstimene (Danielsen et al., 2018). Pasienter
som har vært gjennom denne behandlingsmetoden forteller at det handler om å integrere hele
kroppen i én helhetlig organisme (Danielsen et al., 2018). De trekker selv fram følgende som
hjelpsomme aspekter ved behandlingen: 1) en behandler som har tid til å lytte til dem, som
validerer, respekterer og tar plagene deres seriøst, 2) angstreduksjon ved hjelp av informasjon om
smerter, 3) normalisering av situasjonen de er i og følelsene deres, og 4) passe press til at de
klarer å gå ut av komfortsonen. De beskriver hvordan denne behandlingen fører til mindre skam,
angst, ensomhet og isolasjon, samt mindre fremmedgjøring av egen vulva. Samtidig forteller de
at de opplever mer kontroll og mestring og at de lærer å puste og slappe av (Danielsen et al.,
2018). En pilotstudie fra i år (Haugstad et al., 2019) fant at somatokognitiv terapi reduserte
smertenivå og psykiske plager, samt at det bedret motoriske funksjoner hos kvinner med
vulvodyni. Resultatene kunne sees allerede etter seks uker, og det var ytterligere bedring etter
seks måneder. Det kan tyde på at denne typen behandling kan være nyttig ved vulvodyni.
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Behandling for grupper eller par?
Bergeron, Merwin, Dubé og Rosen (2018) har foreslått anbefalinger for når det bør tilbys
gruppeterapi vs. parterapi. Etter en gjennomgang av studier konkluderer de med at CBT som
gruppeterapi bør være førstevalget for kvinner med seksuelle smerter. Fordelene med grupper er
at det er mer kostnadseffektivt, det er lettere å tilby uten lang opptrening av helsepersonell, det
bidrar til normalisering av smertene, og det egner seg for pasienter som ikke er i noe parforhold
eller har en partner som ikke kan delta i terapien (f.eks. på grunn av avstand eller voldsrisiko).
Parterapi vil være foretrukket der det er konflikter i parforholdet, eller om partneren kritiserer og
saboterer pasientens forsøk på bedring. De anbefaler også parterapi der det er en kjent premorbid
depresjon eller angstlidelse, samt der en har prøvd behandling individuelt og i gruppe uten
suksess. Det kan også være interessant å undersøke gruppeterapi for par som et kompromiss, men
dette er foreløpig ikke prøvd ut empirisk. Uavhengig av terapiform, er det viktig å formidle til
både pasient og partner at smertene er ekte og ikke innbilte (Bergeron et al., 2018; Danielsen et
al., 2018).

Smerte i en sosial kontekst
I forskningslitteraturen er det fire ulike tilnærminger til forståelsen av hvordan partnere kan
påvirke en pasients smerte (Prenevost & Reme, 2017), såkalt interpersonlig smertehåndtering.
Disse fire er modellen for operant betinging, dyadisk mestring-modellen (communal coping
model), modellen for interpersonlige prosesser og sykdomsholdning- og dyadisk mestringmodellen (illness beliefs and dyadic coping). Modellene har en del til felles, men de har noe ulikt
fokus og gir tidvis ulike prediksjoner, og de er derfor komplementære. Modellene er utviklet med
tanke på pasienter med kroniske smerter av ulik art og grad, og ikke spesifikt for vulvodyni, men
de er relevante fordi par som lever med smerter over lang tid møter mange av de samme
utfordringene. Disse modellene kan derfor bidra til å forstå hvordan partnere til
vulvodynipasienter er med og påvirker smertenes effekt på pasienten og forholdet.
Modellen for operant betinging
Ifølge modellen for operant betinging, kan partnere påvirke smerten gjennom belønning og straff.
Denne modellen kan forklare hvorfor støttende (solicitous) responser fra partneren kan øke
pasientens uttrykte smerte, smerteatferd og arbeidsuførhet, samt at kritiske bemerkninger fra
partneren kan redusere smerten som uttrykkes. Modellen kan derimot ikke like enkelt forklare
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hvorfor mange opplever økt smerte ved kritisk partnerrespons, eller at noen pasienter opplever
mindre smerte ved støttende responser. Det ser ut til at flere andre variabler påvirker effekten av
partnerrespons på smerte, blant annet tilfredshet med parforholdet og grad av depresjon. Det er
foreslått at støttende responser har to motstridende effekter samtidig ved at det reduserer
funksjonsnivå samtidig som det reduserer depresjon (Campbell, Jordan, & Dunn, 2012), og
redusert depresjon forventes å øke funksjonsnivået.
Dyadisk mestring-modellen
Dyadisk mestring-modellen fokuserer på katastrofetenkning, en overdrevent negativ reaksjon på
tilstedeværende eller forventet smerte (Sullivan, 2012). Ifølge denne modellen er
katastrofetenkning og -formidling adaptivt ved akutte smerter for å få andres oppmerksomhet og
støtte, men det kan bli maladaptivt når smertene blir kroniske (Sullivan, 2012), og det kan føre til
redusert partnerstøtte over tid (Cano, 2004). Katastrofetenkning er nært knyttet til depresjon og
kan predikere dette hos pasientene (Keefe, Brown, Wallston & Caldwell, 1989; Turner, Jensen, &
Romano, 2000) og opplevd belastning hos partnerne deres (Leonard & Cano, 2006). Samtidig
kan det øke partnerstøtte, som det vil være naturlig å anta at forebygger depresjon. Uttrykk for
katastrofetanker kan vekke både positive og negative reaksjoner hos partnere (Cano, Leong,
Williams, May, & Lutz, 2012). Noen partnere reagerer med sympati, mens andre blir irriterte og
kritiske (Cano et al., 2012). Når smertepasienten viser høy grad av katastrofetenkning mens
partneren viser lav grad av det, uttrykker pasienten mest smerteatferd (Gauthier, Thibault, &
Sullivan, 2011). Det ser altså ut til at katastrofetenkningens effekt på smertene medieres av
partnerens respons, eller i hvert fall av pasientens tolkning av partnerresponsen.
Modellen for interpersonlige prosesser
Modellen for interpersonlige prosesser (Reis & Shaver, 1988) likner tilsynelatende på modellen
for operant betinging, men med noen viktige forskjeller. Denne modellen beskriver hvordan
partnerens validerende og invaliderende responser på pasientens meddelelse påvirker intimitet og
emosjonsregulering. I motsetning til den operante modellen som hevder at negative
partnerresponser vil svekke smerteatferd mens positiv respons øker denne atferden, prøver denne
modellen å forklare hvordan positiv respons minsker smerteatferd og negative kommentarer eller
ignorering av smerteuttrykk vil øke smerteatferden. Forklaringen ifølge denne modellen er at
varme og empatiske responser øker intimiteten i forholdet og pasientens evne til
emosjonsregulering, mens negative responser reduserer dette. En viktig detalj for å forstå
forskjellen mellom disse to modellene, er at positive responser innenfor dette rammeverket består
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av å validere pasientens uttrykk for smerte på en varm og empatisk måte, og at det ikke er det
samme konstruktet som støttende responser i den operante modellen, der partneren belønner
pasienten for smerteatferd (Issner, Cano, Leonard, & Williams, 2012). En varm validering kan
være å uttrykke forståelse for smertene og utfordre pasienten til å finne alternative løsninger i
hverdagen, som andre seksuelle aktiviteter som ikke gir like stor smerte. Belønning av
smerteatferd kan være å servere pasienten en kopp te på sofaen og gi trøst. Sistnevnte kan
oppleves behagelig, men kan samtidig svekke pasientens egen mestringstro. Derimot ser
invalidering og negative responser ut til å være likere konstrukter og føre til samme utfall.
Partnere som validerer og viser forståelse for smertene, rapporterer større tilfredshet med
forholdet, mens partnere som er mindre tilfreds og selv opplever smerter, validerer minst (Issner
et al., 2012). En studie (Schwartz, Slater, & Birchler, 1996) har vist at negative responser er verre
enn støttende responser for pasientens funksjonsnivå. På den positive siden ser det ut til at
partnerens valideringsevne kan trenes opp, og dette påvirker pasientens emosjoner positivt
(Edlund, Carlsson, Linton, Fruzzetti, & Tillfors, 2015). Dette betyr at det kan være gunstig å ha
med partnere til vulvodynipasienter i behandlingen for å redusere den høye forekomsten av angst
og depresjon i denne populasjonen.
Sykdomsholdning- og dyadisk mestring-modellen
Sykdomsholdning- og dyadisk mestring-modellen ser ikke bare på utveksling av partneres
(in)validering, men fokuserer på betydningen som tillegges smertene av partneren, samt parets
felles meningsdannelse i møte med langvarige smerter (Prenevost & Reme, 2017). Fokuset er på
hvordan paret i fellesskap håndterer en delt stressor (smertene) i forholdet, og meddelelse og
validering er en del av denne felles håndteringen. Det er få studier som bruker denne modellen
(Prenevost & Reme, 2017), men én studie (Cano, Miller, & Loree, 2009) har vist at partnerens
tanker om pasientens lidelse korrelerer med flere ulike utfall for pasienten, blant annet grad av
arbeidsevne. En svakhet ved denne studien er at det er vanskelig å vite sikkert hvilken vei
kausaliteten går, siden pasientens faktiske lidelse sannsynligvis vil påvirke partnerens tanker om
den. En annen studie (Brooks, McCluskey, King, & Burton, 2013) har vist at partnere ofte
overdriver pasientens smerter som en måte å rettferdiggjøre sykmelding på, og at dette fører til
lavere deltakelse for pasienten i ulike aktiviteter. Det kan tenkes at partnerens syn på smertene
påvirker pasientens opplevelse av mestring, og dermed kan føre til enten avmakt eller økt
egeninnsats for bedring.
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Oppsummering av interpersonlig smertehåndtering
Oppsummert kan en si at de ulike modellene komplementerer hverandre siden de forklarer ulike
aspekter ved interpersonlig smertehåndtering. Den operante modellen er eldst og mest mekanisk
og forklarer mye, men langt fra alt. Dyadisk mestring-modellen fokuserer på katastrofetanker,
som kun er én av mange måter å håndtere smerte på. Modellen for interpersonlige prosesser
fokuserer på formidling av ubehag (distress) og predikerer motsatt utfall av den operante
modellen, og kan dermed bidra til å forklare hvorfor mange studier av operant betinging har fått
uklare resultater. Den siste modellen, sykdomsholdning- og dyadisk mestring-modellen,
integrerer funn fra de andre modellene i et forsøk på å forstå hvordan paret forhandler om mening
og sammen håndterer den delte stressoren smerte er i forholdet deres. Både negative og støttende
partnerresponser kan muligens forsterke parets unngåelse av smerte og sex, og dermed øke
katastrofetenkning og redusere mestringstro, og slik påvirke parets emosjonsregulering og evne
til å håndtere smertene (Bergeron et al., 2018). Det alle modellene tydelig viser, er at smerte ikke
er en isolert, individuell opplevelse, men den finner sted i en sosial kontekst der partneren kan
påvirke ulike aspekter ved smerteopplevelsen og pasientens funksjonsnivå på ulike måter. Dette
er av klinisk betydning når kroniske smerter skal behandles, og støtter opp om viktigheten av å
inkludere partnere i behandlingsprosessen (Bergeron et al., 2018).

Faktorer knyttet til parforholdet
Tilknytning og intimitet
Det er flere parforholdsfaktorer som påvirker seksuell smerte og hvordan det oppleves å leve med
dette. Intimitet, bestående av meddelelse fra pasienten og empatisk respons fra partneren, er
assosiert med høyere seksuell tilfredshet og lavere seksuelt ubehag hos begge i paret (Bois et al.,
2016). Pasientens seksuelle selvhevdelse (assertiveness) predikerer også seksuell tilfredshet hos
partnerne deres (Leclerc et al., 2015). Samtidig er det nærliggende å tro at kvinner med vulvodyni
er mindre selvhevdende enn kvinner uten smerter, siden kvinner med seksuell smerte har oftere
en utrygg tilknytningsstil (Granot, Zisman-Ilani, Ram, Goldstick, & Yovell, 2011). En engsteligunnvikende tilknytningsstil er assosiert med høyere smerteintensitet (Granot et al., 2011), og en
lavere seksuell funksjon og tilfredshet er assosiert med både en engstelig-unnvikende og en
engstelig-ambivalent tilknytningsstil (Leclerc et al., 2015). Det at kvinner med underlivssmerter
oftere har en utrygg tilknytningsstil (Granot et al., 2011) kan også utfordre forholdet, siden
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personer med utrygg tilknytning generelt erfarer mindre positive og mer negative følelser i
forholdet enn de med en trygg tilknytning (Simpson, 1990).
Kognitive og affektive faktorer
I de parene hvor det oppleves trygt å uttrykke egne følelser, og det er lite ambivalens knyttet til
emosjonelle uttrykk, er begge parter mer fornøyd med forholdet og mindre deprimerte (Awada,
Bergeron, Steben, Hainhalt, & McDuff, 2014). Også selvbilde er av betydning. Der partnerens
selvbilde avhenger av å ha suksess seksuelt, medfører det lavere seksuell og relasjonell tilfredshet
for partnerne, i tillegg til at det øker depresjon hos pasienten (Glowacka, Bergeron, Dubé, &
Rosen, 2018). Partnerens tro på pasientens evne til å mestre smertene (pain self-efficacy) er
assosiert med lavere smerteintensitet (Lemieux, Bergeron, Steben, & Lambert, 2013), mens
smerteintensitet øker ved partnerens katastrofetenkning (Davis, Bergeron, Sadikaj, Corsini-Munt,
& Steben, 2015). Jodoin et al. (2008) undersøkte hvordan ulike attribusjonsstiler påvirket par og
fant at partnere opplevde mer ubehag dersom de attribuerte smerten til indre, globale og stabile
faktorer og mente at kvinnen selv var skyld i smertene. I tillegg fant de at indre og globale
attribusjoner predikerte dårlige dyadisk tilpasning, mens globale og stabile attribusjoner
predikerte lavere seksuell tilfredshet.
Kvinnens tanker om vaginal penetrasjon og smerte er også av betydning (Anderson,
Rosen, Price, & Bergeron, 2016). Mindre katastrofetenkning og smertetanker, samt mer positive
tanker og seksuell kommunikasjon er korrelert med lavere smerteintensitet og høyere seksuell
tilfredshet og funksjon (Anderson et al., 2016). Det er i stor grad det samme som ved andre
smertelidelser, men det sees også en effekt av spesifikke kognisjoner knyttet til samleie. Samtidig
er det viktig å merke seg at en korrelasjon mellom tanker og smerteintensitet ikke impliserer noen
kausalitet. Det er naturlig å tro at sterke smerter også kan føre til mer negative tanker.
Utfra en fryktunngåelsesmodell kan en forstå vanskene ved vulvodyni som en ond sirkel
der opplevd smerte fører til unngåelse av det som utløste smertene i utgangspunktet (samleie), og
kvinnen unngår deretter seksuelle cues og blir hypervigilant overfor tegn på smerte (Anderson et
al., 2016). Det blir en skjevhet (bias) i oppmerksomheten der kvinnen omdirigerer
oppmerksomheten fra positive aspekter ved samleiet (som intimitet med partneren) og over mot
det negative (smertene), og dette påvirker seksuell lyst og nytelse. Unngåelse fører også til
redusert mestringstro, og det er vist at hjelp med å unngå unngåelse gir høyere seksuell tilfredshet
og funksjon ved vestibulodyni (Anderson et al., 2016).
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Seksuell kommunikasjon og åpenhet er positivt for parets seksuelle tilfredshet og
funksjon for par med og uten seksuelle vansker, og det fører til mer adaptive mestringsstrategier
ved vansker (Anderson et al., 2016). Det gjør begges forventninger klarere og fører til mindre
ubehag for kvinner med vulvodyni. Det bidrar også til økt støtte fra partneren, og det gjør det
lettere å utforske smertefrie alternativer til samleie (Anderson et al., 2016).
Seksuell motivasjon
De fleste kvinner som opplever smerter under samleie, fortsetter å ha sex til tross for smertene (så
mange som 90 %, ifølge Reed et al., 2012). Det er flere ulike grunner til at kvinnene utsetter seg
for smerte selv om de ønsker å unngå smertene (se for eksempel Elmerstig, Wijma, & Berterö,
2008), og denne atferden kan forstås utfra en motivasjonsmodell (Impett, Peplau, & Gable, 2005)
der motivasjonen for tilnærming (approach) og unngåelse (avoidance) står i konflikt. Tilnærming
er motivert av et ønske om nytelse og intimitet, mens unngåelse motiveres av behovet for å
redusere redsel, ubehag og konflikt. For kvinner med vulvodyni kan tilnærming handle om at en
ønsker å føle seg nær partneren sin, mens unngåelse kan være at en vil unngå å skuffe partneren
eller bli forlatt. Kvinner med seksuell smerte rapporterer en overvekt av unngåelse i forhold til
tilnærming sammenlignet med både sine egne partnere og andre kvinner uten seksuell smerte
(Dubé, Bergeron, Muise, Impett, & Rosen, 2017). I lys av dette er det derfor interessant at
partnere fokuserer mer på positive signaler og opplever høyere seksuell funksjon når paret har
sex på grunn av tilnærmingsmål hos kvinnen. Derimot fokuserer begge parter mer på negative
signaler og rapporterer lavere seksuell funksjon når sex drives av unngåelsesmål i tillegg til at
kvinnen da opplever økt smerte (Dubé et al., 2017). En av de vanligste grunnene til at kvinner
fortsetter å ha sex til tross for smerter, er at de ønsker å innfri partnerens forventinger (Elmerstig,
Wijma, & Berterö, 2008). Det er funn som tyder på at paret opplever bedre seksuell funksjon og
tilfredshet, samt høyere tilfredshet med parforholdet, når begge parter rapporterer at de er
motivert til å innfri partnerens seksuelle behov (Muise, Bergeron, Impett, & Rosen, 2017).
Samtidig er det viktig at kvinnen ikke fokuserer så mye på partnerens behov at hun ignorerer sine
egne, for da opplever både hun og partneren økt seksuelt ubehag (Muise et al., 2017). Det er
viktig å skille mellom en adaptiv responsivitet overfor partneren og en overdreven prioritering av
partnerens behov på bekostning av en selv (Bergeron et al., 2018), der kvinnen er drevet av
henholdsvis tilnærming og unngåelse.
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Konsekvenser for pasienter
Mange kvinner med vulvodyni føler seg skamfulle og opplever at de mister sin kvinnelige
identitet fordi de ikke kan gjennomføre et vaginalt samleie på grunn av smerter (Groven et al.,
2016; Shallcross, Dickson, Nunns, Mackenzie, & Kiemle, 2018; Marriott & Thompson, 2008).
De er redde for å miste partneren sin (Elmerstig, Wijma, & Bertero, 2008), eller de unngår å gå
inn i forhold fordi det er vanskelig å fortelle om plagene sine til en potensiell ny partner (Groven
et al., 2016). Mange av de unge kvinnene som rammes av vulvodyni har negative, og tidvis
traumatiske, erfaringer i møte med helsevesenet (Groven et al., 2016; Shallcross et al., 2018).
Blant annet opplever de at de ikke blir trodd og at det går lang tid fra plagene framtrer til de får
en diagnose (Shallcross et al., 2018). Siden symptomene med svie og kløe kan feiltolkes som
soppinfeksjon, får mange gjentatte behandlinger mot soppinfeksjoner som ikke hjelper og som
forverrer plagene (Marriott & Thompson, 2008). Disse kvinnene blir hyppig fortalt at det er
vanlig at sex gjør vondt for kvinner og at de må tåle å ha litt plager (Shallcross et al., 2018). Flere
studier har funnet at smerten til disse kvinnene blir normalisert og bagatellisert, og de blir
betegnet av helsepersonell som «nevrotiske og frigide jenter som trenger å roe seg ned»
(Shallcross et al., 2018).
Vulvodyni medfører signifikant ubehag knyttet til smerter under samleie eller forsøk på
det, frykt for smerte under samleie, samt muskelspenninger i bekkenbunnsmuskulaturen ved
forsøk på vaginal penetrasjon (van Lankveld et al., 2010). Kvinner med seksuelle smerter har
signifikant lavere livskvalitet enn kvinner uten de samme smertene (Arnold et al., 2006).
Livskvalitet er assosiert med blant annet seksuell tilfredshet og tilfredshet med partneren (Rosen
& Bachmann, 2008). Bortimot halvparten opplever tap av handlekraft i eget liv, og 60 % føler at
de ikke har noen kontroll over kroppen sin på grunn av smertene (Rosen & Bachmann, 2008). De
rapporterer også, ikke overraskende, lavere seksuell tilfredshet enn kontrollpersoner, noe som kan
skyldes at de opplever større grad av seksuelle kostnader i forhold til belønning i forholdene sine,
både sammenlignet med kvinner uten smerter og sammenlignet med sine egne partnere (Bergeron
et al., 2018). Det er også funnet andre seksuelle holdninger blant vulvodynipasienter enn
kontrollpersoner, selv om det er vanskelig å vite hvilken vei kausaliteten går. Kvinner med
seksuelle smerter har høyere grad av erotofobi, lavere forventninger til sex, dårligere seksuell
selvtillit, mindre adaptive kognisjoner knyttet til vaginalt samleie og et mindre seksuelt repertoar
enn kontrollpersoner (Meana, Binik, Khalife, & Cohen, 1997; Sutton, Pukall, & Chamberlain,
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2009; Brauer, ter Kuile, Laan, & Trimbos, 2009; Cherner & Reissing, 2013; Klaassen & ter
Kuile, 2009; Reissing, 2012; Gates & Galask, 2001; Anderson et al., 2016).
Kvinner med vulvodyni har også et mer negativt kroppsbilde og forhold til egne
kjønnsorganer enn kvinner uten smerter i kjønnsorganene (Pazmany, Bergeron, van Oudenhove,
Verhaeghe, & Enzlin, 2013). Norske vulvodynipasienter i fysioterapibehandling forteller om et
negativt selvbilde (Danielsen et al., 2018). Selvbildet består av den forestillingen en har om seg
selv, hvordan en tror at andre ser en og hvordan dette er i forhold til den en ønsker å være
(Oltmann, 2014). I Danielsen og medarbeideres studie (2018) kommer det fram at
vulvodynipasientene ser på seg selv som unormale og negativt avvikende fra andre unge kvinner
når de har vansker med en del av kroppen som oppfattes som høyst kvinnelig.
Kvalitative studier har funnet at disse kvinnene tolker smertefulle samleier som et tegn på
mislykkethet, og som konsekvens føler de skyld, skam og utilstrekkelighet for hvordan smertene
påvirker parforholdet deres (Elmerstig, Wijma, & Berterö, 2008; Ayling & Ussher, 2008).
Seksuell smerte påvirker ikke bare relasjonen til partneren, men følelsen av skam og isolasjon
står også i veien for deres relasjon til seg selv, andre kvinner og helsepersonell (Shallcross et al.,
2018). Mye av skamfølelsen ser ut til å skyldes manglende informasjon om lidelsen og hva som
forårsaker den, slik at pasientene kan legge skylden på seg selv. En studie har vist at det å gi
kvinnene grundig informasjon om lidelsen, i seg selv kan være nok til å redusere psykiske og
seksuelle plager (Brotto, Sadownik, & Thomson, 2010).
Jantos & White’s (1997) kohortstudie fant at 60 % av vulvodynipasientene oppfylte
kriteriene for depresjon og 57 % hadde selvmordstanker. 91 % hadde redusert seksuell interesse,
lyst og aktivitet. De skåret også høyt på personlighetsskalaer som inkluderte organisering, frykt
for feil og høy personlig standard, noe som kan knyttes til perfeksjonisme. Det var også høye
skårer som indikerte angst. Dette medfører med andre ord et stort psykisk helseproblem for
mange av pasientene. I tillegg har lidelsen konsekvenser for partneren deres (Nylanderlundqvist
& Bergdahl, 2003; Smith & Pukall, 2014), som igjen virker inn på hvordan pasientene har det
(Rosen, Rancourt, Corsini-Munt, & Bergeron, 2014).
Mange med vulvodyni rapporterer engstelse rundt årsaken til sine egne plager, og dette
gjelder både de som oppsøker helsevesenet og de som ikke gjør det (Zondervan et al., 2001).
Mange vulvodynipasienter uttrykker også engstelse for egen fertilitet og svangerskap, men
foreløpige studier tyder på at de blir gravide like lett som kontrollpersoner, mens de har noe
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høyere risiko for å føde ved keisersnitt (Nguyen, Stewart, & Harlow, 2012). En brasiliansk studie
(Coelho et al., 2014) fant at flertallet av pasienter med kroniske underlivssmerter selvmedisinerer
med smertestillende på ukentlig eller daglig basis. Det er ikke undersøkt hvordan dette er i Norge.

Konsekvenser for partnere
Det er naturlig å tenke at en lidelse som påvirker evnen til seksualitet også vil ha innvirkning på
kvinnenes parforhold og deres partnere. På dette området kan psykologer bidra til å hjelpe denne
gruppen. Til min kjennskap har kun én tidligere studie (Connor et al., 2008) intervjuet både
vulvodynipasienter og partnerne deres i samme studie, og det ble gjort i USA for over ti år siden
og fokuserte på hvordan parene opplevde forsøket på å få behandling for lidelsen. Det er med
andre ord fortsatt svært begrenset kunnskap om partnere til vulvodynipasienter, og kvantitative
studier gir ulike konklusjoner om hvordan en best skal forstå hvordan seksuell smerte påvirker
seksuell funksjon, relasjoner og psykologisk og seksuell helse for begge parter i paret.
Kvalitative studier av disse mennene er få, og foreløpig har de vist at mannlige partnere til
kvinner med seksuell smerte opplever flere ulike negative følelser i forbindelse med denne typen
lidelse, blant annet skyldfølelse og engstelse for å forårsake smerte for partneren (Sadownik et
al., 2017). Samtidig rapporterer noen om positiv personlig utvikling, økt samarbeid og lagfølelse i
parforholdet på grunn av smertene (Sadownik et al., 2017). En hovedoppgave i psykologi ved
Örebro universitet (Fardal & Grennert, 2017) undersøkte hvordan mannlige partnere opplevde å
leve med sin kvinnelige partners seksuelle smerte. Etter kvalitative intervjuer med disse
mennene, fant de at partnerne strevde med å uttrykke sine egne behov samtidig som de tok
hensyn til partnerens smerter. Temaer som gikk igjen var at de følte ansvar for partnerens smerte,
de slet med å plassere skyld, de opplevde seg selv som lidende, og de ble isolert som følge av
smertene. Partnernes følelse av å være alene med sine egne vansker så ut til å skyldes en blanding
av at de ble nektet å snakke om smertene av den rammede partneren, de var redde for å utlevere
partneren sin på et intimt område, og de opplevde at seksuelle problemer og mangel på sex brøt
med det mannlige idealet i samfunnet.
Kvantitative studier har vist at partnere til vulvodynipasienter har redusert seksuell
tilfredshet, erektilfunksjon og psykologisk tilpasning i forhold til kontrollpersoner (Smith &
Pukall, 2014; Nylanderlundqvist & Bergdahl, 2003), og de rapporterer om lavere emosjonell
hengivenhet (Smith & Pukall, 2014). Sadownik et al. (2017) fant at partnere til kvinner med
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seksuell smerte opplevde at smertene hadde en negativ innvirkning på forholdet utover vanskene
med samleie, blant annet vansker med kommunikasjon, og at dette resulterte i en følelse av
mislykkethet. Noen studier har funnet økt nivå av både angst og depresjon (Nygaard et al., 2019;
Nylanderlundqvist & Bergdahl, 2003) hos partnere til kvinner med seksuell smerte. Andre studier
har ikke funnet noen forskjeller mellom partnere til kvinner med og uten seksuell smerte (f.eks.
Desrosiers et al., 2008).

Konsekvenser for parforhold
Seksuelle smerter påvirker begge parter i et forhold fordi det gjør det vanskelig å opprettholde et
tilfredsstillende seksualliv (Pâquet et al., 2018), og det fører ofte til en følelse av å være
mislykket, inadekvat og isolert, samt at de går glipp av noe viktig som andre par har (Marriott &
Thompson, 2008). Dette tydeliggjør viktigheten av psykologiske intervensjoner for denne
gruppen. Når smertene har en uklar årsak, slik som i tilfellet med vulvodyni, er det lett for
partnere å innta en negativ attribusjonsstil (Pâquet et al., 2018) der de selv føler ansvar og skyld
for partnerens smerter, som igjen øker depressive symptomer og ubehag (Jodoin et al., 2008).
Studier har også vist at par som lever med GPPPD har dårligere seksuell kommunikasjon enn
kontrollpar (Smith & Pukall, 2014; Pazmany, Bergeron, Verhaeghe, Oudenhove, & Enzlin,
2014). Connor et al. (2008) fant at vestibulodyni ga mange par skyldfølelse og hyppige
konflikter, mens andre par unngikk dette og holdt sammen i årevis etter at de fikk diagnosen.
Til tross for mange utfordringer knyttet til å leve med GPPPD, har Smith & Pukall (2011)
funnet at disse parene er like tilfreds med parforholdet som kontrollpar. En mulig forklaring på
disse sprikende funnene er at diagnosen GPPPD inkluderer flere pasienter enn det vulvodyni gjør
(Ayorinde et al., 2015; Bergeron et al., 2015), og det er muligens en signifikant andel av disse
som har mildere plager enn de med vulvodyni. Samtidig rapporterer mange kvinner om frykt for
at forholdet skal ta slutt nettopp på grunn av smertene og den byrden det medfører (bl.a.
Elmerstig, Wijma, & Bertero, 2008). Kvinner med kroniske underlivssmerter rapporterer at de
opplever engstelse i forbindelse med seksuelle situasjoner, og mange unngår derfor seksuell
intimitet med partnerne sine (Brotto, Yong, Smith, & Sadownik, 2015; Connor et al., 2008;
Sadownik, Seal, & Brotto, 2012).
Connor et al. (2008) intervjuet par om deres erfaringer med vestibulodyni og møtet med
helsevesenet. De fant at pasientene og partnerne deres opplevde det som vanskelig å få kunnskap
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om lidelsen, og at de savnet respekt fra helsepersonell. I tillegg lette de lenge etter en kompetent
behandler og noe som kunne lindre smertene. Parene forsøkte også å skape en felles forståelse for
symptomene og gjenskape intimiteten i forholdet. For å håndtere smertene ved samleie, valgte så
å si alle informantene én av tre strategier: 1) å bli aseksuelle, 2) å finne alternativer til vaginal sex
eller 3) å fortsette med samleie og utholde smertene når de dukket opp. Både menn og kvinner
følte seg ensomme og isolerte fordi det var vanskelig å snakke om lidelsen med familie og
venner, og de opplevde at de ikke ble forstått og sett når de forsøkte å forklare hvordan de hadde
det. Kvinnene oppga ofte at partneren deres var den eneste som til en viss grad kunne se og forstå
lidelsen deres, som sier noe om hvor skjult denne lidelsen er og hvor stor betydning partneren har
for mange av disse kvinnene.

Metode
Jeg er interessert i hvordan parene skaper mening rundt lidelsen, og på den måten inntar jeg et
konstruksjonistisk perspektiv (Burr, 2003). Det tas utgangspunkt i at både opplevde smerter og
deres innvirkning på livskvalitet avhenger av konteksten rundt pasienten og paret, noe som gir en
mer psykologisk tilnærming i forhold til det medisinske perspektivet som fokuserer mer på
kvinnens biologi og mindre på partneren. I tillegg bygger denne studien videre på funn som viser
at både pasientene og partnerne deres har mer angst- og depresjonssymptomer enn resten av
befolkningen (Nylanderlundqvist & Bergdahl, 2003), og at denne lidelsen påvirker tilknytning,
intimitet, tilfredshet med forholdet og livskvalitet (Rosen et al., 2014). Disse faktorene er også
påvirket av egenskaper knyttet til parforholdet, slik som partneres respons på og tolkning av
kvinnens smerter (Jodoin et al., 2008). Dette ligger til grunn for valget om å intervjue både
vulvodynipasienter og partnerne deres om parforholdet.
Forskningsspørsmål
Målet med min studie er å utforske deltakernes erfaringer, opplevelser og meninger knyttet til å
leve i et parforhold med vulvodyni og hvordan parforholdet påvirkes av vulvodyni. For å belyse
dette valgte jeg følgende forskningsspørsmål: 1) Hvordan forstår pasientene og partnerne deres
vulvodyni? 2) Hvordan påvirker lidelsen deres syn på partneren? 3) Hvordan kommuniserer
pasientene og deres partnere om sitt eget forhold, sin seksualitet, begrensninger og behov?
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Intervju
Dybdeintervjuer er en godt egnet måte å få frem datamaterialet på. En kvalitativ tilnærming med
semistrukturerte intervjuer er derfor valgt. Et semistrukturert intervju gir muligheten til å gå
videre på temaer som kan dukke opp underveis og undersøke dem nærmere, samt at det gir
anledning til å be om utdypning og avklaring. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) kan et
semistrukturert livsverdenintervju defineres som «en planlagt og fleksibel samtale som har som
formål å innhente beskrivelser av intervjupersonens livsverden med henblikk på fortolkning av
meningen med de fenomener som blir beskrevet», og dette kan bidra til å forstå deltakernes
opplevelser med vulvodyni. Det kan tenkes at deltakerne hadde klart å uttrykke mer av sine
opplevelser i fokusgrupper med hjelp og inspirasjon fra andre i samme situasjon, f. eks. dersom
det hadde vært én fokusgruppe for menn og én for kvinner. Samtidig kan det hende at terskelen
for å åpne seg vil være enda høyere i en gruppe, siden det allerede er forskningsfunn som tyder på
at spesielt menn synes det er vanskelig å snakke om temaet i frykt for å utlevere partneren sin
(Fardal & Grennert, 2017). Derfor ble det valgt en-til-en-intervjuer for å få tilgang på denne
sensitive informasjonen.

Etisk godkjenning
Studien ble søkt inn til regional etisk komite (REK) september 2018 fordi både jeg og veilederne
mente det måtte godkjennes der på grunn av de sensitive opplysningene som skulle samles inn..
REK vurderte at studien falt utenfor helseforskningslovens virkeområde (se vedlegg) og derfor
kunne gjennomføres uten forhåndsgodkjenning og henviste oss til Norsk senter for
forskningsdata (NSD). Godkjenning fra NSD ble søkt i desember 2018, og studien ble godkjent
av NSD i februar 2019.

Deltakere
Fire heterofile par ble rekruttert til studien. Alle deltakerne var mellom 19 og 31 år ved
intervjudato. Kvinnene var diagnostisert med vulvodyni og i behandling for dette da intervjuet
fant sted. Alle kvinnene hadde hatt underlivssmerter i flere år, og én hadde hatt det i over ti år.
Noen hadde disse smertene før de gikk inn i sitt nåværende forhold, mens det for andre startet
mens de var i nåværende forhold. Noen av partnerne hadde deltatt i behandlingen, mens andre
ikke hadde vært involvert i dette. Alle parforholdene hadde vart mellom tre og åtte år ved
tidspunktet for intervju. Noen bodde sammen med partneren, mens andre var særboende. To av
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parene hadde hatt avstandsforhold og bodd i hvert sitt land over en betydelig periode av
forholdet. Noen av kvinnene kjente til hverandre fra behandlingsstedet og refererte til hverandre
og behandlerne deres i intervjuet. Flere av kvinnene var diagnostisert med klinisk depresjon og
angst i tillegg til vulvodyni, der noen hadde slitt med dette før underlivssmertene begynte, mens
andre hadde fått det i etterkant. Noen av deltakerne, av begge kjønn, framstod som deprimerte
under intervjuet. Ett av parene gikk fra hverandre under intervjuperioden, slik at den ene parten er
intervjuet før bruddet og den andre etterpå. Én partner ønsket ikke å delta i studien, slik at bare
kvinnen er intervjuet. Det endelige datamaterialet består dermed av sju intervjuer med fire
kvinner og tre menn. Det var utfordrende å rekruttere par til studien, siden mange kvinner ønsket
å delta uten at partneren ville være med. I det endelige datamaterialet er det derfor kun tre menn,
til tross for rekruttering fra to ulike steder over et halvt år.

Prosedyre
En samarbeidsavtale mellom PSI og OUS ble inngått for rekruttering via Vulvaklinikken. Dette
er en fordel da diagnosen er stilt på bakgrunn av samme de vurderingene, samt at de er i et
behandlingsforløp med mulighet for oppfølging etter studien. Dersom deltakere hadde behov for
oppfølging utover dette, kunne de få samtale med Førsteamanuensis Gro Killi Haugstad som har
spesialkompetanse på området. De mannlige deltakerne fikk også tilbud om samtale med
sistnevnte, samt at noen ble gitt informasjon om andre behandlingstilbud etter intervjuet dersom
intervjuer tenkte at det var riktig å gjøre. Rekrutteringsprosessen ved OUS startet 1. mars 2019.
På grunn av lite pågang av deltakere, ble det innhentet tillatelse fra NSD til å rekruttere fra
poliklinikken ved OsloMet. De tre første parene ble rekruttert i løpet av få uker etter dette.
Deretter tok det flere måneder før jeg fikk tak i siste deltaker, siden det ikke ble tatt opp nye
pasienter ved poliklinikken ved OsloMet før høsten 2019.
For å delta måtte informantene være i et heteroseksuelt kjæresteforhold av minst seks
måneders varighet. Utelukkelseskriterier var fødsel siste år, annen kronisk smertelidelse eller
annen alvorlig sykdom. Pasientene ble spurt om de ønsket å delta i studien da de var på OUS eller
OsloMet til time. De fikk da et informasjonsskriv om studien og kontaktinformasjon i tilfelle de
ønsket å delta. Deretter avtaltes tid og sted for intervju dersom vedkommende ønsket å delta.
Dybdeintervjuer på 30-60 minutter ble gjennomført med alle informantene. Det gjorde det mulig
å få høre flere pars historier om situasjonen de er i. Det kan belyse hittil ukjente sider ved
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lidelsen, utfordringer og ressurser knyttet til parforholdet spesielt, samt få frem hvordan disse
parene snakker om utfordringene med hverandre. Det er en del begrensninger knyttet til
selvrapportering, spesielt når det skal innhentes denne typen sensitiv informasjon. Informantene
velger selv hva de deler av informasjon med intervjueren, som da vil få opplysninger basert på
hvordan informanten velger å legge fram situasjonen sin i intervjusituasjonen.
Seks av informantene ble intervjuet på et kontor på OsloMet eller Psykologisk institutt
ved Universitet i Oslo. Den syvende informanten ble intervjuet med videosamtale over nettet.
Samtykkeskjema ble signert før intervju. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert
fortløpende. Det ble opplyst om taushetsplikt overfor tidligere intervjuer, slik at jeg ikke kunne
fortelle hva partneren hadde sagt. Alle ble intervjuet alene, slik at de kunne snakke mer åpent om
partneren. Deltakerne ble oppfordret til å snakke fritt og selv avgjøre hva de ville dele av
informasjon under intervjuet. Intervjuene fulgte en semistrukturert intervjuguide, slik at jeg
kunne være fleksibel og sensitiv og følge opp de temaene som deltakerne selv brakte på banen
(Kvale & Brinkmann, 2009). Alle deltakerne ble spurt om det var noe mer de ville legge til før
lydopptakeren ble slått av. Etter første intervju ble et par nye spørsmål lagt til fordi det ble tatt
opp temaer som jeg ikke hadde tenkt på fra før. Det ble satt av tid både før og etter intervjuet for
å skape tillit og allianse for å få tilgang på sensitiv informasjon, og for å sikre at deltakerne fikk
sagt alt de ønsket før de gikk fra intervjuet og fikk avsluttet med en debrifing (Kvale &
Brinkmann, 2009). Der deltakerne kom med informasjonen som ble tolket som bekymringsverdig
og/ eller utenfor mitt kompetansefelt og tidsramme, anbefalte jeg deltakerne å ta kontakt med
andre instanser som tilbød psykologisk behandling og rådgivning. Deltakerne fikk ingen annen
kompensasjon enn sjokoladebiter for deltakelsen.
Intervjuer om seksualitet er sensitiv informasjon. Lydopptak, notater og transkriberte
intervjuer ble derfor oppbevart på TSD (Tjenester for Sensitive Data) på USIT ved UiO, som
oppfyller kravene for oppbevaring av svært sensitive data. Samtykkeerklæringer ble oppbevart
innelåst og adskilt fra datamaterialet. Lydfiler ble slettet etter at materialet var transkribert.
Alle intervjuer ble transkribert til bokmål (med noen vanlige engelske begreper der det ble
brukt) for å bevare mest mulig anonymitet. Informasjon som kan identifisere personene ble
fjernet fra transkripsjonene. Det kan være en utfordring at deltakerne kan gjenkjenne sin egen
partners utsagn. Informantene ble opplyst om at utsagnene deres kan bli gjenkjent av partneren,
slik at de derigjennom ble gitt mulighet til selv å regulere hva de ga av opplysninger.
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Refleksivitet
Analysene er gjennomført av en heterofil kvinne i 20-årene. Det er nærliggende å tenke at det
gjør at jeg lettere kan relatere til kvinnene enn til mennene i studien og at det har påvirket
resultatene og tolkningen av disse. Min nærhet i alder til deltakerne kan medføre at jeg forstår
deres livssituasjon på en annen måte enn om det var større aldersforskjell.

Dataanalyse
Jeg har valgt å bruke Braun og Clarkes (2013) metode for å gjennomføre en tematisk analyse. I
motsetning til kvantitative studier som ofte fokuserer på prosenter og gjennomsnitt, gjør
kvalitative studier det mulig å undersøke hvordan sosiale og kulturelle realiteter formes og
opprettholdes av enkeltindivider (Træen, 2008). Gjennom dybdeintervjuer kan en få fram
hvordan informantene tenker om og reflekterer rundt sin egen situasjon og seg selv, og dette kan
danne grunnlaget for nye teorier om sammenhengen mellom individet og hans/ hennes sosiale
struktur og kultur (Træen, 2008). Induktiv tematisk analyse er fleksibel i forhold til
forskningsspørsmål, antall informanter og teoretisk standpunkt (Braun & Clarke, 2013). I tillegg
er tematisk analyse en anerkjent kvalitativ metode innenfor psykologi som kan «gi en stemme til»
grupper vi vet lite om (Braun & Clarke, 2013), slik som vulvodynipasienter og partnerne deres.
Intervjuene ble transkribert like etter at intervjuet var gjennomført. Transkripsjonene har
en mellomting mellom skriftlig og muntlig stil, som medfører at noen gjentakelser og nonverbale
uttrykk er utelatt for å gjøre det lettere å lese. Deretter leste jeg intervjuene for å få et overblikk
over både kvinnenes og mennenes opplevelser. Det var tydelig at flere opplevelser gikk igjen hos
alle kvinnene, mens andre opplevelser gikk igjen hos mennene, så kjønnene ble videre analysert
hver for seg. Noen av opplevelsene var delvis overlappende for begge kjønn, mens andre virket
mer særegne for kun ett kjønn. Først leste jeg gjennom alle intervjuene til kvinnene og gjorde
meg opp en mening om hvilke temaer som var mest framtredende i datamaterialet i forhold til
forskningsspørsmålene. Dette er naturligvis påvirket av hvilke tanker jeg hadde om lidelsen fra
før etter å ha lest litteraturen på feltet og snakket om dette temaet med mange andre mennesker
over lang tid. Deretter gjorde jeg det samme med mennenes intervjuer. Temaene ble utvidet, delt
opp, slått sammen og endret underveis med ny informasjon og forståelse, blant annet gjennom
diskusjoner med veiledere. Intervjuene ble deretter kodet i henhold til temaene. Det dukket opp
nye temaer underveis i prosessen, og noen ble endret i forhold til navn og innhold. Kodingen
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synliggjorde både enighet og uenighet mellom deltakerne, både innad i og mellom kjønnene.
Etter koding av alle intervjuene ble det vurdert mest hensiktsmessig å slå sammen kjønnene for å
se på pardynamikken som helhet, siden kjønnene belyste ulike sider av de samme temaene. Til
slutt ble de endelige temaene definert og navngitt. De endelige kodene er presentert i Tabell 1.
Resultatene fra dataanalysen er presentert med utvalgte sitater som belyser framtredende
temaer fra intervjuene. Alle deltakerne presenteres med fiktive navn, og personer tilhørende
samme par har fått navn med samme forbokstav for å se hvem som er sammen med hverandre:
Stine & Stian, Mats & Maia, Pål & Pia og Linda.

Tabell 1
Koder for pardynamikken
Kunnskap/ forståelse og
emosjonelle reaksjoner
Oppdagelse
Forståelse
Helsevesenet
Formidling til partner
Emosjonelle reaksjoner

Relasjonelle forestillinger og
selvbilde
Tanker om den andre
Selvbilde

Mestringsstrategier
Formidle vs. holde tilbake
Plassere skyld
Oppsøke hjelp vs. fikse selv
Tilpasning til partner vs. meg
Beskyttelse av selvbildet

Temaer
Datamaterialet for menn og kvinner ble gjennom analysene slått sammen og omarbeidet til tre
hovedtemaer som omhandler paret og dets dynamikk:

1) Kunnskap/ forståelse av lidelsen og emosjonelle reaksjoner
2) Relasjonelle forestillinger og selvbilde
3) Mestringsstrategier

Resultater
Kunnskap/ forståelse av lidelsen og emosjonelle reaksjoner
Alle informantene synes det er vanskelig å forstå hva vulvodyni er og hva som har forårsaket
lidelsen. De oppdager at noe ikke er som det skal være, men de har ikke noe grunnlag for å forstå
hva som skjer. Mangelen på kunnskap og forståelse gjør at de skaper sin egen forståelse utfra den
kunnskapen som foreligger hos den enkelte, og dette bidrar til følelser som skyld, skam, sinne og
avmakt. Kvinnene synes mangelen på en årsaksforklaring gjør det vanskelig å fortelle om
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smertene sine til partneren. Dette medfører at partnerne også får en mangelfull forståelse av
lidelsen, som gjør veien kort til skyldfølelse og skam for dem også.
Oppdagelse
Kvinnene forteller at de merket at noe var galt da de gjentatte ganger hadde hatt vondt under
samleie. Maia forteller at plagene begynte tidlig, men at hun ikke tok tak i det før flere år senere:
«Da jeg var 15, da merka jeg liksom at det svei, men jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg tenkte
på en måte at det var vanlig.» For Stine kom smertene brått: «For meg var det veldig sånn at i
går var det bra, og så dagen etterpå var det – pang! – vondt. Så det var ikke noen symptomer jeg
kunne legge merke til eller noe som hadde skjedd i forkant som var en åpenlys årsak.» Pia
opplevde også at smertene plutselig dukket opp: «Så begynte jeg å få sånne veldig intense,
brennende smerter. Jeg tror ikke jeg sa fra om det da det begynte å skje.» Hva var det som gjorde
det så vanskelig for henne å si fra? For mennene var det vanskeligere å få med seg akkurat når
lidelsen startet fordi flere av kvinnene fortalte om det først etter lengre tid. Pål forteller om
oppdagelsen av Pias plager: «Jeg merket at vi hadde samleie ikke så ofte. Det ble sjeldnere og
sjeldnere, og så ble hun litt tilbaketrukket. […] Jeg lurte på om det var noe med meg, noe jeg
gjorde feil.» Hans første tanke var at noe skulle være galt med ham selv som partner, siden
kjæresten hans fikk vondt av å ha sex med ham. Ville det ha vært annerledes om Pia hadde blitt
diagnostisert tidligere? Stian forteller om sin første tanke da han fikk vite om Stines smerter: «Jeg
hadde ingen peiling på hva det kunne være, for det har jo gått greit før.» Han beskriver smertene
til Stine som noe nytt som plutselig dukket opp: «Iblant var det noe som bygdes opp, og iblant
kom det fra ingensteds.» Han beskriver en uforutsigbarhet som muligens gjorde smertene enda
vanskeligere å håndtere og forstå.
Forståelse
Manglende kunnskap om vulvodyni går igjen hos alle deltakerne. Det blir omtalt som en mystisk
lidelse med uviss årsak. Pia forteller at den manglende forståelsen av smertene hennes førte til en
oppfatning av at det var noe med henne og Pål som par som måtte være feil:
Jeg visste jo ikke om dette var noe som kom av at jeg var dårlig. Var det noe som kom av at han var dårlig?
Han var den eneste seksualpartneren min, og jeg var veldig sikker på at jeg var den eneste hans. Så jeg
tenkte at det kan ikke være noen kjønnssykdommer. Det må være et eller annet som kun har med oss to å
gjøre. Eventuelt bare meg, siden det virker som at han ikke opplever det. Han får ikke smerter. […] Det er
ikke noe som du har hørt noen ting om før. […] Og det er ikke sånn at du ser noe om det på TV-serier eller
filmer […], så jeg visste bare ingenting om det.
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Hadde hun forstått det annerledes om det var mer representert i media? Pål uttrykker at det er
vanskelig å forstå vulvodyni for ham som mann. Når han ikke kan kjenne smertene på kroppen,
forsøker han derfor å forklare Pias vanskelige forhold til sex ved bruke logikk isteden:
Jeg er ingen kvinne. Jeg vet ikke hvordan kvinnelige kjønnsorganer fungerer. Så måten jeg opplever det på,
som en mann, er at det er sånn «cause and effect». At det har vært noe jeg har gjort som har fått henne til å
ikke gjøre sånn, uten at hun tenker på det. At det er noe sånt ubevisst som skjer, fordi det blir bare negative
assosiasjoner til det.

For Pål blir det dermed en kort vei til å legge skylden for Pias smerter på seg selv. Alle mennene
forteller at de opplever vulvodyni som noe uforklarlig som de ikke får vite hva er. Mats har i
mange år prøvd å forstå hva det er, og han har landet på en slags forklaring:
Det er veldig vanskelig. Jeg tenker at det ligger i grenselandet mellom det rent somatiske og det
psykologiske, så jeg vil tro at det er en eller annen fysisk årsak til smerten i bunn og grunn, at det er et aller
annet fysisk som gjør at det gjør vondt, men at den smerten kanskje vil oppleves som uproblematisk hvis
man ikke hadde det tillegget med angst og negative følelser rundt seksualitet og samleie. […] Det psykiske
rundt det gjør at det blir et mye større problem, med anspenninger som gjør smerten verre igjen, og at man
kjenner etter.

Maia er enig i at hun kjenner litt for mye etter og at dette kan bidra i negativ retning. Hun har
etter flere år begynt å tenke at det handler en del om fokus:
Jeg tror alle gangene [samleie] har vært smertefritt, det var før jeg startet med så mye behandling. Jeg
lurer på om det at jeg har så utrolig mye fokus på det, kanskje det har hatt en negativ innvirkning også. Jeg
føler liksom at jeg har blitt mer avslappet, men så har jeg egentlig ikke det. Jeg kjenner nok veldig etter.
Sånn: «gjør det vondt nå?»

Andre betingelser kan føre til en annen virkelighet, slik at sex kan gå bra på ferie selv om det
ikke går hjemme. Maia erfarte dette når hun og Mats reiste bort: «Det var en gang vi var på ferie.
Det har stort sett vært når vi har vært ute av vårt vanlige element. […] Det er kanskje det at
rutinen forsvinner litt. At man ikke tenker på vanlige hverdagsproblemer, kanskje.»
Ferie kan bidra til nye betingelser, men det kan også føre til stressreduksjon, noe som også kan ha
bidratt. Flere av kvinnene forstår lidelsen som utløst og opprettholdt av stress. Som Stine sier:
Hvis jeg ikke har det bra psykisk, så slår det alltid ut på et aller annet fysisk også. Så det var den første
tanken min. Fordi jeg fikk det i en veldig stressende periode, og det var skolebytte, og en mobbesak jeg
hadde bak meg, og eksamen som var mye press, og russetid, og alle de greiene her. [...] Jeg tror nok det er
fordi, altså, at det ikke bare er fordi at jeg stresser, men fordi jeg stresser fordi jeg stresser.

Stine ser ikke bare på seg selv som stressa, men hun tenker at hun er mye mer stressa enn de
andre rundt henne på hennes alder som hun oppfatter som mye mer avslappet. I tillegg poengterer
hun at problemet ikke bare er stresset i seg selv, men hvordan hun forholder seg til det. Samtidig
tror ikke alle på stress som årsaksforklaring, og Linda er spesielt lei av å høre dette:
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Det jeg kan kjenne at jeg blir provosert over er jo den «flink pike», at det handler om stress og sånn. Da
kan jeg kjenne at jeg blir sånn: Jeg har faen meg ikke vondt i tissen fordi jeg har vært flink hele livet mitt.
Sånn helt seriøst.

Hvilken rolle spiller stress i denne lidelsen, og hvordan bør en forholde seg til det?
Møte med helsevesenet
For å få forståelse og hjelp til å håndtere lidelsen har alle kvinnene i studien oppsøkt
helsepersonell. Den første sjansen kvinnene har til å få kunnskap og forståelse om vulvodyni er
ofte når de møter helsevesenet. Felles for dem alle er at de har opplevd det som vanskelig å få
den hjelpen de trenger. Stine forteller at hun selv måtte ta ansvar for å diagnostisere og behandle
sin egen lidelse, og hun forteller at dette kunne være både tidkrevende og frustrerende:
Prøvde å fikse det så mye som mulig selv. Opplyste lege først, men der fikk jeg ikke noe svar. [Fastlegen]
bare ga meg en krem og ba meg ta det rolig. Med det gjorde fortsatt vondt, så jeg begynte å google det, og
da kom jeg fram til vulvodyni. […] Og da begynte jeg med kremer og sånt. Jeg oppsøkte mye hjelp på
apotek og så videre, for å høre om de visste noe, men det var ikke så mye hjelp å få, så det var på en måte
bare å kjøpe masse forskjellige kremer og prøve til jeg fant noe som funket midlertidig.

Stine opplevde at hun var alene med plagene sine og at helsevesenet ikke var i stand til å hjelpe
henne. Dette er hun ikke alene om. Pia opplevde seg misforstått i møte med
behandlingsapparatet, spesielt i møte med én terapeut:
Null ting var feil fysiologisk. Da var hun rett på at dette var et psykisk problem og at det handlet om at jeg
ikke var nok “into” kjæresten min. […] Hun lagde mange problemer i parforholdet som ikke egentlig var et
problem.

Det ser ut til å være vanskelig at ulikt helsepersonell har ulik oppfatning av årsaken til lidelsen,
spesielt med tanke på dikotomien fysisk-psykisk. Hvordan påvirker dette pasientene? Linda er
også opptatt av at behandlerne hun har møtt har fokusert for mye på det seksuelle, på bekostning
av å snakke om andre aspekter ved livet som påvirkes av lidelsen:
Man er veldig opptatt av sex. For meg har ikke den sexen vært viktig. Den er ikke det før nå, og jeg har gått
med det her i mange, mange år, og det er nå seksuallivet mitt begynner å bli viktig. Men det er jo det alle
har snakket om fra starten av.

Kvinnene uttrykker fortvilelse over at behandlingstilbudet er lite og ikke tilpasset deres behov.
De trekker fram hvor vanskelig det er å bli tatt på alvor når de presenterer en usynlig lidelse. Som
Maia sier: «De sa bare at det var psykologisk.» Hun sier videre: «Det er utrolig frustrerende å
høre at alt ser fint ut, for da visste jeg liksom ikke hva jeg skulle gjøre.» Hun opplevde
behandlingstilbudet som mangelfullt og med altfor lav kapasitet:
Jeg hadde også fått henvisning av sexologen til en fysioterapeut som drev med bekken. Og der var det litt
sånn at hun hadde altfor mange pasienter, så jeg fikk bare time hver tredje måned eller noe. Mer sånn at
jeg fikk noen dilatorer, og det var det, egentlig.
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Maia beskriver at hun blir overlatt til seg selv. Linda har også følt på at helsevesenet ikke har tid
til henne, selv om hun har et positivt inntrykk av flere enkeltmennesker hun har møtt der:
Jeg tviler ikke på at det er kjempedyktige fagfolk som virkelig brenner for det de gjør, men det er altfor lite
ressurser. [...] De har vært flinke og søte og sånn, men jeg har følt på at her er jeg en time og så ser de i
skrittet mitt og sier «ja, dette skjønner vi at gjør vondt», ferdig snakka. [...] Jeg tror nok de tar det på alvor,
men at de har hendene litt bundet. Altfor lite ressurser. Altfor lite tid. Legen sa at «hvis vi hadde hatt mer
tid, så skulle vi vist deg hvordan du bruker det dilatorsettet» istedenfor å sende meg av gårde med et sånt
fryktinngytende sett. [...] Så jeg føler at jeg kommer der, griner litt, får en klapp på skulderen, og så må jeg
gå igjen.

Både Linda og Maia forteller om møtet med en behandling de ikke forstår. Begge får med seg en
sett med dilatorer som de skal bruke, men det er lite eller ingen forklaring eller opplæring i
hvordan de skal bruke det de har fått med seg. Så de opplever, i likhet med Stine, at ansvaret for å
bli bra i stor grad ligger på dem selv. Det bidrar til en følelse av ensomhet oppi
behandlingsprosessen. Kanskje er det derfor Maia skulle ønske at Mats hadde deltatt mer i
behandlingen hennes? Hun uttrykker at hun ikke får hjelp derfra hun ønsker det mest:
Han kunne jo ha hjulpet meg mer med sånne fysioterapiøvelser og sånne ting, men han har ikke noe lyst til
det. Noen ting kan han fint gjøre, men andre ting ... […] Da jeg holdt på med de dilatorene, han kunne ha
hjulpet meg da. Han har liksom valgt å være mer på sidelinja. […] Jeg har kanskje blitt litt bitter på at han
ikke kan gjøre de tingene for meg.

Partnerens deltakelse blir muligens enda viktigere for kvinnene fordi de opplever seg som avvist
av det offentlige helsevesenet, og partnerens tilbakeholdenhet kan oppleves som enda en
avvisning på et forsøk på å få hjelp og støtte i sin egen vanskelige situasjon. Selv etter mange
timer hos ulike leger, er en klar årsak ennå fraværende. Hvordan skal kvinnene forklare kjæresten
hva som er galt når de ikke vet det selv? Mennene på sin side prøver så godt de kan å forstå hva
som plager kjæresten deres utfra bruddstykkene de får av informasjon. Når de ikke er inkludert i
prosessen med utredning og behandling, virker internett som det greieste stedet å få tak i
informasjon. På nettet kan en finne andre i samme situasjon som kan gi støtte, men det kan også
føre til feilinformasjon og negative tilbakemeldinger, slik som i Påls tilfelle:
Jeg hadde en inkognito-fane som var åpen i et par måneder. [...] Jeg har ikke funnet veldig mye om det,
fordi når jeg har sett på det tidligere, så er det veldig lett å komme på sånne forumer som sier «hun er ikke
tiltrukket av deg lenger», «hun er lesbisk» ...

Dette bidro til økt bekymring for hans del og gjorde det vanskeligere å snakke med kjæresten om
plagene.
Formidling til partner
Den mangelfulle forståelsen kvinnene har etter møtet med helsevesenet, videreføres ofte til
partnerne deres. I tillegg uttrykker kvinnene vansker med å kommunisere til partneren om noe de
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selv ikke forstår, slik som Pia sier: “Det var sånn at hvis han penetrerte meg og jeg ikke faket
orgasmene, så kunne han liksom spørre om hva det kom av. Og jeg hadde ikke noe godt svar på
det.” Det er vanskelig å kommunisere åpent om noe som er uklart og kanskje ikke finnes, siden
flere leger har sagt at alt er fint. Stian opplever at det er vanskelig å få informasjon om hvordan
kjæresten hans har det: «Hun er veldig vanskelig sånn. Hun snakker ikke ut, men man ser på
henne om det er noe hun vil si.» Han ønsker å vite hva som skjer når han ser at Stine har det
vondt, men hun synes det er vanskelig å snakke om fordi hun frykter at han skal få skyldfølelse:
Han føler noen ganger at det er hans feil. […] Da får jo jeg dårlig samvittighet, ikke sant? For det er ikke
meningen, det er jo ikke han det ligger på i det hele tatt. Så jeg har prøvd å forklare på best mulig måte at
det ikke er han som gjør at det gjør vondt, men han kan definitivt forverre det hvis han fortsetter.

Stine og Stian får dermed begge skyldfølelse i forbindelse med formidlingen av plagene.
Emosjonelle reaksjoner
Lang diagnostiseringstid og lite forståelse fra helsepersonell ser ut til å øke usikkerheten rundt
lidelsens årsak og bidrar til negative følelser som skyld og skam hos begge partene i paret.
Pia beskriver også hvor overraskende det kan oppleves når sex plutselig blir vanskelig:
Jeg har aldri hatt noen problemer med onani. Det går kjempefint. […] Og jeg har bare vært veldig glad i å
ha sex med meg selv, og da har det liksom vært så innmari sjokkerende at -oi!- sex kan være veldig jævlig når du involverer en du er så glad i. Du skulle ikke tro at det gjorde det verre. Eller at det gikk fra veldig
bra til veldig, veldig dårlig. Og nettopp fordi vi er to samtykkende parter. Det har ikke vært som om jeg ikke
har lyst. Fader, jeg har lyst! Og likevel fungerer det ikke.

Pia uttrykker hvor uventet det var at noe som framstilles som positivt i samfunnet, kunne vise seg
å være vanskelig til tross for at alt skjedde innenfor trygge og ønskede rammer. Pia poengterer
samtidig at det ikke er lysten det står på: «Jeg vil jo få det til. Jeg vil at det skal gå og at det skal
være godt. Funker det denne gangen, kanskje? Kan det gå? Og så er det sånn: Nei, det kunne
ikke gå.» Flere av mennene uttrykker en usikkerhet rundt sin egen rolle i situasjonen. Pål
skjønner ikke hvordan han påvirker Pias smerte, samtidig som han har en opplevelse av at det er
hans skyld at hun lider. Han ser at hun sliter med å håndtere flere områder av livet, og det er
vanskelig for ham å forstå hvordan han påvirker situasjonen:
Hun har hatt det ganske jævlig, med skole og stress og måten hun håndterer det på, eller ikke klarer å
håndtere det. Og det trodde jeg hadde en rolle å spille i det. At hun kanskje ikke klarer å se verdien i seg
selv. Jeg vet ikke hvordan det går tilbake til - du vet - pikken min.

Pia opplever på sin side at Påls penis spiller en viktig rolle i forholdet deres, og hun uttrykker
frustrasjon over presset hun opplever til å ha penetrerende sex:
Noen ganger føler jeg at han bare tenker med pikken liksom. At “Ååå, fader, nå må jeg tenke på en
bestemor for å få den ned” eller et eller annet. […] Jeg har gitt indikasjon på at oralsex og med hendene er
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helt fint, men det er fortsatt vanskelig for meg å bli våt, for det er fortsatt en flaggstang i rommet som kan
finne på å gjøre ting som jeg egentlig ikke har lyst til.

Hun opplever fortsatt et press i forhold hvordan hun tenker at sex burde være. Pål forteller at han
har levd i uvitenhet om Pias smerter i lang tid, og at oppdagelsen av plagene hennes endret hans
syn på de tidligere seksuelle situasjonene og seg selv:
Den generelle følelsen var litt sånn avsky for meg selv, fordi det var nesten som, ikke sant, det var alltid jeg
som initierte, og det var alltid jeg som ledet og sånn, og det føltes veldig…Jeg vil egentlig finne et bedre
ord, men det var «rapey». Og det føltes helt motbydelig hver gang. Og hver gang jeg trodde at hun skulle
være interessert, ikke sant, var “in the mood”, så viste det seg at det bare var meg.

Pål forteller også at de negative følelsene han har overfor seg selv handler om at han ikke klarer å
forstå, og dermed føler han heller ikke at han kan opptre empatisk nok:
Det føles ekstremt «douche bag-y» å bare sitte der og ikke kunne sympatisere med noen bare fordi du ikke
har deres opplevelse. Ikke sant? Som at du ikke kan sympatisere med noen som bor på gata fordi du har et
hus. Det er sånn det oppleves.

Noe alle deltakerne er enige om, både menn og kvinner, er at det hadde vært lettere å forholde
seg til plagene dersom de hadde en kjent årsak. Uvissheten om hva som forårsaker vulvodyni
påfører mye ekstra grubling og skyldfølelse. Pål skulle ønske han hadde en klar årsak å forholde
seg til som kunne ha hjulpet selvfølelsen hans:
Jeg hadde følt meg ganske mye bedre. Til og med hvis det ikke kan håndteres. Hvis jeg bare får vite at det
enten er meg og jeg kan gjøre noe med det, eller at det er genetisk og hun ikke kan gjøre noe med det. […]
Det hadde ikke vært min skyld. Og bare å få en forklaring. For akkurat nå, når du ikke vet, [...] da er alle
de verste tingene sant, ikke sant?

En uklar forståelse av lidelsen kan føre til mange hypoteser, og muligens på grunn av hans egen
skam, gis den verst tenkelige hypotesen forrang. Flere av kvinnene uttrykker også sinne for at
partneren ikke tilrettelegger mer for at de kan ha sex, for eksempel ved å være med på andre
aktiviteter enn vaginalt samleie. Maia sier: «Jeg kan liksom se for meg ganske mange måter
sexlivet vårt kunne ha vært ganske innholdsrikt, men så synes han at det er litt sånn kjedelig uten
å ha samleie.» Hun uttrykker dermed også en ambivalens mellom hensynet til seg selv og
hensynet til partneren, spesielt partnerens ønske om å ha (vaginalt) samleie.
Forståelsen informantene danner seg av lidelsen bidrar til ulike emosjonelle reaksjoner.
En av de mest fremtredende emosjonelle reaksjonene hos begge kjønn er skyldfølelse. Mange
uttrykker også en følelse av skam. Dette legger grunnlaget for hvordan selvbildet deres påvirkes
av lidelsen. Kvinnene i studien uttrykker sinne mot helsepersonell på grunn av opplevd avvisning
og bagatellisering i kombinasjon med lite kunnskap og hjelp å få når de etter lang tid har tatt
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steget mot å oppsøke hjelp. Kanskje påvirkes selvbildet deres også av å føle seg som uønskede og
håpløse i møte med dette helsevesenet?

Relasjonelle forestillinger og selvbilde
Begge parter danner seg forestillinger om den andre og hvordan den andre ser på dem etter at de
begynte å få vansker knyttet til vulvodyni. Disse forestillingene om hverandre ser ut til å gi begge
parter en følelse av å være en dårlig og utilstrekkelig partner.
Relasjonelle forestillinger
Mennene har antakelser om hva kvinnen tenker om seg selv, ham, forholdet og lidelsen. Mats
forteller at Maia hadde vansker med å akseptere underlivssmertene fordi hun “følte at det var en
skade i hennes kvinnelighet”. Han forteller hvordan Maia opplever mangelen på bedring:
Det som kanskje er det vanskeligste med det er at hver gang hun prøver noe nytt, så føler hun kanskje at det
hjelper litt, og så blir hun veldig håpefull. […] Når det da endelig er tid for å prøve [å ha sex], har hun så
mye investert i at det skal ordne seg og at det skal gå bra og at det er i orden, og så er det ikke helt bra. Og
hun ligger jo der og føler veldig etter og er veldig anspent, og det er jo en katastrofal inngang til at det skal
gå bra. Og så går det ikke bra, og da er det et skikkelig nederlag.

Samtidig forteller han at han tror Maia skulle ønske han var annerledes og hvordan dette har blitt
en form for emosjonell forhandling mellom dem:
Av og til tror jeg hun har mer behov for den amerikanske, romantiske filmen hvor jeg lover at jeg skal være
der hos henne for alltid og alt blir bra og sånn. Og det er liksom ikke helt min måte å være på. Jeg er mer
sånn at jeg liker å snakke åpent og ærlig om ting, og når jeg sier eller lover noe, så vil jeg at jeg skal tro på
det selv. Rett og slett.

Mats uttrykker at det er en diskrepans mellom den han er og den han tenker Maia ønsker at han
skal være. Maia opplever at det er diskrepans mellom den hun er og den kvinnen hun tenker at
Mats ønsker seg:
Jeg tror han drømmer om bare å ha et helt vanlig sexliv hvor man bare har helt vanlig sex som ikke skal
vare kjempelenge. Og det skal liksom ikke være masse rollespill, og sex på kjøkkenet, og sex i skogen, og
sex i bilen. Han har bare lyst til å ha et jevnt og stabilt sexliv.

For noen av mennene blir veien kort fra manglende forståelse til en tanke om at partnerens
smerter egentlig handler om at hun ikke er seksuelt tiltrukket av ham lenger. Pål har grublet mye
over denne muligheten:
En annen grunn som jeg har tenkt på, det er bare det at hun faktisk er lesbisk og ikke er interessert i menn
lenger. Det har jeg tenkt veldig mye på. Både lurt på og gått rundt og tenkt på, hele tida. [...] De mannlige
hendene mine var ikke... Hun ser ikke at det appellerer, på en måte.

Stian synes også det er vanskelig å forstå, men han vet hvor han i hvert fall ikke skal plassere
skylden: «Dette er ikke noe hun bestemmer over. Hun bestemmer ikke at hun skal få vondt.»
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Begge kjønn har tanker om at partneren deres ønsker seg noe annet enn det de selv har å tilby, og
dette gjør at de ser på seg selv som utilstrekkelige i møte med det de oppfatter som den andres
ønsker og behov.
Selvbilde
Den uttrykte følelsen av utilstrekkelighet er noe av det mest fremtredende hos kvinnene. De
forteller om skyldfølelse, skuffelse over sin egen kropp, opplevelsen av å bidra til negative
endringer i forholdet og en følelse av ikke å få til noe «alle andre» klarer. Dette bidrar til å skape
et vanskelig selvbilde for dem. Linda forteller hvordan lidelsen har påvirket hennes selvbilde:
Jeg følte at jeg mista hele meg selv, både det sosiale og det seksuelle, og hvordan jeg ser ut, hvordan jeg
kler meg. Nå ser jeg ut som tante Olga. Jeg føler jeg har blitt sånn kunst- og håndverkslærer fordi alle
klærne mine må være løse.

Linda ser ikke lenger på seg selv som sexy og attraktiv. Hun forteller også at hun har endret seg
med lidelsen fra å være utadvendt, aktiv og sosial: «Forknytt er et veldig godt ord, for det er
akkurat sånn jeg har følt meg: at jeg bare er en knute av kjipt. [...] Kanskje man kan snakke mer
om det.» Hun skulle ønske at noen hadde snakket med henne om de vanskelige tankene rundt
henne selv og hennes egen kropp, siden dette er noe av det som plager henne mest: «Jeg driter i
den seksualiteten, på en måte. Det har vært andre ting å stable på beina. Jeg synes det har vært
helt fraværende.» Burde det ha vært mer fokus på resten av livet i behandlingen? Selvbildet kan
også påvirkes av partnerens respons på lidelsen, som Maia uttrykker: “Han har jo sagt at han har
fått et syn på meg som om jeg er en skadet liten fugl. Det husker jeg han sa da vi var i parterapi
noen få ganger.” Maia har opplevd at tidligere partnere har bagatellisert smerten hennes, og dette
gjør det vanskeligere for henne å ta hensyn til den: “Når jeg sa til de daværende partnerne mine
at det gjorde vondt, så var det liksom ikke sånn at de var så veldig interessert i den
informasjonen.” De tidligere erfaringene hennes påvirket hvordan hun forventet å bli møtt av den
nåværende kjæresten: “Jeg var jo litt nervøs for at jeg ikke skulle klare det. At jeg ikke kunne
tilfredsstille ham.” Hun forteller også om den vonde opplevelsen av negative endringer:
Jeg hadde veldig høy sexlyst, og så … Det har gått veldig i bølger, men den har blitt mye lavere, sånn
generelt. […] Vi hadde sex forrige uke, tror jeg, men da var det bare fordi jeg kanskje hadde litt lyst, og så
følte jeg at da kan vi jo prøve. Og det var liksom ikke … Det er ikke noe lidenskap blant noen av oss.

Synet hennes på seg selv har endret seg fra å være en seksuell kvinne med høy lyst til å bli en
person helt uten lidenskap. Det er ikke bare i møte med partneren at det er vanskelig å ha vansker
med sex. Også i sosiale situasjoner sammen med kolleger og venner kan dette temaet komme opp
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og skape en følelse av ikke å få ta del i samfunnet på lik linje med «de andre». Pia forteller at det
er vanskelig å snakke med venninner som tilsynelatende har helt problemfri sex:
Jeg sa [til en venninne] at “bare vær forberedt, det kommer til å gjøre veldig vondt. Det funket ikke for meg
første gangen” Og så møtes vi igjen på skolen etter helgen og jeg spør “hvordan var det?” Og hun: “Åja,
nei, de derre smertene. Jeg syntes ikke det var vondt i det hele tatt, jeg. Det var bare fint, og jeg kom med én
gang.” Alt var supert, og jeg: Åja, okei, så da tar vi ikke det opp igjen noensinne ...

Linda synes også det kan være sårt å snakke med venninner om egne vansker:
Jeg kan jo kjenne, når venninnene mine forteller et eller annet som funka dritbra eller at det var stas, eller
sånn og sånn, så kan jeg kjenne at, faen, her føler jeg meg veldig umoden eller barnslig eller utafor.

Med andre ord sier hun at en må kunne ha samleie for å kunne regnes som en voksen kvinne i
sosiale sammenhenger. Alle kvinnene snakker om at de må kunne tilby partneren sin sex for at
han skal ha lyst til å være sammen med dem. Stine forteller om starten av forholdet til Stian: “Da
var jeg jo veldig redd for at han skulle tenke “hvis jeg ikke engang kan ha samleie med henne,
hva er vitsen da, liksom?” Stian har fanget opp bekymringen:
Hun trodde at jeg var misfornøyd med henne på grunn av det, og det skjønner jeg på en måte, for i dagens
samfunn er det veldig viktig med sex. [...] Da hun begynte å si at hun hadde vondt, så begynte hun hele
tiden å spørre om det gikk greit, om jeg likte henne ennå, om dette var en stor greie, om det var noe jeg
kunne gjøre det slutt på grunn av. Hun begynte å stille sånne sikkerhetsspørsmål. [...] Hun ble usikker på
seg selv.

Han forteller at Stine endret seg fordi situasjonen ble utrygg når hun ikke lenger kunne tilby ham
noe samfunnet sier er viktig. Pia forteller også om utrygghet i møte med lidelsen: “Jeg går bare
rundt og tenker at det er noe veldig feil meg, og at det ikke engang kan påvises fysiologisk.” Hun
sier noe om utfordringen med å ha en lidelse som ikke kan diagnostiseres tydelig. I tillegg var
hun lenge redd for å miste kjæresten sin på grunn av plagene: «Og så handlet det også om
sårbarhet. Du føler at “men han er jo en gutt, så hvis du ikke gir ham sex, så går han til noen
andre”. Det er liksom det man tenker.» For som Pia sier: «Han får ikke smerter. Han synes
beviselig at dette er fantastisk.» Hun tenker at hans seksuelle behov må oppfylles av noen, og
hvis hun ikke er i stand til det, så forventer hun at han vil gå fra henne. Pål slites mellom å ta
hensyn til Pia og til seg selv. Han ser at hun har det vanskelig samtidig som han kjenner at han
har egne behov også:
Hun er veldig stresset. Hun har alltid noe å gjøre, og hun tenker alltid på de tingene. Hun klarer ikke å
sove. Hun har søvnmangel. Det er så mange ting som feiler henne, men jeg tenker på meg selv. Og da føler
jeg meg som en drittsekk.
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Hva gjør at han føler seg sånn? Skyldes det ambivalensen mellom hensynet til hans og hennes
behov? Han er redd for å miste Pia fordi han ikke kan være den hun trygge personen han tenker at
hun trenger. Han plages også av antagelser han har om Pias ubevisste tanker:
Det som sårer er hvordan hun oppfatter det, hvordan jeg tror at hun ser på det. At hun kommer til å se på
meg som en som presser på, eller er en av de som er sånn aggressive. [...] Jeg har frykt for at jeg ikke blir
trygg nok for henne lenger. At i hennes øyne er jeg på en måte ikke … Nå har det blitt ganske negative
assosiasjoner til meg. Nå er jeg sånn ... ja, voldtektsmann i hennes øyne. Veldig sånn ubevisst.

Synet hans på seg selv som en voldsforbryter tyder på en sterk følelse av både skam og skyld.
Følelsen av å være en dårlig partner handler for mennene om skyldfølelse for å påføre
partneren lidelse og sårhet knyttet til dette, følelsen av ikke å kunne forstå hva partneren strever
med og derfor være lite hjelpsom, samt følelsen av avsky for sin egen seksuelle lyst når denne
ikke er ønsket av partneren. Kvinnene presenterer en tanke om at en som kvinne må tilby mannen
sex for å være attraktiv, og dermed blir de selv svært sårbare for ikke å være attraktive nok når de
har vulvodyni. Disse utfordringene truer forholdet, og det blir nødvendig for dem å finne måter å
mestre disse utfordringene på.
Mestringsstrategier
Informantene tar i bruk ulike mestringsstrategier for å håndterere ulike aspekter ved å leve med
vulvodyni. Det er strategier for å beskytte eget selvbilde, parforholdet, seksuallivet og egen helse.
Disse strategiene fører ofte til ambivalens der de ulike hensynene kommer i konflikt med
hverandre.
Beskyttelse av selvbilde – fokus på positive sider
Pål forteller at det har vært vanskelig å håndtere Pias lidelse, spesielt med tanke på de sterke
negative bildene av ham selv som vekkes i møte med sitt eget uønskede begjær. Samtidig
beskytter han sitt eget selvbilde ved å vektlegge sin egen moral i situasjonen: “Jeg og hun har
vært sammen ganske lenge, og jeg vet at jeg hadde aldri vært utro mot henne. […] Jeg har tatt
ganske sterk moralsk stilling til det.” Selv om Pål føler på mye skyld, poengterer han også at
dersom det er hans skyld, så er det i hvert fall ikke overlagt skyld, men et resultat av at han ikke
visste bedre: «Jeg vet at jeg aldri hadde gjort det med vilje [...], men kanskje fordi jeg var
uerfaren, så klarte jeg ikke å se at hun hadde smerter.» Pål viser også at han er en lojal og
hensynsfull partner ved å uttrykke håp og ønsker for hvordan forholdet skal være i framtiden:
“Jeg ønsker at hun skal føle seg godt, først og fremst. […] Jeg vil veldig gjerne gjøre noe
seksuelt med henne som gir henne nytelse, fremfor meg.” Det går igjen hos mennene at de ønsker
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å bidra til å løse problemet som har oppstått, og at dette er en måte de kan uttrykke omsorg på.
Pål prøver å vise Pia sin omsorg for henne ved å tilby seg å delta i behandlingen hennes: “Jeg har
tilbudt henne et par ganger [å bli med på behandlingen]. […] Jeg ville veldig gjerne være med
på sånne ting.” En annen måte mennene uttrykker omsorg på, er ved å oppfordre partneren til å
ta tak i plagene sine, slik som Mats: “Jeg prøvde å oppfordre henne til å gjøre noe med det. Altså
gå til psykolog eller prate med moren sin, eller bare få flere på banen der.” Stian har også
forsøkt å fikse problemet: «Jeg har som sagt empati, så jeg følte at jeg måtte finne en løsning på
det.» Den empatiske måten å møte partneren på er ifølge mennene å bidra med konstruktive
løsningsforslag. Stian har foreslått flere løsninger som han tenker at kan hjelpe Stine:
Jeg prøvde å få henne til å gjøre yoga. Selv om jeg ikke gjør yoga selv, så er det en måte å roe seg ned på.
Eller noe sånn meditasjon før leggetid. [...] Men hun var ikke så veldig gira på å meditere eller gjøre yoga,
så det gikk ikke helt.

Til tross for at løsningsforslagene hans ikke hadde den ønskede effekten, følte Stian at han ble
sikrere på seg selv av å møte utfordringene han og Stine har vært igjennom: «Som menneske har
jeg blitt større, fordi jeg har gjort research, fordi jeg ville jo selvfølgelig hennes beste.» Sånn sett
har lidelsen bidratt til personlig vekst i møte med utfordringene. Stine forteller det samme:
«Samtidig har jeg blitt mer selvsikker, for jeg er klar over at det er sånn jeg har det. Dette er min
situasjon. […] Nå vet jeg hva det er, og jeg vet ting jeg kan gjøre for at det skal bli bedre.» Det
ser ut til at kunnskap og forståelse av lidelsen gir en økt opplevelse av kontroll over eget liv og at
dette har positive effekter på selvbildet. Flere av informantene vektlegger også at de har andre
ikke-seksuelle aspekter av parforholdet og presenterer dermed sex som mindre viktig enn
tidligere. Som Stine uttrykker det: “For oss handler det om mye mer enn bare samleie.”
Beskyttelse av selvbilde – plassere skyld
Uvissheten rundt hva som forårsaker vulvodyni åpner for at skylden kan plasseres ulike steder.
Flere skylder på seg selv i varierende grad, samtidig som de fleste har tanker om unødvendige
bivirkninger av lidelsen som er partnerens skyld. Pia synes at de seksuelle vanskene hennes blir
tyngre å bære fordi hun opplever Påls reaksjon på smertene som en avvisning av henne, noe som
føler til mer skyldfølelse for henne selv når hun må avbryte samleiet:
Det jeg synes har vært problematisk har vært at hvis vi starter med noe, og så gir jeg indikasjon på at det er
vondt, så drar han meg inntil i armkroken og holder meg fast der, og så går han inn for å sove. […] Og da
sitter jeg jo der: “Okei, nå har jeg vondt, og så ligger jeg her, og så skal vi ikke si noe mer”. […] Han
holder meg jo inntil, men det er fortsatt veldig avvisende, det som skjer. Og da får jeg i hvert fall veldig stor
skyldfølelse.
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Hva er det som gjør at hun opplever så stor skyldfølelse når hun avviser partneren? Pål forteller
om skyldfølelsen han får for at han kan ha gjort noe som har utløst hennes plager:
Jeg vet hun har fortalt mange, mange ganger at det ikke er min skyld, men det føles som om det er min
skyld. At jeg kanskje presset for hardt en gang. Det er alt man tviler på, alt som er feil med en person. For
meg så er det det at jeg ikke er støttende nok for henne. […] Det at det er noe fysisk eller fysiologisk, at det
er noe med kroppen hennes, det er ikke en så relevant teori i hodet mitt. Det er min feil.

Han tenker at Pias lidelse er hans feil, og det gjør det vanskelig for ham å forholde seg til
smertene hennes. I tilfeller der Pia ønsker at de skal fortsette å ha sex, er han kanskje redd for å
fortsette fordi han vet at han tidligere har påført henne smerter uten å vite det selv. Det er kanskje
lettere å avvise kjæresten enn å risikere å påføre henne mer lidelse. For Pia er det vanskeligere å
avvise Pål. I likhet med flere av de andre kvinnene, forteller Pia at hun finner på unnskyldninger
for å unngå sex eller for å forklare at hun har vansker med å gjennomføre samleie:
Så begynte jeg etter hvert å finne sånne unnskyldninger: “Å, jeg er veldig sulten. Kan vi ikke spise noe
først?” Og så klarte jeg liksom å fri meg unna det sånn. Jeg fant liksom alle disse unnskyldningene, og sånn
var det ganske mange måneder.

Mangelen på en kjent årsak gjør det lettere for paret å legge skylden på seg selv, noe som gjør det
enda vanskeligere for Pia å ta det opp. Mens Pål uttrykker klar skyldfølelse i situasjonen, ser det
ut til at Pia i større grad legger skylden på dem begge som par:
Da er det jo definitivt noe som vi gjør feil. Da må det jo være teknikk som ikke funker, tenkte jeg da. Men
hvordan ta det opp med kjæresten min når jeg ikke hadde noe erfaring med det fra før? Jeg vet ikke hva jeg
liker. Han vet sikkert ikke hva han liker. Og vi klarer i hvert fall ikke å kommunisere det til hverandre.

Hun forteller om utfordringen med å kommunisere om noe ingen av dem har språk eller
forståelse for. Pia sier samtidig at hun bærer en del av skylden for at sexlivet har blitt vanskelig,
siden hun ikke selv vet hva hun liker. Hun har lite erfaring med hva hun liker fordi store deler av
sexlivet hennes har handlet om å unngå sex istedenfor å utforske egne preferanser. Ambivalensen
mellom å tørre å håpe på bedring og behovet for å beskytte seg selv fra skuffelsen ved å håpe for
mye er også et gjennomgangstema hos kvinnene. Pia forteller om dilemmaet, og viser samtidig
hvordan tidligere erfaringer kan ha en del av skylden for at det er vanskelig å komme seg videre:
«I starten var jeg våt likevel, fordi det kunne jo være bra. Hver gang, med penetrering, så var det
bare dårlig. Og da ble det jo ikke noe å glede seg til heller. Så da forble jeg bare tørr.» Pia
beskriver en tydelig læringseffekt av tidligere smertefulle erfaringer, der kroppen responderer
annerledes på grunn av negativt endrede forventninger til opplevelsen av samleiet.
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Beskyttelse av forholdet – formidle eller holde tilbake?
Det er stor forskjell mellom de ulike parene i studien i hvor åpent de kommuniserer. Stine og
Stian er muligens de som har snakket mest sammen om lidelsen. Stine sier at de håndterer
lidelsen såpass bra fordi de kommuniserer åpent: «Jeg har aldri vært usikker på ham i det hele
tatt, og vi har vært ekstremt åpne med hverandre. Så vi har alltid vært sånn at hvis det er noe
man føler, så skal man snakke om det.» Stian har også vært åpen tilbake om hvordan han føler
det, og dermed har han kunnet minske noen av Stines bekymringer:
Jeg sa til henne: «Det er ingenting som får meg til å like deg mindre», og jeg sa at jeg ville finne en måte vi
kan løse det på, for det er det eneste jeg kunne tenke meg. [...] Det eneste jeg tenkte på var at «vi er her
sammen». [...] Jeg synes jo selvfølgelig ikke at hun skal gjøre dette alene.

De ser ut til å ha forhandlet fram en ansvarfordeling der hun formidler hvordan hun føler seg mot
at han respekterer hennes grenser. Stine er tydelig på at hun kjenner ansvar for å kommunisere
om smertene sine til Stian: «Han kan jo ikke kjenne det. Det er bare jeg som kan kjenne det. Så
med én gang det begynner å gjøre vondt, eller hvor smerten sitter, når den oppstår, hvor lenge
den varer, og sånne type ting.» Videre forteller hun om Stians ansvar:
Da er det jo å respektere det. [...] Ikke pushe det liksom. [...] Det er jo å ta hensyn, da. Til at man ikke kan
ha [sex] like lenge, eller at det er noen posisjoner som funker bedre enn andre, eller at man ikke kan ha det
like ofte.

En slik tilnærming fungerer for dem, men ikke alle er like komfortable med å snakke sammen om
seksualitet og hvordan de påvirkes av lidelsen. Pål synes det er vanskelig å snakke med kjæresten
om seksualitet generelt: «Jeg tror hun er den personen jeg snakker minst om seksualitet med, på
en veldig rar måte. Jeg snakker mer med vennene mine om det. Det er nesten kleint.» Pia synes
også det er vanskelig å snakke om seksualiteten sin med Pål. Hun sliter med å formidle smerten
sin til Pål uten å skuffe ham eller ende opp med å bli skuffet selv:
Hvis jeg sier fra med én gang det gjør vondt, og så stopper vi opp, da er det sånn at vi kan vente fem
minutter og så kan vi gjøre noe annet. Men da dør lysten hans ganske ut. Fordi han ikke har lyst til å gjøre
meg vondt, og han tenker “søren, nå gjorde jeg noe som gjorde henne vondt!”. Jeg skjønner at det ikke er
så veldig sexy å tenke på at du har gjort noen vondt.

Hun blir noen ganger skuffet over reaksjonen hun får etter å ha fortalt om plagene sine, og dette
holder henne fra å kommunisere åpent om dem. Det er ikke bare kommunikasjonen mellom
partnerne som er utfordrende, men også samtaler med andre. Flere av mennene opplever at de
ikke kan snakke med venner om situasjonen sin, deriblant Pål:
Jeg prøver å ikke diskutere sånne ting, for jeg vet at det er noe hun tar ganske personlig. Så jeg har aldri
snakket med noen andre enn henne om det. […] Jeg tror hun hadde blitt såret, for det er personlig og
intimt, ikke minst.
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Mats uttrykker også en holdning om at vulvodyni er så tett knyttet til sexlivet som er privat at det
blir umulig å snakke med andre om det:
Det som kanskje er det største problemet med det er jo at det er umulig å prate om det uten å komme tilbake
til hennes problem, og jeg ønsker ikke å snakke om andres hemmeligheter i noen sammenheng. […] Nesten
alle andre steder jeg kan prate om det, er det jo med mennesker som også kjenner henne, og da kan jeg ikke
snakke om det uten først å vite at de vet om det og på en måte er fortrolig med det. Og det er det veldig få
som gjør, og det er da først og fremst hennes næreste venninner, og de kan ikke jeg prate med.

Kvinnene forteller at det er tabu og flaut å fortelle om lidelsen til andre, både partneren og
venner, og det er ulike oppfatninger av hvem som bør ha lov til å snakke om lidelsen med hvem.
Maia uttrykker enighet med Mats om at de ikke skal utlevere hverandre på et så intimt område:
“Vi er opptatt av at sexlivet vårt er privat, og man skal liksom ikke prate med venner om sexlivet
vårt.” En annen utfordring med kommunikasjonen er at kvinnenes formidling av smertene ofte
henger sammen med en avvisning av partnerens seksuelle initiativ. Kvinnene uttrykker at det er
vanskelig å avvise partneren seksuelt uten en god unnskyldning, for eksempel støtte fra
profesjonelle. Linda beskriver at det var lettere å ta hensyn til egne smerter etter et legebesøk:
Man kan jo bare bite tenna litt sammen, fordi man ikke vet hva det er. Og så tror jeg man, i hvert fall jeg,
utsatte meg for mer enn det jeg ville [...], for det koster litt å si «Det går ikke. Det er for vondt.» [...] Etter
at vi fikk svar på hva dette var, og fikk svar på at for noen så kan det å avholde fra sex være en god ting, så
synes jeg [kjæresten] har vært veldig fin på at da driter vi i det.

Linda setter ord på noe flere av kvinnene uttrykker: Så lenge en ikke kan forklare hva som er galt
med en selv, så oppleves det nesten umulig å ta hensyn til det. Denne holdningen til sin egen
subjektive opplevelse er utfordrende, siden smertene kjennes uten at det er synlig for dem rundt.
Dette er en utfordring ved lidelser som vulvodyni, og kan bidra til å forklare hvorfor det er så
viktig for disse kvinnene å få en diagnose som både de og partneren kan forholde seg til.
Beskyttelse av egen helse – oppsøke hjelp eller fikse selv?
Både kvinnene og mennene er opptatt av å finne løsninger på lidelsen og bli kvitt smertene. På
veien mot bedring opplever de mange hindringer, blant annet økonomiske utfordringer og et
manglende tilbud for dem i helsevesenet. Linda uttrykker frustrasjon over hvor dyrt det er med en
behandling som hjelper henne:
Hvis jeg ikke hadde hatt masse jobb ved siden av studiet, hadde jeg faen meg ikke hatt råd til å gå til
osteopat en gang. Jeg betaler 900 kroner. Helt privat. Du finner ikke osteopater med avtale. [...] Og så er
det jo det eneste som hjelper.

I likhet med Stine vektlegger hun behovet for å finne egne løsninger på plagene, siden det
offentlige behandlingstilbudet ikke har hjulpet tilstrekkelig. Linda er spesielt oppgitt over at det
offentlige behandlingstilbudet hovedsakelig består av den lokalbedøvende salven Xylocain: «Den
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derre stygge Xylocainen, det føles som symptomlette, og da er det lett å ta på seg den der «Blir
dette noen gang bra?» Jeg kan godt smøre med Xylocain, jeg, men hva hjelper det liksom?» Hun
synes ikke det er en god behandling mot lidelsen hennes. Linda tenker også at det burde ha
eksistert noen grunnleggende retningslinjer for behandlingen, slik at ikke viktige faktorer blir
oversett: «Jeg har ikke blitt spurt om jeg har blitt utsatt for overgrep. Jeg har ikke det, men jeg
tenker: «Burde man ikke stille spørsmålet?»» Kvinnene i studien har ulike erfaringer med
behandling, men alle er enige om at det har vært en lang vei mot der de er i dag. For flere av dem
begynte det endelig å gå i riktig retning da de møtte fysioterapeuter som spesialiserte seg på
nettopp vulvodyni. De forteller om lettelse over å bli hørt og forstått, samtidig som det har vært
nyttig med konkrete øvelser. Stine forteller at hun har hatt spesielt stor nytte av pusteøvelser hun
har fått med seg fra behandlingen: «Jeg synes pusteøvelser hjelper veldig under samleiet også.
Hvis jeg merker at det begynner å gjøre vondt, så kan jeg gjøre pusteøvelsene og
strammeøvelsene og prøve å slappe av litt, og det har faktisk hjulpet.» For mennene er en av de
største utfordringene isolasjon og ensomhet, siden de ikke har noen steder å henvende seg med
tankene sine. De forteller at de holder på hemmeligheter som de ikke kan dele med noen og at de
opplever seg som utenfor i behandlingsforløpet. Til tross for at flere av mennene har uttrykt et
ønske om å få delta i behandlingen, har alle deltatt i svært liten eller ingen grad. Problemet med
ikke å kunne snakke med andre om utfordringene sine, forsøker Mats å løse på egenhånd:
Min måte å håndtere mye sånt på er selvrefleksjon i større grad, og å ha det rolig rundt meg og tenke over
ting. Gå en tur i skogen og tenke over ting, og så får jeg på en måte utløp for noe av det samme. Av og til er
det greit å ha noen å prate med som er nær meg, da.

Han skulle ønske han hadde noen å snakke med en gang iblant, en som ikke kjente kjæresten.
Kanskje en terapeut kunne ha hjulpet med dette behovet?
Ambivalens - tilpasse seg partneren eller egne behov?
Som det kommer fram av sitatene ovenfor, er det mange ulike hensyn å ta for informantene, og
de har alle funnet ulike måter å håndtere dette på. I mange tilfeller kommer de ulike hensynene i
konflikt med hverandre og fører til usikkerhet og ambivalens. I flere tilfeller blir de tvunget til å
prioritere den ene i paret, enten seg selv eller partneren. Maia forteller at hun i mange år brukte
apati overfor sine egne behov som mestringsstrategi:
Jeg tror bare at jeg hadde et veldig apatisk forhold til sex, og at det liksom bare var noe jeg måtte ha, og så
var jeg ferdig med det. At jeg liksom måtte ha sex for å tilfredsstille partneren. At det ikke var noen annen
måte å være en bra partner på enn å kunne tilby sex. [...] Jeg tenkte at menn bare ville ha sex og at orgasme
var viktigst, da.
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Alle kvinnene snakker om at de må «tilby sex». Hvor kommer denne holdningen fra? Mens Maia
forholdt seg apatisk til sex, fortrengte Linda seksualiteten sin fullstendig:
Seksualiteten min er jo forsvunnet. Jeg har ikke noe lyst. Ingenting. Det kjennes som om navlen til øverst på
låret er sladda i hodet mitt. Det eksisterer ikke. Det er ikke en del av meg. [...] Når sex har gjort vondt så
lenge, så er det jo egentlig bare godt å bli kvitt det, ikke sant? Godt å slippe.

Hun synes selv at det er godt å få slippe alt som har med sex å gjøre. Likevel føler hun ikke at
hun slipper helt unna, siden kjæresten har seksualiteten sin fortsatt. De har håndtert utfordringene
på en litt annerledes måte enn noen av de andre parene og inngått et kompromiss:
Han kan for eksempel foreslå «Hva om du får massasje en kveld, og så får jeg at du tar på meg en annen
kveld?» At vi liksom har en fast dag i uka, for da er det lettere å ikke mase eller bli frustrert ...» [...] Så det
var fint, for da slapp jeg å avvise, og han slapp å føle seg avvist, for vi visste begge at da skjer det.

En fordel med denne avtalen er at paret slipper byrden med avvisning. Samtidig beskriver Linda
en negativ side ved å gjøre seksuallivet til en plikt på denne måten:
Det er jo litt pliktløp. Og det er jo han klar over og. Det er sånn «Ja, hva har du lyst til?», «Ja, da gjør vi
det sånn», ser litt på klokka ... Det blir veldig sånn: «Business, not pleasure.»

Til tross for pliktløpet sier Linda at det er bedre å tilpasse seg kjæresten enn å avvise ham, for det
å avvise partneren sin seksuelt er vanskelig:
Det tror jeg handler om forventningene til et parforhold og seksualliv. At man skal jo på en måte få det til, å
ha sex med de man er glad i. Det blir så veldig sånn at det er meg det er noe galt med. Ja, det er litt den der
pingle-følelsen igjen: «Åhhh, det er så vondt, ååå!»

Hun ser på det som feigt og pinglete å være den som avviser for å unngå smerte, og hun setter ord
på forventningen samfunnet har til henne som ung kvinne om at hun skal være i stand til å ha sex
med sin egen kjæreste. Flere forteller at det vaginale samleiet står i en særposisjon i heterofil
seksualitet, blant annet Pia: “Jeg tror også det er selve ideen om [samleie] som han liker veldig
godt. Og egentlig jeg og, for det er veldig … Du blir jo connected fysisk også. [...] Nå er vi
ordentlig nære liksom.” Hun sier dermed at andre seksuelle aktiviteter er underlegne det vaginale
samleiet, og derfor blir det større press på å gjennomføre det som gir henne mest smerter. Andre
kvinner forteller om bruk av smertestillende medikamenter for å kunne ha sex, og det sier noe om
hvor viktig det er for dem å klare å gjennomføre et samleie. Ambivalens mellom de fysiske og
psykologiske/ relasjonelle konsekvensene går også igjen hos de kvinnelige informantene. For Pia
betyr det mye å se kjæresten fornøyd, og hun er villig til å strekke seg langt for å glede ham:
Jeg faket orgasmer og sånt, fordi jeg fikk ingenting ut av sexen uansett, men det var bare det at det var
koselig likevel, for det er liksom en fin ting å gjøre med kjæresten sin. […] Jeg så hvor mye han fikk ut av
det, ved å se meg glad, selv om det ikke var genuint.
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Hun sier også at selv om hun ikke får noe fysisk ut av samleiet, så oppnår hun en form for mental
tilfredsstillelse av å leve opp til idealet for hvordan hun og parforholdet skal være. Noen av
kvinnene opplever at de får noe positivt ut av det fysiske ved sexen, selv om det gjør vondt, og at
dette fører til en ambivalens mellom smerteunngåelse og lyst. Maia forteller om dette:
Altså, det var godt med samleie, også. Altså, før det begynte å gjøre vondt, så var det godt. Det var også litt
godt selv om det begynte å svi etterhvert, fordi det var jo stimuli av g-punkt, da, mens det svir i
skjedeåpningen. […] Det var rett og slett bare vondt og godt samtidig.

For Stine er det frustrerende at hun fortsatt kjenner på lyst til å gjøre noe som er smertefullt:
Jeg har jo like lyst. Det er jo ikke lysten det går på. Det er bare det at det er det fysiske som gjør så vondt.
Jeg har jo fortsatt like lyst på [sex] som jeg hadde før smertene oppstod. [...] Det er ikke sånn at jeg ikke er
forelska i ham eller ikke har lyst på ham. Det er bare det at det gjør så vondt at jeg orker ikke tanken på det
engang.

Hun klargjør at unngåelsen av sex ikke handler om manglende tiltrekning eller interesse for
partneren. Hun forteller om avveiningen mellom å følge sin egen lyst og unngåelsen av smerte:
Hvis det er så vondt at jeg ikke orker tanken på å ha på meg undertøy engang, eller at det er vondt når jeg
setter meg ned eller reiser meg opp, eller at jeg ikke klarer å løpe fordi det er smertefullt, så er det ikke
verdt det. Men hvis det er sånn at jeg bare kjenner litt rykninger her og der, så går det greit.

For kvinnene er det viktig å tilfredsstille partneren, samtidig som de prøver å ta hensyn til seg
selv, og de opplever muligens mer ambivalens enn partnerne sine. Mennene uttrykker i større
grad enn kvinnene en opplevelse av at det ikke er noen vits i å prøve å gjøre noe med sexlivet
mellom en selv og partneren. De forteller at deres initiativ ofte møtes med avvisning, forsøkene
på sex oppfattes som uromantisk, og andre seksuelle aktiviteter framstår som mindre attraktive
enn det vaginale samleiet. Mats har opplevd sex som noe obligatorisk uten rom for spontanitet:
Det som skapte mye problemer da var det at vi kommer tilbake til disse tingene som man skulle prøve å
gjøre og sånne ting. At seksualiteten mistet helt følelse og ble en litt sånn klinisk øvelse: “Nå skal vi teste ut
noe”. Og det var vanskelig å bli motivert for å delta i det, for det var liksom noe sånt … Det hadde
ingenting med sex å gjøre, egentlig.

Han uttrykker også frykt for konsekvensene av å ta initiativ og forsøke å ha sex:
Jeg vet at veldig ofte når vi faktisk prøver, så ender det med en negativ opplevelse både for meg og henne.
Det at hun kanskje får vondt og jeg må stoppe og jeg må trøste henne, og det er litt sånn … Det krever en
del emosjonell energi å gå gjennom det, og det er ikke nødvendigvis en positiv opplevelse. Og da ender det
opp med at man gruer seg til sex istedenfor at man gleder seg til sex.

For Mats er det vanskelig å opprettholde sin egen motivasjon til å jobbe med sexlivet, siden han
gjentatte ganger har erfart at det fører til mer negative enn positive konsekvenser for dem begge.
Samtidig ser han at det er viktig for forholdet hans til Maia:
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Jeg ser jo hvordan det påvirker parforholdet og hvordan i hvert fall lange perioder uten noen intim kontakt
gjør at forholdet får et mer sånn familiært preg, da, enn et partnerforhold. Og det er noe som er litt
vanskelig å komme seg ut av.

Mats opplever at den romantiske relasjonen står i fare for å oppløses av mangel på intimitet, og
han ønsker å komme ut av denne situasjonen selv om det er vanskelig. For å endre situasjonen må
seksualiteten inn i parforholdet igjen, og da må parene finne måter å håndtere det på som gir dem
mindre fysisk og psykisk ubehag. Et hinder mot dette målet er at flere av kvinnene har en
opplevelse av at de ikke har noen rett til å få sex på sine egne premisser. Maia uttrykker et ønske
om at Mats hadde vist større interesse for å skape et felles seksualliv som begge kan ha glede av:
Sex er viktig for meg i et forhold. Jeg har tenkt på det, at i det forholdet jeg er i nå, så får jeg ikke sex. Og
så leser jeg på Reddit, for eksempel, om andre som har vaginisme som har masse sex med kjærestene sine.
Da blir jeg litt sur på ham ...at han har den ene fikserte forventningen om hva sex er. At han skal henge seg
så utrolig opp i det samleiet. «Hvis du liksom var litt mer åpen for det …» Men så tenker jeg at «Hvem er
jeg til å kreve ting?»

Hvorfor opplever kvinnene seg som kravstore når de ønsker sex på sine egne premisser, mens de
ser det som en nødvendighet at mannen får det samme? Mens kvinnene opplever et press om å
leve opp til partnerens forventinger, forsøker noen av mennene så godt de kan å dempe presset og
kompensere for de aktivitetene de ser at ikke er til glede for partneren. Stian har foreslått ulike
løsninger for å hjelpe til: «Når det begynner å bygges opp, før det gjør kjempevondt, så kan vi ta
det litt rolig, så kanskje vi kan fortsette etter noen minutter.» Han har også en plan for å håndtere
situasjonen dersom det ikke går an å fortsette: «Deretter begynte vi med andre ting som å ta en
dusj etterpå, og da var det bare at vi koste i dusjen og prøvde å kompensere, på en måte.» I likhet
med Mats tenker Stian at intimitet og fysisk berøring er viktig for forholdet, og forsøker derfor å
finne smertefrie alternativer som kan dekke de behovene for dem begge. På denne måten går det
an å ta hensyn til både smertene og behovet for intimitet.

Oppsummering av resultater
Utfordringene med å leve med vulvodyni begynner med en oppdagelse av smerter hos kvinnen
som verken hun eller han forstår. De vet ikke hva lidelsen kommer av og har ikke hørt om den
tidligere. Etter mange, ofte mislykkede, forsøk på å få hjelp, er forståelsen fortsatt liten, og det
gjør det vanskelig å kommunisere om plagene. Mangelen på en årsaksforklaring trekkes spesielt
fram som et hinder for å fortelle om plagene. Kvinnene forteller om vansker med å fortelle om
smertene uten å såre partneren når en ikke har en årsak eller forklaring, og dette fører til at noen
heller skjuler smertene, «faker» orgasmer og pynter på sannheten. Uvissheten rundt lidelsen
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skaper sterke emosjonelle reaksjoner hos begge i paret, blant annet skyld, skam og dårlig
samvittighet. Flere reagerer med avmakt i møte med behandlingssystemet. Videre viser utsagnene
at både kvinnene og mennene danner seg forestillinger om den andre som bidrar til å endre deres
eget selvbilde. Truslene mot selvbildet mestres av noen av mennene ved å fokusere på positive
aspekter av dem selv, mens kvinnene ser ut til å håndtere dette i større grad ved å skjule hvordan
de har det og fokusere på det positive ved partneren og forholdet. En del av mestringen ser også
ut til å være ulike kommunikasjonsmåter, der kvinnene veksler mellom og dele og å holde tilbake
informasjon, muligens for å oppnå en følelse av kontroll i en utfordrende situasjon. Mennene
opplever å ha færre kommunikasjonsmuligheter, slik at de må finne måter å håndtere dette på
alene. Kvinnene uttrykker mye ambivalens, spesielt i forhold til hvem i paret de skal ta mest
hensyn til, og partnerens ønske om samleie tillegges stor vekt for de fleste. Mennene prøver ofte
å dempe presset kvinnene opplever, blant annet ved å foreslå andre aktiviteter. På grunnlag av
disse sitatene forstår jeg dynamikken i parene slik den er illustrert i Figur 1.

Figur 1
Modell for pardynamikk og mestring ved vulvodyni
Kunnskap/ forsåelse
av lidelsen og
emosjonelle
reaksjoner

Relasjonelle
forestillinger og
selvbilde

Mestringsstrategier

Diskusjon
De tre temaene kan sees som en modell for hvordan vulvodyni påvirker dynamikken i
parforholdet, som igjen påvirker begge partene og deres mestringsstrategier. Temaene kan tenkes
å påvirke hverandre, slik at kunnskapen om og forståelsen av lidelsen påvirker de relasjonelle
forestillingene om seg selv og partneren, som igjen påvirker hvordan paret kommuniserer og hva
slags mestringsstrategier som tas i bruk. Dette impliserer at økt kunnskap og en annen forståelse
av lidelsen, for eksempel fra helsepersonell som møter kvinnen og/ eller paret, kan endre hvordan
paret snakker sammen og mestrer de utfordringene de har.
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Kunnskap/ forståelse av lidelsen og emosjonelle reaksjoner
Kvinnene i denne studien vektlegger behovet for å finne en årsak til lidelsen deres, både for å
kunne forklare seg overfor partneren, helsepersonell og andre, men også for å slippe byrden med
å lure på om smertene er selvpåført på noen måte. Andre studier viser at mange kvinner med
vulvodyni attribuerer symptomene sine til mer kjente lidelser, mens andre lever med mye skam
over symptomene sine (Vieira-Baptista, Lima-Silva, Cavaco-Gomes, & Beires, 2015). Studier
viser også at mange kvinner med underlivssmerter opplever stor lettelse over å få en diagnose og
et navn på det de opplever (Vieira-Baptista et al., 2018). Ofte forklarer de lettelsen med at de har
opplevd gjentatte ganger å bli mistrodd av helsepersonell som forteller dem at de overreagerer,
gjør seg til eller at det kun er psykologisk (Vieira-Baptista et al., 2018). Mine informanter
forteller at dette stemmer for dem også.
Det er interessant at alle kvinnene i studien trakk fram negative opplevelser med
helsepersonell til tross for at dette aldri ble tematisert av intervjueren siden det var på siden av
forskningsspørsmålene. Det tyder på at dette var viktig for dem å få fram og noe de ønsket at
skulle bli bedre for framtidige pasienter. Det er kjent fra tidligere studier at vulvodynipasienter
ofte opplever å bli diskriminert av helsepersonell på grunn av fordommer og manglende
kunnskap om lidelsen, blant annet fordi helsepersonell får for lite eksponering for lidelsen i
helsefaglige utdanninger (Vieira-Baptista, Lima-Silva, Perez-Lopez, Preti, & Bornstein, 2018).
Det betyr at leger og annet helsepersonell som møter denne gruppa trenger å få mer opplæring
om vulvodyni enn det de får i dag.
Det er vist at det er en generell skjevhet (bias) i forhold til kjønn der kvinners smerte blir
tatt mindre seriøst (Hoffmann & Tarzian, 2001; Fishbain, Goldberg, Meagher, Steele, &
Rosomoff, 1986). Det er høyere sjanse for kvinner å bli sendt hjem fra sykehuset når de er
alvorlig syke (Nabel, 2000), kvinner må vente lenger enn menn før de blir gitt smertestillende, de
får mindre effektive medikamenter og i lavere doser enn menn med sammenlignbare plager
(Chen et al., 2008). I tillegg er mesteparten av medisinsk forskning gjort på menn, så det er
relativt lite kunnskap om hvordan mange medisiner virker på kvinner (Dusenbery, 2018). En
studie på kjønnsforskjeller i smertebehandling (Calderone, 1990) har funnet at kvinner oftere får
beroligende medisiner når menn får smertestillende, som sier noe om hvordan mange av disse
pasientene blir møtt med at de er hysteriske framfor at de har smerter. Lidelser som i hovedsak
rammer kvinner, er generelt mindre forsket på (Dusenbery, 2018), slik som autoimmune
sykdommer, smertelidelser og underlivsplager. Flere av disse funnene er også poengtert i
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rapporten «Hva vet vi om kvinners helse?» (Rødland, 2018) som er utarbeidet av Kilden
kjønnsforskning.no og Norske Kvinners Sanitetsforening. Kvinnene i min studie bekrefter at
disse holdningene også går igjen i Norge i dag. Når kvinnene blir møtt med at alt er psykologisk
og stressutløst, fører det til følelser som avmakt og skam. For mennene er det vanskelig å sette
seg inn i erfaringene kvinnene har fra helsevesenet, siden de selv ikke opplever å bli møtt på
samme måte, og dette gjør det muligens vanskeligere for dem å forstå partnerens situasjon.
Det opplevdes noe lettere å analysere datamaterialet fra mennene enn fra kvinnene. Dette
kan skyldes at kvinnene hadde sterkere negative følelser knyttet til temaet, slik som skam, som
gjorde det vanskeligere for dem å snakke åpent og direkte om egne opplevelser. Mennene ble
opplevd som mer direkte, noe som kan skyldes at de snakket om partnerens lidelse mer enn sin
egen, som ga dem større avstand til temaet og mindre intense negative emosjoner knyttet til
lidelsen. I tillegg hadde kvinnene muligens ulike årsaker til lidelsen og ulike erfaringer i møte
med helsepersonell. Mennene hadde tilsynelatende et likere utgangspunkt i og med at de var
utenforstående partnere til kvinnene og i stor grad erfarte de samme konsekvensene uavhengig av
kvinnens sykdomsårsak og behandlingserfaring.

Relasjonelle forestillinger og selvbilde
En svensk studie (Elmerstig, Wijma, & Swahnberg, 2013) fant at hver tredje 18-22 år gamle
kvinne opplever smerter under samleie og at nesten halvparten av disse fortsetter å ha sex til tross
for smertene. Hovedgrunnen til dette var at de prioriterte partnerens nytelse over sin egen, og de
ville ikke ødelegge for ham og være en skuffelse. 22 % av disse kvinnene simulerte nytelse, og
33 % av dem fortalte aldri partneren om smertene. De kvinnene som fortsatte å ha sex til tross for
smerter oppga også å føle seg mer underlegne og var mer misfornøyd med seg selv. Forskerne
tolket dette som en indikasjon på at de inntok en mindreverdig rolle i forholdet. Kvinnene i min
studie tilhører gruppen som har fortalt partneren om smertene, men flere av dem forteller at det
tok flere år fra plagene oppstod til de fortalte om det til partneren. Alle kvinnene i datamaterialet
mitt forteller også at de tidvis har «bitt tenna sammen», holdt ut, løyet og «faket» orgasmer for å
prioritere partnerens nytelse over sin egen.
En studie (Ayling & Ussher, 2008) som så på diskursene rundt femininitet og
heteroseksualitet fant at kvinnene med vulvodyni så på seg selv som en inadekvat kvinne og
partner som mislyktes i å tilfredsstille partneren. Kvinnene snakket om menns driv til sex og at
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det vaginale samleie er en essensiell del av heterosex. Når de mislyktes på dette området, førte
det til skyldfølelse og skam. Dette uttrykkes også i datamaterialet mitt. Ved å ta til seg en
posisjon som «inadekvat» aksepterer kvinnene en underlegen posisjon i forholdet, og det å være
«mindre enn» hva en tenker at en burde være, er det Kaufman (1993) kaller skam. Ayling &
Ussher (2008) fant at flere av forholdene til informantene deres var sterke til tross for seksuelle
vansker, men de fant ikke ut hvorfor siden de bare intervjuet kvinnene. De spør seg om det kan
være fordi mennene ikke deler kvinnenes syn på henne som inadekvat. I min studie kommer det
fram støtte til denne hypotesen. Flere av mennene uttrykker at de ikke ville ha gått fra partneren
sin på grunn av vulvodyni og seksuelle vansker. Det kommer også fram av datamaterialet at
parene fokuserer mer på andre positive aspekter ved forholdet enn på det seksuelle. Dette passer
med at omtrent halvparten av menn oppgir at de kunne forestille seg å være i et forhold uten sex
(McPhillips, Braun, & Gavey, 2001), og mange forhold vedvarer til tross for ulikheter i seksuelt
behov og lyst (Mooney Somers, 2005). Ayling & Ussher (2008) spør seg også om fokuset på det
vaginale samleiet kanskje ikke er så viktig for mennene som kvinnene tror. I mitt datamateriale
gis det mindre støtte til denne hypotesen, og flere av informantene, av begge kjønn, forteller at
andre seksuelle aktiviteter føles mindreverdig i forhold til samleie.
Mennesker påvirkes av samfunnet de lever i, og det medfører at mange føler på at de går
glipp av noe viktig og at de ikke lever opp til kulturens idealer for hvordan en skal være (Marriott
& Thompson, 2008). Dette uttrykkes også av informantene mine av begge kjønn. Seksuell
kompetanse er tett knyttet opp mot sosial kompetanse i dagens vestlige samfunn (Træen, 2008),
og dette kan forklare hvorfor det er så vanskelig for vulvodynipasienter (og partnerne deres) å
snakke om utfordringene sine. Det å vise seg offentlig som sosialt inkompetent kan tenkes å føre
til sosial avvisning og lavere selvfølelse, og er nok en viktig grunn til at de færreste snakker høyt
om seksuell uhelse (Træen, 2008). Dette kan forklare hvorfor noen av kvinnene omtaler seg selv
som umodne og barnslige, slik som Linda. Både hun og Pia gir uttrykk for lavere selvfølelse i
møte med jevnaldrende kvinner uten seksuelle vansker.
Når en ikke lever opp til de sosiale forventningene samfunnet og en selv har til en, er det
mulig (og vanlig) å rekonstruere de faktiske hendelsene og tolke dem i henhold til det bildet av
oss selv som vi ønsker å vise (Træen, 2008). Mennesker har en tendens til å gjøre dette slik at
våre handlinger fremstår som suksessfulle og sosialt akseptable, og én måte å opprettholde et
positivt selvbilde på er å plassere skylden for problemene langt unna en selv (Træen, 2008).
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Derimot vil det å forklare lidelsen med indre, varige egenskaper som personlighetstrekk og moral
føre til skam. Dette kommer fram når vulvodynipasientene i denne studien sier at det hadde vært
mye lettere å leve med lidelsen om de visste at det var en fysisk årsak som et virus eller et gen,
for da kan ikke de selv klandres på samme måte som hvis årsaken er psykisk. Det har blitt vist at
pasientenes forståelse av sin egen lidelse og seg selv i stor grad påvirkes av hvordan
helsepersonell først formidler kunnskap om lidelsen, særlig med tanke på dikotomien fysisk/
psykisk lidelse (Marriott & Thompson, 2008). Mariott & Thompsons studier (2008) tyder på at
pasientene lettere forholder seg til en fysisk årsak som de kan eksternalisere og gjøre noe med,
framfor en psykisk årsak som fort fortolkes som at smerten skyldes en indre del av dem selv som
de ikke kan gjøre noe med. Flere av kvinnene i studien min forteller at helsepersonell først
forklarte lidelsen deres som noe psykisk, og dette kan ha bidratt til ytterligere utfordringer for
dem. Mange av temaene som kommer opp i mitt datamateriale kan forstås utfra en skammodell,
siden kvinnene forteller at de opplever at det er noe galt med deres eget indre når lidelsen ikke
har en klar medisinsk årsak (Marriott & Thompson, 2008). Det er også tydelig at smerten i seg
selv ikke er det mest problematiske ved lidelsen, men heller hvordan selvbilde og seksualitet
påvirkes (Marriott & Thompson, 2008).
Samfunnets syn på kjønn og seksualitet påvirker hvordan vi forholder oss til både oss selv
og hverandre. Det seksuelle skriptet for heterofile er at mannen skal være viril og aktiv, mens
kvinnen skal tilfredsstille andres behov uten nødvendigvis å ha sex for sin egen skyld (Træen,
2008). Ved vulvodyni blir det vanskelig for mannen å leve opp til forventningen om at han skal ta
initiativ og opprettholde sexlivet til paret når han samtidig vet at det påfører partneren smerte.
En canadisk studie av mannlige partnere til kvinner med vulvodyni (Sadownik et al., 2017) fant
at disse mennene føler på mye skyld og frustrasjon. De rapporterer lavere kvalitet og kvantitet av
sex, samt kommunikasjonsvansker i forholdet. Samtidig forteller noen om muligheter for
personlig vekst. I mitt datamateriale forteller også flere av mennene at de har blitt bedre, større og
mer kunnskapsrike mennesker på grunn av utfordringene de har hatt med vulvodyni. Partnere til
kvinner som har vært i et omfattende behandlingsforløp for lidelsen, forteller at behandlingen har
bidratt til økt kunnskap, kommunikasjon og bedre psykisk og seksuell helse (Sadownik et al.,
2017). Dette tyder på at behandlingen av kvinnene kan ha effekter utover deres egen helse og ha
positiv virkning på både partneren og forholdet.
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Utfra mennene i min studie ser det ut til å være et behov for å veie opp for det negative
selvbildet ved å fokusere på hva som gjør dem til en god partner. Da forteller de om en
opplevelse av omsorg og at de kan hjelpe partneren. Selvbildet ser ut til å bli bedre av å fokusere
på hvordan de oppfører seg moralsk rett i møte med utfordringene vulvodyni skaper i forholdet.
Seksuell tilfredshet hos heterofile menn er tett knyttet til samleiefrekvens (HaavioMannila & Kontula, 1997), og seksuell misnøye øker risikoen for brudd og utroskap, spesielt for
menn (Sprecher, 2002; Laumann, Gagnon, Michael, & Michaels, 1994). Flere av kvinnene i
denne studien uttrykker at de tenker på dette, og derfor føler de på behovet for å tilby partneren
sex for at han ikke skal gå fra dem og finne noen andre. Det at forholdet blir vanskelig fordi den
mannlige partneren ønsker å ha sex oftere enn kvinnen er noe som går igjen også i de fleste
heterofile par uten vulvodyni (Stabell, Mortensen, & Træen, 2008). De vanligste grunnene
heterofile menn oppgir for å gå fra partneren er et dårlig sexliv og et kjedelig forhold (Træen,
2010), som tyder på at regelmessig og variert sex er viktig for å opprettholde forholdet for de
fleste. Manglende variasjon i seksuelle aktiviteter kan også bidra til å redusere seksuell tilfredshet
(Træen, 2010; Haavio-Mannila & Kontula, 1997), noe som tyder på at par som lever med
vulvodyni kan tjene på å utvide sitt seksuelle repertoar framfor å rette alt fokus mot det vaginale
samleiet. Hos kvinner er seksuell tilfredshet tilsynelatende mer avhengig av sosiale og
kontekstuelle faktorer (Baumeister, 2000).
Kvinnene i min studie uttrykker mye negative følelser som frykt og skam. De føler frykt
for at partneren vil forlate dem og skam fordi det er noe ved dem selv som de frykter vil utløse et
eventuelt brudd. Kvinner attribuerer ofte seksuell misnøye til indre faktorer (Træen, 2010), som
bidrar til å påføre dem mer skam og skyld, mens menn lettere attribuerer misnøyen til eksterne
faktorer (Træen, 2010). Dette fører til en enighet i paret om at den seksuelle misnøyen er
kvinnens skyld, og dette kan igjen bidra til å redusere hennes seksuelle lyst og evne ytterligere,
samtidig som selvbildet hennes svekkes av at hun ikke klarer å leve opp til partnerens og
samfunnets forventninger til et hyppig og variert sexliv (Træen, 2010). Det blir fort en ond sirkel
der hun har sex med partneren ut av plikt for å opprettholde forholdet (Træen & Skogerbø, 2009),
som igjen kan gå ytterligere utover selvbildet fordi hun føler at hun svikter seg selv og sine egne
behov (Træen, 2008). Å legge lokk på sine egne behov er assosiert med depresjon (Jack, 1991),
noe som muligens delvis kan forklare hvorfor kvinner med vulvodyni ofte blir deprimerte
(Ayling & Ussher, 2008). Rosen et al. (2014) foreslår å inkludere partnere i behandlingen for å
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redusere kvinnenes følelse av ansvar og skyld, slik at paret motiveres til å håndtere lidelsen i
fellesskap. I mitt materiale forteller imidlertid både Pål og Stian en annen historie. Pål uttrykker
tydelig at han opplever lidelsen som hans skyld, og Stian poengterer at lidelsen ikke er Stines
skyld. De utfordrer dermed hypotesen om at mennene forstår de seksuelle vanskene som
kvinnens skyld.
Den som avviser seksuelle initiativ antar ofte at partneren blir sint på dem, og de blir triste
fordi de har gjort partneren ufortjent sint (Træen, 2008). Det gjør det ubehagelig å avvise
partneren og fører til skyldfølelse, særlig i tilfeller der partneren fortsetter å uttrykke sitt ønske
om sex (Træen, 2008). Til slutt kan avviseren bli frustrert, irritert og føle seg forfulgt og
diskriminert (Baumeister, Wotman, & Stillwell, 1993). Det er heller ikke lett å være den som
stadig blir avvist når en tar initiativ, og det kan føre til smerte, sorg og ydmykelse, som igjen kan
føre til lavere selvfølelse (Træen, 2008). Dette uttrykker Pål spesielt tydelig i mitt materiale.
Seksuell lyst er tett knyttet til tilfredshet med forholdet (Öberg et al., 2002), og lysten
påvirkes av opplevd nærhet og en jevnbyrdig maktbalanse mellom partene (Ridley et al., 2006).
Når den ene parten har en lidelse som vulvodyni, som påvirker viktige opprettholdende faktorer
for forholdet, er det sannsynlig at maktbalansen mellom partene endres og bidrar til å gjøre
kvinnene mer engstelige, som igjen påvirker deres håndtering av lidelsen i negativ retning.
Langvarige smerter i vulva ser ut til å påvirke hvordan kvinnene i min studie forholder
seg til sitt eget kjønnsorgan, og flere av dem forteller at de har forsøkt å ignorere signaler fra
denne delen av dem fordi det hovedsakelig er ubehag derfra. For Linda har det gått så langt at
hun opplever at hele hennes seksualitet har forsvunnet. Herbenick et al. (2011) fant en signifikant
sammenheng mellom kvinners seksuelle funksjon og genitale selvbilde. Vulvodyni kan påvirke
dette selvbildet og føre til opplevelsen av fremmedgjøring som også pasienter i andre studier
beskriver (bl.a. Danielsen et al., 2018). En viktig del av behandlingen vil derfor være å integrere
følelser, tanker og kroppslige fornemmelser knyttet til underlivet i et mer helhetlig kroppsbilde.
Kroppsbevissthet (body awareness) er vist å ha positivt effekt på smerte, angst, depresjon og
generell livskvalitet ved andre kroniske smertelidelser som fibromyalgi og kronisk
utmattelsessyndrom (Courtois, Cools, & Calsius, 2015), så det gir grunn til å tro at det også kan
virke positivt ved vulvodyni.

50

VULVODYNI OG PARFORHOLD
Mestringsstrategier
Flere av kvinnene jeg har intervjuet tillegger partnerens seksuelle behov større vekt enn deres
eget behov for selvivaretakelse, som tyder på at de er påvirket av sosiale skript der menns behov i
et forhold har en høyere stilling (Nicolson, 1993), og dette fører til en følelse av at det er deres
plikt å kunne tilby partneren sex. Kvinner har i større grad pliktsex (sex for å tilfredsstille
partneren når en selv ikke har lyst) enn menn (Træen & Skogerbø, 2009). Træen og Skogerbø
(2009) fant at dette gjaldt 2/3 av kvinner mot 1/5 av menn med signifikant nedsatt sexlyst. For
kvinnene med mildt nedsatt lyst hadde dette en sammenheng med manglende kunnskap om ens
egne seksuelle behov og manglende kommunikasjon med partneren om seksuelle preferanser,
slik Pia uttrykker spesielt sterkt i mitt materiale når hun sier at hun ikke vet hva hun selv liker.
Menn klarer i større grad å formidle sine behov og fantasier (Træen & Skogerbø, 2009). Dette
kan bidra til at kvinnene verdsetter partnerens seksuelle behov over sine egne, som en ser utfra
resultatene i min studie. Det kan også tenkes at det er vanskeligere for kvinnene å kommunisere
ærlig, siden de opplever at de har mer å tape på et eventuelt brudd.
Kvinnene i min studie forteller om vansker med å avvise partneren i seksuelle settinger.
Flere forteller at de finner på unnskyldninger og gjør ulike tiltak for å unngå å havne i seksuelle
situasjoner. De følger seksuelle skript for avvisning som innebærer at de unngår å skape eller gå
inn i situasjoner som er definert som seksuelle, slik som for eksempel å legge seg samtidig med
partneren. Dette sees også hos andre kvinner med ulike seksuelle dysfunksjoner (Træen, 2008).
Samtidig blir sex sett på som en nødvendighet for å opprettholde forholdet til partneren, så
kvinnene går inn for å minimere tiden som blir brukt på seksuell aktivitet ved å velge aktiviteter
som gir partneren orgasme raskest mulig (Træen, 2008). Etterpå kan kvinnen være tilfreds med at
det ikke trenger å skje igjen på en stund, og det reduserer skyldfølelse for ikke å være bra nok for
partneren (Træen, 2008). Det virker som denne skyldfølelsen hos avviseren kommer av at den
som avviser ser for seg færre mulige utfall som alle er negative, blant annet at partneren blir såret
(Baumeister et al., 1993). Dette ser ut til å være likt for både menn og kvinner, og begge kjønn
ser ut til å oppleve seg som pliktige til å ha sex med partneren i et forpliktende forhold (Træen,
2008). Flere av de mannlige informantene mine uttrykker at de heller vil ha en klar avvisning enn
å gå og lure på hva partneren vil. Flere av dem har oppdaget partnerens smerter først etter at hun
har erfart dem i lang tid, og dette har gjort dem usikre på hvordan hun egentlig føler seg.
Samtidig forteller kvinnene at det er vanskelig å avvise partneren på grunn av hans respons.
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Kvinnene jeg har intervjuet uttrykker mye ambivalens, mellom sine egne behov og
partnerens behov, men også mellom behovet for å unngå smerte og sitt eget behov for å oppleve
de positive aspektene ved eget seksualliv. De forteller om lystproblemer og vansker med
fysiologiske aspekter som lubrikasjon og psykologiske aspekter som angst og negative
forventninger. Kvalitative undersøkelser av kvinner med lystproblemer viser at mange har et
ønske om å være seksuelt aktive og ha mer sex, men at det blir vanskelig å gjennomføre på grunn
av lav libido (Træen, 2008). Lav libido kombinert med smerter gjør det ekstra vanskelig for
vulvodynipasienter å håndtere sin egen seksuelle lyst.
En studie av 14-20 år gamle kvinner (Elmerstig, Wijma, Sandell, & Berterö, 2012) fant at
idealet deres om likestilt sex der begge parter får nytelse og ingen dominerer, blir hindret av
sosiale normer og krav, samt at de oppfatter at de mannlige partnerne «kjører sitt eget løp».
Forskerne konkluderer med at det ennå ikke er likestilling i forhold til kjønnsnormer for unge
heterofile. Pia forteller om dette når hun uttrykker at det er «en flaggstang i rommet» som hun
ikke har kontroll over og som kan gjøre den seksuelle opplevelsen hennes ubehagelig.
Kvinner med seksuelle vansker har mer negative følelser og tolkninger knyttet til både
seksuelle aktiviteter og generell berøring fra partner (Rancourt, MacKinnon, Snowball, & Rosen,
2016), og dette forstås som at de frykter at all berøring kan lede til sex. De tolker lettere
partnerens berøring som seksuell og reagerer mer negativt på dette enn kvinner uten seksuelle
vansker. Det kan vanskeliggjøre opprettholdelsen av intimitet i forholdet, siden kompensatoriske
aktiviteter som klemming og annen berøring fort kan oppfattes som sexpress av kvinnene. Noen
av parene i materialet mitt har likevel klart å opprettholde en slik strategi, slik som Stine og Stian
som har brukt klemming som kompensasjon for manglende samleie. Også Linda beskriver noe
lignende når hun og kjæresten bytter på å ta på hverandre til faste tider. En slik strategi fungerer
ikke for alle, og Pia forteller at hun aktivt har forsøkt å unngå potensielt seksuelle situasjoner.
Ifølge sosiologene Gagnon og Simon (2005) er sex en viktig symbolsk akt som handler
minst like mye om kjærlighet, intimitet og selv-presentasjon som fysisk nytelse. Pia uttrykker
dette tydeligst når hun sier at det er selve ideen med samleiet og den særegne evnen det har til å
knytte henne og Pål sammen som par som er så viktig. Med Gagnon og Simons (2005)
psykososiale forståelse vil dermed seksuelle dysfunksjoner kunne bidra til både avstand fra og
intimitet med partneren. Denne modellen gjør det lettere å forstå hvorfor både forholdet og ens
eget liv og selvbilde er i faresonen når sex blir vanskelig.
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Parforhold i dag er muligens mer avhengig av kjærlighet og seksualitet enn tidligere, når
det ikke er like sterke sosiale normer for å holde sammen (Giddens, 1992). I vårt samfunn hører
sex og kjærlighet sammen, og kjærlighet skal ideelt sett uttrykkes gjennom sex for å framstå som
genuin, som krever at partnere føler lidenskap for hverandre (Træen, 2008). Det legger ekstra
press på de som har seksuelle vansker. Mats og Maia forteller at den romantiske lidenskapen er
forsvunnet, og de har slitt med å endre den familiære relasjonen som har oppstått mellom dem.
For å opprettholde et forhold over tid kreves intimitet og evne til å kommunisere åpent og vise
egen sårbarhet overfor partneren (Træen, 2008). Seksuell tilfredshet henger sammen med
tilfredshet med parforholdet generelt, og endringer i tilfredshet henger sammen med kvaliteten på
den intime kommunikasjonen i forholdet (Byers, 2005). Interpersonlig kommunikasjon rundt
egne behov og ønsker er derfor svært viktig for både forholdet og sexlysten.

Begrensninger ved studien
En av styrkene ved denne studien er at begge parter i paret har blitt intervjuet med kort
mellomrom, som gir et godt bilde av hva partene opplever likt og ulikt fra hverandre på et gitt
tidspunkt. I tillegg har det vært gjort relativt lange dybdeintervjuer med alle, slik at de har kunnet
formidle opplevelsene sine grundig. Alle fikk muligheten til å ta opp temaer utenfor
intervjuguiden, for å fange opp relevante temaer som ikke var tenkt på fra før.
En begrensning ved studien er at utvalget er selektert til å bestå av par som trolig har
mindre vansker enn mange andre med samme lidelse. Parene i denne studien har alle holdt
sammen over lengre tid med vulvodyni, og pasientene har fått behandling utover det som er
standard behandling for lidelsen i Norge, siden de er rekruttert fra en poliklinikk som
spesialiserer seg på nettopp vulvodyni. Dette gir grunn til å tro at parene i studien er blant de
bedre tilpassede og de som har fått mest helsehjelp for lidelsen. Det gjør det nærliggende å tenke
at de vanskene som kommer fram av intervjuer med disse parene er tilstede også hos andre par,
og muligens i større grad.
Det var vanskelig å rekruttere par der mennene ønsket å delta. Mange kvinner viste
interesse for å delta i studien, men ble ekskludert på grunn av partneren. Utfordringer rundt
rekruttering av mannlige partnere kan være en årsak til at det er lite forskning på partnere til
vulvodynipasienter. Muligens var det lettere for kvinnene å delta fordi de allerede var i en
behandlingssituasjon der de snakket om lidelsen sin, og de fikk møte intervjueren på forhånd. Det
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er også mulig flere menn hadde ønsket å delta dersom det var en mannlig intervjuer. De mennene
som har deltatt har muligens vært mer interessert i å snakke med helsepersonell og få informasjon
om lidelsen enn de som avslo deltakelse. Det kan bety at ikke alle andre partnere har de samme
ønskene om å bli mer inkludert i behandlingen. Det kan likevel hende at det er nyttig for partnere
å bli inkludert i behandlingen selv om de i utgangspunktet ikke har et ønske om det.

Konklusjon
Funnene i denne studien tyder på at par som lever med vulvodyni får en type dynamikk som
utfordrer forholdet. Tre temaer kom fram av datamaterialet: 1) Manglende kunnskap/ forståelse
og emosjonelle reaksjoner, 2) Relasjonelle forestillinger og selvbilde og 3) Mestringsstrategier.
Mangelen på kunnskap og forståelse fører til følelser av avmakt, skyld, sinne og sorg for mange
av pasientene. Den manglende forståelsen videreføres også til partnerne som kan føle seg like
maktesløse som kvinnene i møte med denne lidelsen. Videre fører dette til at begge parter danner
seg forestillinger om den andre, som igjen påvirker deres eget selvbilde. Deres syn på partneren
og seg selv påvirker hvordan den enkelte mestrer utfordringene som følger med vulvodyni.
Kvinnene veksler mellom å dele og å holde tilbake informasjon fra partneren som et forsøk på
mestring og å gjenreise en opplevelse av kontroll. Mennene ser ut til å fokusere på hva de kan
bidra med og hvordan de kan oppføre seg mest mulig moralsk i møte med en uforståelig situasjon
der de ikke opplever å få noen hjelp eller støtte utenfor parforholdet. Begge har behov for å
beskytte eget selvbilde, sin seksualitet, egen helse og parforholdet fra vanskene som truer det.
Kliniske implikasjoner
Resultatene fra min studie gir noen implikasjoner for behandling av denne gruppen: 1) Parene
trenger å få mer og bedre informasjon om lidelsen, 2) de trenger å lære
kommunikasjonsstrategier, 3) helsepersonell trenger bedre opplæring om vulvodyni, og 4) det
trengs mer folkeopplysning om denne lidelsen fordi det er et stort problem for mange i
befolkningen, men det er lite kjent både blant de som rammes og helsepersonell som møter dem.
Det er flere behandlingsmuligheter ved vulvodyni som har vist seg å ha stabil og
langvarig effekt, slik som kirurgi, fysioterapi, biofeedback og kognitiv terapi. Kirurgi har klart
størst effekt, men er en behandling mange ønsker å unngå. De andre behandlingene ser ut til å ha
nokså lik effekt over tid, men det trengs fortsatt mer forskning for å konkludere sikkert. Sett i lys
av dette er det interessant å merke seg at informantene i min studie ikke hadde hørt om mange av

54

VULVODYNI OG PARFORHOLD
disse behandlingsformene, og de fleste hadde blitt behandlet med lidokain-salve som i flere år har
vært frarådet internasjonalt på grunn av negativ effekt. Kvinnene forteller om gjentatte møter
med helsepersonell som ikke har hørt om lidelsen og som misoppfatter plagene deres. De forteller
også om lang ventetid og lite tid og ressurser når de først har kommet i behandling.
Mennene opplever seg som holdt utenfor i behandlingsprosessen til tross for ønsker om
informasjon og deltakelse. Flere studier har også vist at behandlingen av seksuelle plager er mer
effektiv når partneren deltar. Mine funn støtter opp om nytten av partneres deltakelse, og de
støtter også bruk av gruppeterapi for både kvinner og menn. Mennene forteller om ensomhet og
et behov for å få lov til å komme et trygt sted hvor de kan snakke om vanskene sine uten at de
utleverer partneren, mens kvinnene som har møtt hverandre forteller at det betydde mye å treffe
andre i samme situasjon som kunne forstå dem.
Parene kan ha nytte av å få hjelp med kommunikasjonen i forholdet. Det er tydelig utfra
intervjuene i denne studien at det oppleves som vanskelig for kvinnene å formidle sine
opplevelser når de har lite forståelse for lidelsen. Det er også vanskelig å snakke om noe som er
stigmatisert i samfunnet og påfører individet skam. Når kvinner i tillegg attribuerer vanskene til
egne indre egenskaper, er det viktig å jobbe med dette i kliniske kontekster med både pasienter og
par. Det kommer også fram av funnene at det er viktig for pasientene å bli møtt med forståelse,
og at det er spesielt viktig for helsepersonell å formidle at vulvodyni ikke er en selvpåført lidelse.
Det er et tydelig behov for mer folkeopplysning om denne lidelsen, slik at unge kvinner
raskere kommer i behandling og eventuelle partnere får en bedre forståelse av hva lidelsen er.
Muligens bør det tas inn i seksualundervisningen i skolen, siden det er så prevalent.
Forslag til videre forskning
Det kan være interessant å undersøke effekten av gruppeterapi for både kvinner og menn. Det er
ikke undersøkt hvordan vulvodyni oppleves i lesbiske parforhold, og det kan være interessant å
sammenligne disse med heterofile par siden det er nærliggende å tenke at det vil være ulik
vektlegging av vaginal penetrasjon i forhold til andre seksuelle aktiviteter. Det er muligens også
en effekt på lidelsen av alder, varighet av forhold, samboerskap, opplevelse av identitet og
hvordan selvbilde var før lidelsen, som kan være nyttig å få mer kunnskap om. Det er også viktig
å fortsette forskningen på ulike behandlingsformer innen både medisin, fysioterapi og psykologi,
slik at disse videreutvikles og forbedres.
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Om vulvodyni og parforhold:
Informasjonsskriv (26.04.19)

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
«Hvordan erfarer par å leve med vulvodyni, og hvordan skaper de mening rundt lidelsen?»
Formål
Dette er et spørsmål til deg om du vil delta i et forskningsprosjekt med hovedformål å undersøke
hvordan vulvodyni påvirker parforhold. I prosjektet vil pasienter med denne diagnosen og deres
partnere bli intervjuet om sin opplevelse av å være i et parforhold med vulvodyni.
Forskningsprosjektet er en hovedoppgave i psykologi av Linn M. Stensrud ved Psykologisk
Institutt ved Universitetet i Oslo. Resultatene fra studien skal publiseres i en hovedoppgave ved
Psykologisk Institutt som senere kan bli omarbeidet til en vitenskapelig artikkel.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Veiledere er Sidsel Schaller og Gro Killi Haugstad.
Rekruttering av deltakere fra Vulvaklinikken er godkjent av Ullevål sykehus.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Deltakere rekrutteres gjennom Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus,
Trondheimsveien 2, med hjelp fra hudlege Anne Lise Helgesen. Pasienter med en vulvodynidiagnose derfra, samt deres partnere, kan delta i denne studien dersom de har vært i et heterofilt
kjæresteforhold av minst tre måneders varighet. De som er interessert i å delta kan selv kontakte
Linn. M. Stensrud på mail eller telefon for å avtale tid for intervju.
Hva innebærer deltakelse?
Deltakelse innebærer å bli intervjuet på Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo på et
tidspunkt som passer for deg. Intervjuet vil omhandle temaer som hvordan du har opplevd at
vulvodyni har påvirket deg personlig, partneren din og parforholdet deres. Intervjuet varer ca. 1
time. Intervjuet tas opp på lydopptaker, transkriberes og legges til grunn for analyser.
Anonymiserte utdrag fra intervjuet vil presenteres i oppgaven.
Mulige fordeler og ulemper
En mulig fordel ved deltakelse er at du får lov til å fortelle om dine erfaringer og opplevelser med
vulvodyni. Erfaringer fra studien vil kunne øke kunnskap om vulvodyni generelt, og særlig
kunnskap om å leve med vulvodyni i et parforhold.
En mulig ulempe ved deltakelse kan være at det å fortelle om opplevelser kan oppleves
følelsesmessig vanskelig. Hvis du føler behov for det, eller det avdekkes vansker under studien
som bør tas tak i, vil biveileder på prosjektet, Gro Killi Haugstad, være tilgjengelig for samtale i
etterkant.
Frivillig deltakelse
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Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen
på siste side og returnerer denne til intervjuer. Om du sier ja til å delta, har du likevel rett til å
trekke tilbake samtykket og bryte av intervjuet når som helst, hvis det er ønskelig. Dersom du
ikke ønsker å delta trenger du ikke å oppgå noen grunn, og det får ingen konsekvenser for deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Data som registreres om deg er kontaktinformasjon på navnelisten, samt lydopptak og
transkripsjon av intervjuet ditt. Det er kun medarbeidere på prosjektet som vil ha tilgang til
datamaterialet, og kun Linn M. Stensrud som vil ha kjennskap til din identitet. Navnet og
kontaktopplysningene dine vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra
øvrige data. Lydopptak, notater og transkriberte intervjuer oppbevares på TSD (Tjenester for
Sensitive Data) på USIT ved UiO, som oppfyller kravene for oppbevaring av sensitive data. Kun
prosjektmedarbeidere vil ha adgang til dette. Samtykke-erklæringer oppbevares adskilt fra
datamaterialet, innelåst på Psykologisk Institutt ved UiO.
Informasjonen som registreres skal kun brukes slik som beskrevet i bakgrunnen for studien. Alle
opplysningene vil bli behandlet uten navn eller direkte gjenkjennbare opplysninger.
Anonymiserte utdrag fra ditt intervju vil gjengis i oppgaven, men alle personopplysninger vil
holdes utenfor, slik at det ikke vil være mulig å identifisere deg.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes innen utgangen av 2019, og datamateriale vil da slettes.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
• å få rettet personopplysninger om deg
• få slettet personopplysninger om deg
• få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet)
• å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
Økonomi og forsikring
Utgifter til forskningsprosjektet blir dekket av Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Det
foreligger ingen interessekonflikter.
Studien innebærer ingen helsemessig risiko for deltakere, og det foreligger ingen spesifikk
forsikring for forskningsdeltakerne.
Informasjon om utfallet av studien
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Du har rett til å motta informasjon om resultatene fra denne studien. Ved ønske om slik
informasjon kan veiledere kontaktes etter prosjektets avslutning. Dersom du har spørsmål knyttet
til forskningsprosjektet eller spørsmål i etterkant av deltakelse, kan du ta kontakt med Linn M.
Stensrud eller veiledere.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og veileder Sidsel Schaller.
• Vårt personvernombud: Maren Magnis Voll epost personvernombud@uio.no
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller
telefon: 55 58 21 17.

Linn M. Stensrud, Epost linnmste@student.sv.uio.no
Hovedveileder: Sidsel Schaller, Epost sidsel.schaller@psykologi.uio.no
Biveileder: Gro Killi Haugstad, Epost grokilli@oslomet.no

Samtykke til deltakelse i studien
Jeg har fått informasjon om studien og ønsker å delta på intervju.
Ditt navn (bruk blokkbokstaver):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
Sted

Dato

Din underskrift
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Intervjuguide - for menn
Del 1: Om hvordan vestibulodyni påvirker deg
Jeg vil først snakke med deg om hvordan vestibulodyni påvirker deg.
1. Hvordan begynte dette?
a) Hvordan var dette da dere traff hverandre?
b) Hvordan merket du at noe begynte å endre seg?
c) Hvor lang tid tok det før du fikk en diagnose, og hvordan
opplevde du det? Har du opplevd dette i tidligere forhold?
d) Var du med på undersøkelsen? Hva har du fått av informasjon og
behandlingstilbud?
e) Hvordan tenker du at partneren din opplevde det?
2. Hvordan har dette påvirket deg?
f) Hvordan påvirker dette selvbildet ditt?
g) Synes du dette har gjort noe med seksualiteten din?
h) Tenker du at det er forskjell på dette før og etter diagnosen?
3. Hvordan håndterer du denne lidelsen?
a) Hva tenker du at denne lidelsen skyldes?
b) Tenker du at du kan påvirke lidelsen på noen måte?
Del 2: Om hvordan vestibulodyni påvirker forholdet deres
Nå vil jeg snakke med deg om hvordan vestibulodyni har påvirket parforholdet ditt.
1. Hvordan snakker dere sammen om seksualitet?
a) Hvordan fortalte partneren din deg om plagene, dersom hun fortalte om dem?
b) Hvordan er det for deg å snakke med partneren din om dette?
2. Tenker du at dette har påvirket partneren din?
a) På hvilke måter tror du det har påvirket partneren din?
b) Hva tror du partneren din tenker om dette? Hvordan er det for deg?
c) Hva tror du at partneren din tenker om deg?
d) Hvordan blir det mellom dere?
3. Hvordan håndterer dere sexlivet deres etter disse plagene begynte?
a) Gjør dere noe annerledes nå enn dere gjorde før plagene oppstod?
b) Hvordan har sexlysten din blitt påvirket av dette?
c) Hvordan er det for deg å vise at du er interessert i å ha sex?
d) Hvordan tror du det oppleves for henne når du tar initiativ til sex?
e) I hvilken grad klarer du å formidle til partneren din hva du trenger/ ønsker
under sex?
4. Hvordan er det for deg at partneren din snakker om disse vanskene med noen andre?
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Intervjuguide - for kvinner
Del 1: Om hvordan vestibulodyni påvirker deg
Jeg vil først snakke med deg om hvordan vestibulodyni påvirker deg.
1. Hvordan begynte dette?
a) Hvordan var dette da dere traff hverandre?
b) Når begynte plagene?
c) Hvor lang tid tok det før du fikk en diagnose, og hvordan
opplevde du det?
2. Hvordan har det vært for deg?
a) Påvirket plagene selvbildet ditt på noen måte? Som kvinne, elskerinne…
b) Endret din egen seksualitet seg på noen måte?
c) Har det påvirket dine tanker om framtida? F. eks. i forhold til det å stifte
familie,
få barn, eller noe annet?
3. Hvordan forstår du denne lidelsen?
a) Hva tror du denne lidelsen skyldes?
b) Har du noen tanker om hvorfor det ble slik, at du fikk denne lidelsen?
c) Hva tenker du at den gjør med deg?
Del 2: Om hvordan vestibulodyni påvirker parforholdet
Nå vil jeg snakke med deg om hvordan vestibulodyni har påvirket parforholdet ditt.
1. Hvordan snakker dere sammen om seksualitet?
a) Hvordan fortalte du partneren din om plagene dine, dersom du fortalte om dem?
b) Hvordan er det for deg å snakke med partneren din om dette?
2. Tenker du at dette har påvirket partneren din?
a) På hvilke måter tror du det har påvirket partneren din?
b) Hva tror du partneren din tenker om dette? Hvordan er det for deg?
c) Hva tror du at partneren din tenker om deg?
d) Hvordan blir det mellom dere?
3. Hvordan håndterer dere sexlivet deres etter at disse plagene begynte?
a) Gjør dere noe annerledes nå enn dere gjorde før plagene oppstod?
b) Hvordan har sexlysten din blitt påvirket av dette?
c) Hvordan er det for deg å kjenne på egen lyst etter disse plagene begynte?
d) Har du noen positive seksuelle opplevelser til tross for lidelsen? Onani?
e) I hvilken grad klarer du å formidle til partneren din hva du trenger/ ønsker
under sex?
4. Hvordan er det for deg at partneren din snakker om disse vanskene med noen andre?
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