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Förord
Dagens ungdomar möter hotbilder i form
av samhällsförändringar, otrygghet, mera
komplicerad bild av sexuellt överförbara
sjukdomar och de känner tveksamhet inför
dagens preventivmedel.
För a� vi, som kommer i kontakt med ungdomar, ska kunna planera ve�iga förebyggande och vårdande insatser måste vi kunna
hålla våra egna kunskaper aktuella. Det
krävs ständig utbildning för a� bli varse de
förändringar som kontinuerligt sker i den
unga populationens sä� a� leva, inhämta
och hantera information och revoltera mot
gällande regler. Den information, som sprids
i skolan och via sjukvårdande instanser, bör
vara aktuell och ungdomsanpassad. Det
torde också vara självklart a� tonåringarnas
behov ej ställs mot de något äldre kvinnornas.
Tonårsgynekologi är en subspecialitet i
ﬂera länder i Europa och i USA men tyvärr
ej i Sverige. De internationella organisationerna är FIGĲ (Federation Internationale de
Gynecology Infantile et Juvenile) och i USA
NASPAG (National Association of Pediatric
and Adolescent Gynaecology).
Ett framgångsrikt förebyggande arbete
kräver både kunskap och insikt i de aktuella förhållanden som ungdomar lever i.
Ungdomar med social trygghet klarar sig
lä�are i tonårsturbulensen än ungdomar
med traumatiska händelser tidigare i livet.
Krigsupplevelser, sexualiserat våld och avsaknad av trygga vuxna i närmiljön är många
ungdomars verklighet.

Ungdomsmottagningarna med FSUM
(Förening för Sveriges Ungdomsmottagningar) som sammanhållande förening
har sedan 60-talet skö� en stor del av det
förebyggande arbetet. Bra handledning och
läkarengagemang är nödvändiga för a� det
förebyggande arbetet skall kunna kombineras med adekvata vårdinsatser.
Den föreliggande skri�en innehåller aktuella synpunkter på och kunskaper om olika
områden inom ungdomsmedicin i allmänhet
och tonårsgynekologi i synnerhet. Skri�en
vill fördjupa kunskaper och öka intresset
för olika delar av tonårsgynekologin. Två
kapitel om pojkar har inkluderats.
Första upplagan av “Tonårsgynekologi
1991” tillkom i samband med olika möten
inom arbetsgruppen för tonårsgynekologi.
Revisionsarbetet för den aktuella upplagan
har utförts av undertecknade. Alla förfa�are
har få� erbjudandet a� uppdatera de kapitel
de har varit ansvariga för. Vissa kapitel har
få� e� addendum, några har skrivits om och
några har tillkommit.
Vi har medvetet låtit bli a� fördjupa oss
i olika sexuellt överförbara infektioner och
hänvisar till skri� om genitala infektioner
hos kvinnan, nr 30. För y�erligare fördjupning om aborter hänvisas till rapport 27 och
om sexuella övergrepp hänvisas till rapport
28.
Stockholm juni 1999

Leena Ruusuvaara-Johansson
Viveca Lundström-Lindstedt
Mari Svanberg-Risberg
Marianne Wiksten-Almströmer
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Sexualpolitisk utveckling i Sverige
������������� ����������

Bertil Sörberg

1250- Birger Jarl lagsti�ar om kvinnofrid (förbud mot våldtäkt och kvinnorov)
talet och om systers rä� a� ärva häl�en mot broder.
1675 Häxprocesserna, som i huvudsak riktades mot ”kloka gummor”, kulminerar med a�
71 personer avrä�as i Torsåker, Ångermanland.
1734 Lag om kyrklig vigsel. Dödsstraﬀ för abort och barnamord. Lagen innebar krav på
äktenskaplig börd och plikt a� föda.
1778 ”Okänd mor” -lagen: rä� a� föda ”oäkta barn” på annan ort som okänd mor.
1845 Män och kvinnor får lika arvsrä�.
1858 Ogi� kvinna får bli myndig vid 25 års ålder i ekonomiska frågor, men ej beträﬀande
val av make (gi�er hon sig blir hon åter omyndig).
1861 Lagen om dödsstraﬀ för barnamord upphävs.
1870 Kvinnor får rä� a� avlägga studentexamen och a� studera medicin.
1874 Gi� kvinna får rä� a� förfoga över sin egen arbetsinkomst.
1884 Ogi� kvinna blir fullständigt myndig vid 21 års ålder.
1888 Karolina Widerström avlägger medicine licentiatexamen och blir Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare, sedermera specialist i gynekologi; sexualupplysare och en av
de ledande i den tidens svenska kvinnorörelse.
1909 Kvinnor får tillträde till högre universitets- och läkartjänster.
1910 Hinke Bergegren propagerar för barnbegränsning och tillgång till preventivmedel även
för arbetarklassen. Riksdagen sti�ar snabbt preventivlagen: Förbud mot reklam för och
uppmaning a� använda preventivmedel. Hinke Bergegren sä�s i fängelse.
1920 Ny äktenskapslag: Gi� kvinna blir myndig; full juridisk och ekonomisk jämställdhet
mellan makarna, även i förhållande till barnen.
1921 Grundlagsändring: Kvinnor får rösträ� (och valbarhet) vid riksdagsval.
1923 Kvinnor får tillträde till alla statliga tjänster utom präst- och militärbefa�ningar.
7
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1920- Elise O�esen-Jensen, ”O�ar”, reser runt i Sverige, informerar om barntalet begränsning och provar in pessar.
1933 ”O�ar” medverkar till bildandet av RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Det
politiska trycket mot abort- och preventivmedels lagsti�ningen ökar e�erhand.
1938 Preventivmedelslagen upphävs: Preventivmedelsinformation tillåts. Ny abortlag: Abort
tillåts på vissa indikationer.
1955 Obligatorisk sexualundervisning införs i skolorna.
1964 P-piller tillåts; 1966 tillåts även spiral. Ändå ökar antalet aborter. (Liberalare utfärdande
av ”tvåläkarintyg”. För a� få ”fri abort” reser kvinnor till Polen.)
1970 Första ungdomsmo�agningen startas i Sverige (Borlänge).
1974 Lag om föräldraförsäkring. Föräldrarna jämställda i barnavårdsfrågor.
1975 Lag om fri abort, och abortförebyggande åtgärder (lä�illgänglig och kostnadsfri preventivmedelsrådgivning). Ungdomsmo�agningar skapas.
1976 Lag om fri sterilisering för kvinnor över 25 år.
1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet.
1981 Kvinnomisshandel (även i hemmet) faller under allmänt åtal.
1987 Antalet ungdomsmo�agningar ökar starkt.
1989- Subventionering av p-piller till ungdomar börjar införas.
1993
1995 Ny läroplan introduceras.
— MAN MÅSTE SE BAKÅT FÖR ATT KUNNA SE FRAMÅT —

8

Tonåringen i samhället
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Bertil Sörberg

”Vår ungdom älskar ingenting annat än lyxen och lä�jan. Unga människor uppför sig
sämre än någonsin tidigare. De föraktar auktoriteter och visar ingen respekt för åldern.
Vår tids barn har blivit tyranner över oss. De reser sig inte ens om en äldre person träder
in i e� rum. De säger emot sina föräldrar, de pratar före alla andra, de har dåliga matseder
och har blivit till sina lärares skräck”.
Sokrates (omkr 400 f.Kr.)
Ungdomars situation i det svenska samhället
har ändrats radikalt under 1900-talet. Det har
ske� som en följd av många faktorer. Industrialismens genombro� och kulmination har
medfört stora förändringar i näringslivets
struktur. Kommersialismens krafter har
stärkts. Reformer inom arbets-, bostads-,
skol-, hälsovårds- och familjepolitik har
ibland samverkat med familjernas och de
enskilda individernas behov. Ibland har
reformerna varit direkt ogynnsamma för
individ och familj och mera varit u�ryck för
arbetsmarknadens behov.
Materiellt har svenskarna få� det mycket
bä�re. Det gäller inte minst ungdomarna,
som därmed har blivit e�ersökta måltavlor
för varu- och nöjesmarknadens försäljare.
Relationerna mellan människor har blivit
mer komplicerade. Allmänna etiska värderingar och a�ityder i samlevnadsfrågor har
ändrats avsevärt under bara de senaste 30
åren.

Samhällets struktur

Industrisamhället har blivit mer specialiserat
och högproducerande. Samtidigt har en stor
och specialicerad tjänstesektor växt fram
för kommersiell service respektive oﬀentlig
trygghetsservice. En stark inflyttning till
medelstora och större städer har ske�, och
tidigare sociala nätverk har inte alltid ersa�s
av nya, välfungerande i förstädernas höghus- eller villaområden. I dessa sovstäder,
skilda från de vuxnas arbetsplatser, lever

barn och ungdomar med en o�a minimal
vuxenkontakt e�er dagis- eller skolpasset.
I synnerhet männen är frånvarande. Rita
Liljeström, Jerzy Sarnecki och ﬂera andra
sociologer har redovisat synpunkter på
strukturomvandlingens sociala och socialmedicinska följder (1,2,3,4).
Arbetsmarknadens behov under de senaste 30 åren, och många kvinnors egna önskningar och behov (de flesta familjer kan
numera inte leva på bara den ena förälderns
lön) har le� till a� den stora majoriteten kvinnor nu har förvärvsarbete utanför hemmet
- liksom tidigare männen. Därför har det
blivit nödvändigt med en stark utbyggnad
av antalet daghem och fritidshem. Det ﬁnns
kritiker som menar, a� de�a varit negativt
för många barn genom a� daghemsmiljön
skulle vara orolig och otrygg, särskilt för
yngre barn. Andra menar dock a� barn som
börjat tidigt på ”dagis” i regel blir frimodigare, tryggare och får bä�re studieresultat i
skolan än andra barn (5).
Möjligheten för 17-18-åringar a� försörja
sig på den alltmer specialiserade arbetsmarknaden är minimal (6,7). I praktiken ﬁnns
bara fortsa�a gymnasiestudier a� ”välja”
på. Eventuellt kan samhället ordna en ungdomsplats, som av många unga upplevs som
e� utny�jande - de utför samma arbete som
vuxna arbetskamrater, men till lägre lön och
sämre anställningstrygghet. Dock får en del
så småningom fast anställning på samma
arbetsplats.
9
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Vid lågkonjunktur är ungdomsgruppen särskilt utsa� och får hög arbetslöshet (8). Det
bör noteras, a� arbetslöshet i sig innebär en
ökad risk för ohälsa, också för ungdomar.
Detsamma gäller även, fast i något mindre utsträckning, gymnasiestudier som påtvingats
av svårigheter a� få något arbete (9).
Å andra sidan: När högkonjunktur råder
och alla arbetsplatser inte kan fyllas, så brukar ungdomar kritiseras för a� de inte vill ta
vilka jobb som helst, och för a� de kanske får
högre ersä�ning från Arbetslöshetskassan
än om de hade tagit diverse lågavlönade
arbeten (som ingen annan heller velat ta).
Vad väntar vi vuxna oss egentligen?
De ﬂesta ungdomar tycks ändå inte uppleva en hårdnande arbetsmarknad som
något stort hot i sin tillvaro (6). De känner
i regel ingen större oro över a� inte kunna
”bli något” i samhället. Snarare är det deras
föräldrar som oroar sig över de�a - en historisk och en i varje generation återkommande
prestationsångest och misstro mot, som man
tycker, de slarviga och lastbara ungdomarnas oförmåga. Tonåringarna har en optimistisk framtidstro, mestadels välgrundad: ”Det
brukar ju ordna sig på något sä�”.
Ungdomar har få� mer ﬁckpengar a� röra
sig med. De ﬂesta tycks ta bra ansvar för sin
privatekonomi (7). Det torde gagna den övergång till vuxenliv, som arbetsmarknaden inte
längre ger möjligheter till.
Samtidigt har det utvecklats e� ökat informations- och reklamﬂöde via massmedia främst TV och veckopress. Det är uppenbart,
a� man från det hållet ser ungdomar som
en viktig del i e� konsumtions- och fritidssamhälle, som ersa� det tidigare industrisamhället, och därifrån anges riktlinjer för
”hur ungdomar ska vara och se ut”. Det är
nog inte så konstigt a� dessa budskap får
genomslagskra�, om andra ideal och värderingar saknas bland vuxna i den närmaste
omgivningen.
De�a, sammantaget med arbetsmarknadens behov, har le� till a� ungdomar i stor
utsträckning upplever a� de inte behövs i
10

samhället annat än som konsumenter av prylar och konsumenter av ideal som för tillfället
accepteras av den egna tonårsgruppen. Deras roll som producenter i samhället och för
den egna familjens välfärd har försvagats.
Sannolikt är de�a orsaken till a� vi idag
ser en ungdomskultur som kan te sig främmande och frånstötande för vuxna; men som
alltså bo�nar i en samhällsutveckling som de
vuxna och deras politiker själva styrt fram
genom insiktslöst satsande på kortsiktiga
materiella välfärdsvinster.
Huvudansvaret för samhällsförändringen
bärs alltså av de vuxna. Vi har de ungdomar,
goda och ”onda”, som vi förtjänar. Hur bör vi
vuxna och våra politiker gå tillväga för a� ta
till oss de ungas erfarenheter, förhoppningar
och värderingar så a� de unga får klart för
sig a� de räknas med, som något mer än
konsumenter av varor?

Familjen

Familjen är vanligen den första och viktigaste ”samhällsinstitutionen” för a� lära barnen
samhällets rådande etik, seder och rollmönster. Familjen har en avgörande funktion som
förmedlare mellan samhälle och individ.
Men den ställningen har försvagats (1, 10).
I tidigare generationer har familjen utgjort
en arbetsgemenskap för ekonomisk försörjning, där alla (också de unga) bidragit inom
hemmet till familjens uppehälle och tränats
inför vuxenlivets arbetsvillkor. Numera har
denna arbetsgemenskap upphört, och familjen har främst kommit a� bli den grupp dit
vi vänder oss för a� få känslomässiga behov
uppfyllda (kärlek, gemenskap, uppska�ning). Begreppet känslofamilj har uppkommit (Sociologen). Rita Liljeström menar, a�
de�a bidragit till a� befästa e� samhälle som
i övrigt undertrycker känslor.
Föräldraförsäkringen har sedan 1974 ökat
föräldrars möjlighet a� vara tillsammans
med sina barn. Men i praktiken svarar ändå
männen för den huvudsakliga inkomsten
och kontakterna ut mot samhället, medan
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kvinnorna svarar för familjens inre sammanhållning och känslobehov och är förbindelselänk mellan fadern och barnen (1,2).
I många familjer klarar de vuxna inte de
nya kraven, samtidigt som de utsä�s för
ökande krav på insatser på sina arbetsplatser.
Föräldrars dubbla yrkes- och familjeroller
och vacklande anställningstrygghet färgar
av sig på familjens tillförsikt för framtiden.
Följden blir, a� många föräldrar ﬂy�ar isär
och därmed den ena föräldern (vanligen
pappan) försvinner som vuxenmodell ur vardagslivet. Varje år separeras 25 000 - 30 000
barn från den ena föräldern, och häl�en av
dem får snart ingen, eller enbart sporadisk
(högst fyra träﬀar per år), kontakt med den
icke vårdnadshavande föräldern. I Stockholmsområdet bor varannan och i övriga
landet var tredje tonåring hos bara den ena
biologiska föräldern, eventuellt också tillsammans med en styvförälder (11).
Samtidigt har hushållen kommit a� omfa�a allt färre personer - i genomsni� 2,3
personer år 1980 mot 4,3 år 1920 (7). Det är
ovanligt a� far- eller morföräldrar ingår. Enbarnsfamiljer har blivit ungefär lika vanliga
som ﬂerbarnsfamiljer, oavse� om det bor en
eller två föräldrar i hemmet. O�a måste barn
lämnas ensamma hemma under en stor del
av dagen utan a� någon vuxen alls är närvarande. Barn och ungdomar växer därmed
upp med mycket mer inskränkta möjligheter
till social träning inom familjens ram. De
har färre nära relationer och möjligheter till
rollträning (1,4).
Som en konsekvens söker sig ungdomar till
kamratgrupper utanför hemmet. Där hämtar
de sina normer och lär sig a� samspela med
andra på e� nära och känslomässigt sä�.
Många startar sin parbildning vid tidigare
ålder än den föregående generationen (4).
Vuxna har blivit mer beredda a� observera
och möta barns sociala behov; också många
män har noterat diskussionerna om den
nya mansrollen och försöker bli mer ”närvarande” under sina barns uppväxt.

Invandrare

Invandringen till Sverige ökade kraftigt
under 1960-talet. Sedan 1970 har antalet utländska medborgare i Sverige varit ganska
konstant, omkring 400 000 (häl�en kommer
numera från utomnordiska länder, vilket
utgör en stigande andel). Det motsvarar 4,7
procent av Sveriges befolkning (8). Ungefär
lika många invånare är födda utomlands
men har blivit naturaliserade svenska medborgare (12).
Här möts invandrare o�a av en viss materiell trygghet men också av en alienerande
bostadsmiljö med dåligt fungerande socialt
nätverk; och arbetslösheten är dubbelt så hög
som bland svenskar (12). Många kommer hit
som ﬂyktingar och har upplevt krig, förtryck
och svåra separationer.
Drygt en �ärdedel av de utländska medborgarna är under 20 års ålder (8). Invandrartonåringarna från utomnordiska länder möter i kamratgrupper med svenska tonåringar
sådana normer och värderingar som kan
skilja sig starkt från föräldrarnas och deras
egna. Det kan leda till relationsproblem med
föräldrarna. Sådana tycks dock vara mindre
påtagliga än i svenska familjer enligt en färsk
studie (12), men också till diskriminering
och isolering från svenska kamrater. För a�
inte isoleras måste familjen, medvetet eller
omedvetet, nedvärdera sin tidigare kultur
och välja regler och värderingar som ibland
strider mot de egna kulturella värderingarna, hävdar samma studie.
I syd- och utomeuropeiska kulturer har
föräldrarnas normer för ungdomar inte
ersa�s av jämnåriga kamratgruppers och
massmedias påverkan i samma grad som i
Sverige. Det kan vara svårt för de unga a�
avvika från dessa normer utan a� det får
vi�gående konsekvenser för relationerna
inom familjerna.
Svenskar med intresse och förståelse för
problem kan stödja invandrarungdomar till
en livsstil som de själva känner riktig, och
förenlig med både föräldrarnas värderingar
och det svenska samhällets. Det stödet kan
11

������ �������
samhället t ex ge via mödrahälsovården och
preventivmedelsrådgivningen, barna- och
skolhälsovården samt socialtjänsten. Undersökningar visar a� invandrarfamiljer vänder
sig till dessa vårdinstitutioner mer än svenska familjer. Tyvärr talar ﬂera studier också
för a� personalen där känner osäkerhet inför
arbetet med invandrare och inte tycker sig
lyckas bra med informationsverksamhet och
familje- och ungdomsfrågor bland invandrare (12,13).

Skolan

Förr måste många barn lämna skolan i tidig
ålder för a� bidra till familjens uppehälle.
Pubertetens mognadsutveckling inföll först
sedan de kommit ut i förvärvsarbete och få�
en vuxenroll i samhället. Idag är situationen
omvänd. Den obligatoriska skoltiden har
förlängts med ﬂera år. Dessutom har skoldagen blivit längre genom ”SIA-reformen”
1976 (Skolans Inre Arbete), då skolan ﬁck e�
ansvar för elevernas fritidsaktiviteter. Ni�iofem procent av ungdomarna börjar i gymnasiet, även de som inte är roade av studier,
e�ersom möjligheten a� få e� arbete som
nämnts är minimal. Samtidigt som de unga
alltså bor kvar allt ﬂer år i sina föräldrahem,
så tillbringar de allt större del av dagen med
jämnåriga (4,6).
Lärarnas krav på eleverna har inte förändrats helt i takt med den ändrade rekryteringen, utan är ännu mest inriktad på de mest
studiebegåvade. För dem som har goda
hemförhållanden kan denna skolsituation
vara en stimulans; för andra blir den en
påfrestning (6). I en stor undersökning av
skoltrivseln i Malmö 1983 uppgav t ex var
tredje elev i årskurs 7 och 9 a� skolarbetet
o�a/alltid var psykiskt påfrestande pga a�
många i klassen var oroliga och okoncentrerade; 36 procent kände o�a/alltid trö�het och
17 procent o�a/alltid huvudvärk. I årskurs
7 respektive 9 hade 11 procent respektive
27 procent skolkat under de senaste fyra
veckorna (7). Mobbning upplevs som e�
större problem än svårigheterna a� få e�
arbete (6).
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Allmänna etiska normer och
a�ityder

Tonåringar funderar mycket över sin framtid
i förhållande till det motsa�a könet, yrkeslivet, etiska värderingar och det fortsa�a
livsinnehållet överhuvudtaget - sökandet
e�er en inre identitet, ”jaguppfa�ning”, och
en y�re, social identitet. De behöver vuxenmodeller och ideal a� pröva och e�erlikna
(eller förkasta). Men många familjer lever
idag med få sociala kontakter utåt, och föräldrarnas kontakter med andra vuxna äger i
stor utsträckning rum utom synhåll för ungdomarna. Rollerna inom ”känslofamiljen”
skiljer sig också från yrkesrollerna i viktiga
avseenden. ”Känslofamiljen” har alltså svårt
a� synliggöra samhälleliga mönster. De�a
innebär, a� normer och a�ityder, som de
unga lär sig i familjen, inte alltid överensstämmer med vuxenlivets krav. Många
unga känner osäkerhet om vilka normer
som gäller i vuxensamhället, som de lever
vid sidan av, och de upplever de vuxna som
”svikare” (1).
Samtidigt ﬁnns hotande framtidsbilder
som kan göra a� unga upplever sin framtid
som ”meningslös”: Svårigheter a� få arbete
och bostad; miljöförstöring, kärnvapenhot;
AIDS.
Normbildningen förskjuts i e� sådant samhälle till grupper utanför familjen - främst
jämnåriga kamratgrupper och massmedia.
Intresset för långsiktiga, fasta mål minskar.
Levnadsnormerna inriktar sig mera mot
konsumtion, ﬂuktuerande och kortsiktiga
mål och en känslighet för vad som är ”inne”.
I kamratgruppen (liksom o�a i samhället i
övrigt) betonas rörlighet och förmåga till
anpassning och till omställning (1,3).
Avvikande sä� a� leva, även destruktiva,
kan kännas frestande; och det ﬁnns rikliga
tillfällen a� pröva. Tillgången till alkohol,
narkotika och saker man kan stjäla mm är
betydligt större än för någon generation
sedan. Den registrerade ungdomsbro�sligheten har 30-faldigats sedan 1920-talet (3).
Var �ärde 15-åring har druckit starksprit, lika
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många starköl och varannan har druckit vin
någon gång (7). Fortlöpande undersökningar bland elever i årskurs 9 visar dock, a�
”bara” 2-3 procent av eleverna år 1986 var
storkonsumenter, dvs drack minst en halv
ﬂaska starksprit eller en hel ﬂaska vin mer
än en gång per vecka (11). Andra studier har
visat a� 5 procent av tonåringar någon gång
prövat narkotika (7). Dessa siﬀror innebär en
viss sänkning under 1980-talet.
Det tycks nu som om 80-talets positiva utveckling har brutits. En mer tillåtande a�ityd
verkar ge en benägenhet och lust a� prova.
Det tillfälliga, experimentella missbruket har
ökat och därmed rekryteringsbasen.
Konsumtionen av samtliga alkoholhaltiga
drycker har ökat bland tonåringar. Flickorna
i åk 9 är numer större alkoholkonsumenter
(dvs har provat det senaste året) jämfört med
pojkarna (79% j.fr. 75%).
Bland de mönstrande pojkarna som använt
narkotika har det varit en ökning. 1992 var
det sex procent som provat narkotika (1993
7%, 1994 9%) och 1995 hade det ökat till 12
procent. I årskurs 9 hade 1986 fem procent
av pojkarna använt narkotika, 1996 var det
å�a procent. Bland ﬂickorna var ökningen
från tre procent till sju procent.
Även för sniﬀning av lösningsmedel ses
en påtaglig ökning bland ungdomarna.
Sniﬀningserfarenheten ökade för pojkarna
i åk 9 mellan 1991 och 1995 från sex till 12
procent och för ﬂickorna var ökningen från
tre till sju procent.

A�ityder till sexualitet

Samtidigt som den sociala mognaden har
senarelagts, så har a�ityderna till sexualiteten blivit friare. Både känsloutvecklingen
från svärmeri till fast partnerförhållande
och samlagsdebuten kommer tidigare än
förr, o�a i 14-15-årsåldern. Lewin och Helmius (4) antyder e� möjligt samband med
a� vuxensamhället fördröjer tonåringarnas
vuxenblivande i skol- och arbetslivssammanhang. De pekar på a� sexuella handlingar

har en annan innebörd i de tidiga och mellersta tonåren än bland vuxna. Tidigare
sexuella kontakter har mer a� göra med
bekrä�elsen av det egna jaget och mognadsutvecklingen mot vuxenlivet än med etablerandet av en djup och varaktig relation
med partnern. De hänvisar till Elkinds
utvecklingspsykologiska teorier om den till
adolescensen hörande egocentriciteten och
risktagandet. (Se även kapitlet ”Synpunkter
på utvecklingspsykologi och samarbete med
tonåringen” i denna bok.) Sänkt debutålder
betyder inte automatiskt a� de unga är för
unga för samlag. Kanske de tidiga erotiska
kontakterna är viktiga för mognadsprocessen, tills egocentriciteten försvunnit?
Lewin och Helmius menar, a� det viktiga
inte är åldern vid samlagsdebuten eller annan
sexuell kontakt, utan a� det dessförinnan
sker en känslomässig utveckling med platonskt
svärmeri (mindre inriktat på partnerns behov än på de egna känslorna) och socialt
spel med ”stadigt sällskap”, som talar om
a� ”nu är jag mogen, nu är det dags”. Deras
forskning visar, a� det sedan slutet av 1960talet har ske� en markant förskjutning nedåt
av åldern för både ”första svärmeriet” och
”första samlaget”. Men den talar också för
a� tonåringar brukar vänta med si� första
samlag tills de känner sig känslomässigt
mogna; och det stora ﬂertalet anser a� känslomässiga band till partnern och sexuell
trohet är viktiga förutsä�ningar. Lewin och
Helmius framhåller, a� det är viktigt a�
vuxna accepterar och stödjer inte bara ungdomars första försök till sexuella kontakter,
utan också dessförinnan de mera svärmiska
första ”stadiga sällskapen”. Det underlä�ar
känslomognaden och motverkar a� ”tidiga
samlag blir för tidiga samlag” (4).
Säkra preventivmedel har blivit allmänt
spridda under de senast 15-20 åren, och
en erkänd rä�ighet även för de unga - en
15-årig ﬂicka behöver inte längre skylla på
”mensvärk” för a� få p-piller. Antalet tonårsaborter minskade med en tredjedel under
tiden 1975-1986.
13
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Under de följande fem åren ökade tonårsaborterna åter med en femtedel. En viktig
orsak torde vara, a� en ändring i läkemedelsförordningen under denna tid ledde till en
fyrdubbling av årskostnaden för dem, som
använde p-piller. Det finns ett samband
mellan abort och socio-ekonomisk situation
(14). Under perioden 1989-93 infördes subventionering av p-piller till ungdomar i 2/3
av landets kommuner och landsting e�er e�
lyckat försöksprojekt vid Gävle ungdomsmo�agning, där man kunde visa, a� aborttalet bland tonåringar sjönk. Till en mindre
del också i icke-subventionerade områden
(vilket bekrä�ar a� också andra åtgärder
än ekonomiska verkar abortförebyggande).
Enligt Socialstyrelsen minskade tonårsaborterna mer i områden, där subventionering
av p-piller införts, än i områden utan subventioner (15).
1975 års abortlag avsåg att förebygga
oönskade graviditeter med hjälp av (även
för ungdomar) billiga preventivmedel och
lä�tillgängliga mo�agningar. De�a är inte
längre e� självklart politiskt mål; subventionerade p-piller till ungdomar har inte införts
i alla kommuner och landsting, och ungdomsmo�agningar saknas ännu i åtskilliga
kommuner.
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Faktaruta
• Materiell förbä�ring under 1900-talet har le� till a� ungdomar e�erfrågas av varu- och nöjesmarknadens
försäljare.
• Arbetsmarknadens specialisering
ger ungdomar små möjligheter
a� försörja sig. Vid lågkonjunktur
drabbas framför allt ungdomar av
arbetslöshet.
• Ungdomarna blir därför kvar i skolan under puberteten. En skola som
främst är inriktad på studiemotiverade elever.
• Familjens ställning har försvagats,
är ej längre en arbetsgemenskap,
utan en grupp dit vi vänder oss för
a� få känslomässiga behov uppfyllda.
• Normbildningen förskjuts till grupper utanför familjen, främst jämnåriga kamratgrupper och massmedia. Invandrarungdomar kan ha
speciella svårigheter att anpassa
familjens normer till samhällets normer.
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Synpunkter på utvecklingspsykologi och samarbete med
tonåringen
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Kristina Berg Kelly

Compliance - dvs patientens följsamhet till
medicinska regimer - är e� multifaktoriellt
styrt beteende. A� opponera sig emot auktoriteter, a� testa egna idéer och a� inte vara
följsam hör ungdomsåren till. Non-compliance är därför vanligt under ungdomsåren
och är e� risktagandebeteende, något som
man intresserat sig mycket för inom t ex
sociologisk forskning.
Unga människors compliance styrs bland
annat av följande faktorer:
1. Kognitiv förmåga. Intelligensen, intellektet utvecklas starkt under ungdomsåren.
Förmågan a� tänka abstrakt blir bä�re.
Förmågan a� förstå teoretisk kunskap
tilltar. I sin information till unga människor måste man därför veta på vilken
intellektuell nivå de fungerar så a� kunskapsmassan presenteras för dem på rä�
kognitiv nivå. Är de�a en individ som
fortfarande bara tänker konkret? Hur
avancerade teoretiska resonemang förstår
denna person?
2. Självkänslan. Tilltro till den egna förmågan, en positiv självkänsla är faktorer
som är starkt kopplade till framtidstro
och ökar en individs compliance. Dessa
egenskaper är baserade på erfarenheter
som individen gör mycket tidigt, redan
under sina första levnadsår. Det kan därför kännas som om man inte kan göra
mycket för en person med dålig självkänsla och så är det troligtvis vid sporadiska kontakter. E�ersom ungdomsåren
är en kris- och utvecklingsperiod, ﬁnns

det vissa möjligheter till reparation av
tidigare skador genom bearbetning. Man
bör därför alltid tänka på a� självkänslan
är bräcklig under de här åren. Adekvata
krav med hänsyn till individens kapacitet och beröm för allt det som individen
presterar är metoder som förstärker självkänslan. Men samtal om varför saker och
ting går sne� och diskussioner enbart om
sådant som individen misslyckats med,
försämrar självkänslan.
3. Stöd från någon närstående är viktigt
för god compliance. En nära anhörig
som är engagerad i patienten och positiv
och uppmuntrande till medicineringen
ökar compliance. Familjestöd är alltid
viktigt. Under mellanadolescensen blir
kamratstöd e� viktigt komplement till
familjestödet och under senadolescensen
även partnerstödet. Det är därför viktigt
för behandlande sjukvårdsinstitutioner
a� dra in kamrater och partners på e�
sådant sä� a� de aktivt kan stödja den
unga patienten.
4. En pedagogisk teknik som är avpassad
e�er kognitiv och psykologisk mognad
under de olika faserna av adolescensperioden förbä�rar compliance. E�ersom de�a är något som man kan lära
sig redogörs i fortsä�ningen mer i detalj
för viktiga pedagogiska principer under
olika faser av adolescensperioden, som
en fingervisning om hur man kan gå
tillväga.
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Under tidig adolescens (10-13/14 års ålder)
börjar genomsni�sindividen tänka abstrakt
och lösa problem genom att sätta upp
hypoteser, modeller eller analyser. Men det
logiska tänkandet är fortfarande mycket
ofullständigt och onyanserat. Det ger ändå
individen en stark lyckokänsla, en allmaktskänsla eller en känsla av osårbarhet;... ”jag
vill, alltså kan jag”... som förklarar en del av
de compliancesvårigheter vi vuxna har med
individer i denna ålder.
Vi kan nå dem med våra regimer och medicineringsbudskap om vi försöker tränga
igenom deras lu�slo� med konkreta och
verklighetsanpassade diskussioner, och
med föreskri�er och enkla åtgärder som är
väldeﬁnierade i tid och rum, exempel: - ”Var
placerar Du Dina p-piller?”, - ”Vilket knep
använder Du för a� påminna Dig a� ta medicinen morgon och kväll?”, - ”Hur känns det
när Du si�er där ensam i Din lägenhet med
en baby som vaknar klockan 2 varje na� och
skriker till klockan 4?”, - etc.
I mellanadolescensen (13/14 - 17/18 år) fungerar individen kognitivt något bä�re men
ej som vuxna. Många tänker fortfarande
mycket konkret och har svårt med teoretiska
analyser och hypoteser. Under denna period
dominerar identitetsutvecklingen. Den y�rar
sig kanske främst så a� man tar avstånd från
olika auktoriteter som vill styra och ställa
över en. De unga vill ta reda på vilka de
är genom a� testa olika roller konkret eller
med fantasins hjälp. De vänder sig till jämnåriga som en slags vikarierande familj för
diskussioner och stöd. De tycks slå dövörat
till för vuxna som auktoritärt talar om vad
de skall göra, hur saker och ting skall vara.
Vuxna däremot, som är inställda på a� diskutera olika livsstilar och deras konsekvenser
utan auktoritärt moraliserande eller dominerande, kan då tjäna både som samtalspartners
och modeller för unga i den här åldern. Kamratrådgivning, äldre kamrat som lär yngre
kamrat och gruppundervisning av jämnåriga
har visat sig vara ändamålsenliga metoder
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e�ersom de unga är mer beredda a� lyssna
på jämnåriga än på vuxna.
Cross-checking, dvs möjligheten att få
kolla e� visst medicinskt budskap hos mer
än en medicinsk auktoritet är något som
mycket uppska�as i den här åldern. Lyhördhet för sådana behov kan också förbä�ra
deras compliance.
I senadolescensen tänker de unga mer logiskt
med ﬂera handlingsalternativ klara för sig.
De är lite säkrare i sin identitetsuppfa�ning,
och därför mindre kamratberoende och
mer beredda a� åter lyssna på vuxna. Det
som stör compliance för de unga i denna
ålderskategori är istället den uppgivenhet,
desperation och depression som drabbar
många, när de nu inser på e� vuxet sä� alla
de svårigheter, som de faktiskt själva kan ha
och som livet innehåller. Unga människor
kan överdriva dessa svårigheter och känna
a� det inte lönar sig a� satsa på framtiden.
Det gäller kanske särskilt de som har verkliga problem med t ex dålig skolgång bakom
sig, och hotande arbetslöshet, och större eller mindre medicinska problem. Man orkar
då helt enkelt inte a� ta hand om sig själv
väl. Den tidiga adolescensens optimism har
försvunnit. Personligt långsiktigt stöd från
vuxna, som tar fasta på det positiva som
individen ändå har klarat av och som ger
perspektiv på deras individuella problem,
är kanske den bästa hjälpen en ung människa då kan få.
Risktagande är e� allmänmänskligt beteende som har sin speciella karaktär under
adolescensperioden. Kanske aldrig någonsin
tar man mer risker än just då. Det är en ny
aspekt inom beteendevetenskapen som troligen kommer a� lära oss mycket om hur vi
kan hjälpa ungdomar a� klara sig igenom
adolescensperioden utan allt för stora risker.
A� testa och se hur saker och ting fungerar
i verkligheten, vilka konsekvenser det har
och vad man tål eller vad man inte tål är en
inlärningsmetod som är viktig under denna
period för konkret feedback. A� inte sköta
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sin medicinering blir på de�a sä� en form
av risktagande. Tyvärr är våra kunskaper
om risktagande avseende ungdomsperioden
ännu bara i sin linda. Men en aspekt som
tycks ge nya infallsvinklar på ”gamla” problem är tidpunkten för pubertet - dvs tidig
eller sen biologisk mognad. Under vissa förhållanden tycks en tidig pubertet hos ﬂickor
predisponera för e� risktagande med allvarliga konsekvenser. De�a måste naturligtvis
bekrä�as i ﬂera studier, men ger i sig redan
nu idéer om e� annorlunda förebyggande
arbete. Frågan är ju hur vi vuxna skall bära
oss åt för a� främja e� rimligt risktagande,
t ex på det sexuella området, så a� individer
lär sig något utan a� skada sig e�ersom de�a
a� inte ta risker också har e� pris. Det är därför viktigt a� följa li�eraturen på de�a nya
område där mycket nu händer.

Referenser

1. Hofmann AD,Greydanus DE. Adolescent
Medicine. Appleton & Lange, East Norwalk 1989.
2. Elkind D. The hurried child. Addison
- Wesley publishing Company 1982.

Faktaruta
• Experimenterande och risktagande
ökar invidiens självkännedom och
verklighetsnanpassning.
• Non-compliance - a� inte sköta sin
medicinska behandling - är en form
av experimenteranden som också
kan vara utvecklingsbefrämjande
- inom vissa gränser.
• God följsamhet befrämjas av
* åldersadekvat information
* stöd från viktiga personer i omgivningen som befrämjar god
självkänsla och andra resiliensfaktorer.
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Pubertetsutveckling hos
ﬂickor och pojkar
�������������� ����������

Anders Å:son Berg, Leena Ruusuvaara
Med pubertet avses de somatiska förändringar som äger rum under utveckling från
barn till vuxen individ. Vid födseln ﬁnns alla
ingående organ i det reproduktiva systemet
anlagda. Systemet är kapabelt a� syntetisera
och insöndra sina signalsubstanser på vuxen
nivå. Pubertetsutvecklingen kommer dock
vanligtvis inte igång förrän i 10-årsåldern.
Fram tills dess hålls utvecklingen tillbaka
av två sannolika faktorer:
1. En mekanism som hämmar CNS-systemet och därmed undertrycker den pulsatila
frisä�ningen av GnRH (gonadotropinfrisä�ande hormon) från hypothalamus.
Denna mekanism är troligen av störst
betydelse.
2. En mycket känslig negativ feedback av de
gonadala steroiderna på hypothalamushypofyssystemet.
När pubertetsutvecklingen startar sä�s de�a
i samband med tre händelseförlopp:
1. Adrenarche.
2. Minskad känslighet hos hypothalamushypofyssystemet för negativ feedback.
3. Ökad interaktion mellan hypothalamushypofyssystemet och gonad.
Någon säker kunskap om vad som initierar
ovanstående händelser ﬁnns inte ännu.
De utlösande faktorerna bakom den kliniska puberteten är till grunden genetiska men
andra variabler som nutrition, fysisk hälsa
och sannolikt psykosociala faktorer inverkar
påtagligt både på tidpunkten för inträdandet
i puberteten och hastigheten med vilken de
olika pubertetsförändringarna sker.

Pubertet hos ﬂickor
Ovariets utveckling

Upp till femte fosterveckan kan man inte
skilja mellan en blivande testikel och ett
blivande ovarium och fram till dess har vi
alltså en odiﬀerentierad gonad. Från denna
tidpunkt börjar emellertid den blivande
testikeln producera testosteron under det
a� utvecklingen till det blivande ovariet går
något långsammare. Omkring sjä�e fosterveckan börjar dock ovariets estradiolsyntes,
men denna produktion är liten i förhållande
till placentas produktion. Dock kan den
lokala östrogenproduktionen vara av betydelse för fortsa� diﬀerentiering lokalt. Hos
kvinnan fortsä�er nu det Müllerska gångsystemet a� utveckla sig under det a� det
Wolﬀska gångsystemet återbildas. Vid 6-8
veckors fosterålder ser man de första tecknen
till ovariell diﬀerentiering genom en mycket
snabb mitotisk tillväxt av antalet oogonier.
Man beräknar a� antalet ägganlag då uppgår
till 6-7 miljoner totalt. Något senare i fostervecka 11-12 ser man de första tecknen till
begynnande meiotisk delning. Där stannar
denna delning i profas (dichtyotene). Oocyten omges av förstadier till granulosacellerna.
Redan nu inträder atresi av de s k primordialfolliklarna och antalet ägganlag kommer
således a� minska fr o m nu och utgöra 1-2
miljoner vid födseln. Däre�er minskar hastigheten i atresiprocessen så a� ﬂickan vid
puberteten har cirka 3-400 000 primordialfolliklar kvar. Ovariet har utvecklats anatomiskt så a� barken dominerar på märgens
bekostnad. Estradiolproduktionen är relativt
låg under fosterstadiet men i samband med
21
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födseln stiger den dramatiskt under 1-3 månader för a� så återgå till mycket låga nivåer.
Förhållandet synes likartat med testosteronproduktionen hos pojke och är sannolikt e�
u�ryck för en ny inträdande balans mellan
hypothalamus-hypofyssystem och gonad.

När östrogennivåerna blivit tillräckligt höga
kommer menarche a� inträda vanligen kring
12-13 års ålder. Först cirka fem år e�er menarche ser man a� gondotropin och steroidinsöndringsmönstret är etablerat som hos
en vuxen kvinna.

Hormonella förändringar

Kroppsliga förändringar

Adrenarche
Insöndring av androgener från binjurebarken (DHA, DHAS och androstendion) sker
från cirka 6-års ålder och framåt med en markant ökning cirka två år före övrig pubertetsutveckling (adrenarche). Den kliniska eﬀekten är en så kallad vuxen typ av armsve�
med viss do� samt tillväxt av pubes- och
axillarhår. Adrenarche förekommer utan säker koppling till övrig pubertetsutveckling.
Mognad av hypothalamus-hypofys-ovarieaxeln
Gonadotropininsöndringen (FSH, LH-insöndring) sker pulsatilt och styrs genom pulsatil påverkan på hypofysen av GnRH från
hypothalamus. Under barnaåren hämmas
insöndringen av GnRH av en okänd mekanism inom CNS. Sannolikt föreligger även
mycket känslig återkopplingsmekanism
(negativ feedback) där olika steroidhormoner från gonaderna hämmar hypothalamushypofys.
Vid 9-10 årsåldern ökar FSH insöndringen
långsamt men påtagligt. Cirka två år e�er
FSH-nivåökningen ökar LH-insöndringen
först i form av pulsatil insöndring na�etid,
senare ser man pulsatil insöndring under
hela dygnet successivt övergående i e� adult
mönster. Dessa förändringar ses även hos
barn utan gonader.
När gonadotropinerna förekommer cykliskt i tillräcklig mängd för a� kunna påverka
folliklarna inträder follikelaktivitet med
tillväxt och steroidproduktion huvudsakligen i form av östrogener men också av
androgener. När även ovulation inträﬀar
med sedvanlig gulkroppsfunktion sker även
östrogen- och progesteronproduktion.
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Adrenarche ger ökad armsve� samt viss tillväxt av kroppsbehåringen.
Vid cirka 11 års ålder ser man i regel knoppande bröstvårtor motsvarande bröstutvecklingsstadium II enligt Tanner, se sid 20. Vidareutveckling av brösten framgår av Tanners
utvecklingsschema. Några månader e�er
begynnande brös�illväxt kommer i regel
de mera påtagliga grova könshåren ute�er
blygdläpparna (pubesbehåring stadium II
enligt Tanner). Utvecklingen av bröst och
behåring går väsentligen parallellt så a� ﬂickorna har nå� stadium IV i båda avseendena
ungefär vid 13 års ålder. Hela den kroppsliga
utvecklingen under puberteten omfa�ar en
period på 4-5 år och ungefär mi� under denna
period inträder i regel första menstruationen
(menarche). Den föregås i regel av några månaders ökad ﬂytning som tecken på en ökad
östrogenpåverkan. Längdtillväxthastigheten
är mycket hög under det första levnadsåret
och minskar däre�er kontinuerligt till cirka
5 cm per år i prepubertet. Ungefär samtidigt som bröstutvecklingen når Tanner III
ökar längdtillväxten snabbt till cirka 8-9 cm
per år. Hos västerländska ﬂickor inträﬀar
denna tillväxtspurt vid 11-12 år, i Sverige
vid 11,9 år, dvs cirka e� år före menarche.
Däre�er avtar tillväxten snabbt. De ﬂesta
ﬂickor har nå� 90 procent av sin slutlängd
cirka e� år före menarche. Tidpunkten för
menarche är lite varierande i olika material
men i västerlandet ﬁnner vi sedan 60-talet
medelvärden 12,6-13,5 års ålder. Anovulatoriska cykler har i många undersökningar
visat sig vara mycket vanliga under de första
åren e�er menarche. Under de första fem
åren e�er menarche ökar frekvensen ovulatoriska cykler från 20-40 procent till cirka 70
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procent. En normal menstruationscykel kan
variera i längd mellan 25-36 dagar. Under
adolescensperioden ﬁnner man cykler över
50 dagar i cirka 3 procent under de första
åren e�er menarche. Cykler mellan 36-50
dagar ses i cirka 29 procent under första året
e�er menarche och i cirka 20 procent fem
år e�er menarche. Korta cykler (<21 dagar)
ses i cirka 11 procent under första året. De
ﬂesta oregelbundenheterna är orsakade av
anovulatoriska cykler. Anovulatoriska cykler
kan emellertid te sig helt regelbundna med
normal längd. Man ser även ovulatoriska
cykler som är mycket långa.

Pubertet hos pojkar
Testikelns utveckling

Gonaderna bildas under 4:e fosterveckan på
den s k urogenitalåsen där man ser en förtjockning av coelomepitelet. Germinalcellerna bildas i gulesäckens vägg och vandrar
via urtarmens väggar och mesenterium till
gonaden. Denna invandring avslutas i 6:
e fosterveckan. I gonaden bildas primära
könssträngar vilka utvecklas till tubuli seminiferi, som kommer a� innehålla Sertoliceller
samt germinalceller. De interstitiellt belägna
Leydigcellerna uppkommer ur mesenkymala celler. Leydigcellerna börjar producera
testosteron redan i 5:e fosterveckan och ökar
sin produktion fram till 5:e-6:e graviditetsmånaden vare�er den avtar. Under inverkan
av androgener påverkas gångsystemet så a�
tubuli seminiferi utvecklas y�erligare och e�
rete testis bildas, som utgör avﬂödesystem
från tubuli seminiferi. Samtidigt utvecklas
Wolﬀska gångarna till bl a Ductus deferens
och epididymis. Kontakten mellan dessa två
gångsystem sker i 3:e till 4:e graviditetsmånaden. De Müllerska gångsystemen hämmas
och tillbakabildas med hjälp av en Müller
inhibiting factor som också utsöndras från
gonaden. De y�re könsorganen utvecklas
i manlig riktning under inverkan av androgener. Testikeln vandrar normalt genom
inguinalkanalen ner i skrotum under 8:e
graviditetsmånaden.

Hormonella förändringar

Testosteroninsöndringen startar i fostervecka
fem och är avgörande för utvecklingen i
manlig riktning. Omedelbart e�er förlossningen ökar testosteronproduktionen från
Leydigcellerna och ger serumvärden i närmast vuxen nivå under två till tre månader.
Däre�er kommer systemet i annan balans
och man ser endast mycket låga nivåer av
testosteron i serum under barnaåren.
Adrenarche förekommer utan säker koppling till övrig pubertet. Man ser ökade
serumnivåer av DHA, DHAS och androstendion från sex års ålder. I genomsni� startar
adrenarche ungefär två år före övrig pubertetsutveckling.
Från 4-10 års ålder ser vi en långsam stegring av framförallt FSH i serum. Vid cirka tio
års ålder ser vi även na�liga episoder med
LH-pulsar i serum. Vid denna tidpunkt har
pojken o�a nå� adult nivå av FSH i serum
under det a� LH i serum når en mera stadigvarande adult nivå vid ungefär 13 års ålder.
Ovanstående endokrina utveckling händer
oavse� om gonader ﬁnns eller ej. Från gonader sker en ökad testosteroninsöndring. Någon säker kunskap om vad som egentligen
initierar ovanstående händelser är ännu inte
dokumenterad.

Kroppsliga förändringar

Den kliniska utvecklingen följer vanligen
nedanstående tidsschema:
8 - 10

års ålder

11.6 ± 1 års ålder
13.4 ± 1 års ålder
13.0 ± 2 års ålder
cirka 14 års ålder

någon tillväxt av
axillar- och pubeshår (adrenarche)
samt ökad armsve�
förstoring av testikeln
pubesbehåring av
adult typ tillväxer
tillväxt av penis
tillväxtspurt

25
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Tillväxt- och viktdiagram
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Hela den kliniska pubertetsutvecklingen
sker under cirka 4 års tid och är då vanligen
färdig vid 15 ± 2 års ålder. För y�erligare
information hänvisas tillväxt- och viktdiagram, sid 24-25.
Testikelns storlek är cirka 1-6 ml prepubertalt, 7-15 ml under puberteten samt hos en
adult man 10-30 ml. Testikelstorleken mäts
lämpligen med orchidometer ad modum
Prader (Orchidometrar kan t ex fås från
AB Alexander Graf, Scheelevägen, 302 39
Halmstad eller Remcat Trade AB, Box 5011,
162 05 Vällingby). Testikeln består väsentligen av tubuli seminiferi innehållande germinalceller samt Sertoli-celler och de mellan
tubuli liggande interstiella utrymmet vari
blodkärl, lym�ärl samt Leydig-celler beﬁnner sig. Den väsentliga volymtillväxten
utgörs under puberteten av tillväxt av tubuli
seminiferi som under inverkan av FSH och
testosteron tillväxer för a� hos den vuxne
mannen utgöra cirka 85 procent av volymen.
Tillväxtspurten och en testikelvolym på 1012 ml sammanfaller o�a.

Gynekomasti hos pojkar

Under puberteten med dess ökade tillgång
till testosteron men även östrogener förekommer en minimal gynekomasti hos cirka
60-70 procent av alla pojkar. Om gynekomastin blir något mera u�alad respektive ensidig
kan den utgöra e� svårt psykiskt trauma för
en ung pojke. Gynekomastiutvecklingen pågår normalt under cirka fem år, e� år med
tillväxt och ömhet, e� år med e� stationärt
utseende och det hela avslutas vanligen
med två till tre års regress. Denna relativt
långa period kan således utgöra en mycket
stor belastning för pojkarna och pojkar med
må�lig till u�alad gynekomasti respektive
u�alad ensidig sådan bör erbjudas operation
hos plastikkirurg.
Observera dock a� östrogenproducerande
tumörer i t ex testiklar och binjurar även kan
ligga bakom gynekomasti.
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Den ensidiga gynekomastin kan föranleda
tumormisstanke men oftast förekommer
den pga a� kroppshalvorna inte är identiska
spegelbilder av varandra. Man kan också se
tidsförskjutningar rörande gynekomastins
utveckling mellan de olika sidorna. En uttalad ensidig gynekomasti har dålig prognos
beträﬀande regress vilket ökar indikationen
för kirurgisk intervention.

Rubbningar under pubertetsutvecklingen

Varje hormon har sina målorgan där deras
eﬀekter kan avläsas även utan laboratorieutredning. Gonadotropiner påverkar gonaden
till gonadtillväxt och produktion av könshormoner. Androgener ger pubertetsutveckling
i huden, kroppstillväxt och penistillväxt
samt scrotumtillväxt. Östrogener ger brösttillväxt och menarche. När det gäller kroppstillväxten tycks ”growth hormone” inverka
på men inte utlösa tillväx�oppen. De s k
somatomedinerna är svåra a� renframställa
och säkerställa biologiska eﬀekterna av men
hi�ills talar en del resultat för a� de har e�
direkt inﬂytande på tillväxtspurten.
Rubbningar i pubertetsutvecklingen kan
i princip bestå av pubertas praecox eller
pubertas tarda.

Pubertas praecox

(två eller ﬂera pubertetstecken)
Diagnosen sä�s då pubertetstecken förekommer hos ﬂickor yngre än å�a år och hos pojkar yngre än nio år. Hos ﬂickor är tillståndet
relativt vanligt och oskyldigt under det a�
pubertas praecox sällan förekommer hos
pojkar och då o�a är e� allvarligt tillstånd.
Alla patienter bör remi�eras till barnläkare
för utredning och eventuell behandling.

������������������� ��� ������� ��� ������

Pubertas tarda

Deﬁnition hos gossar:
14-åringar som har obetydliga eller helt
saknar pubertetstecken dvs en testikelstorlek
<4 ml, pubesbehåring ≤ stadium II, Tanner
samt utebliven tillväxtspurt.
Deﬁnition hos ﬂickor:
Ingen pubertetsutveckling e�er 13 års ålder eller amenorré fem år e�er första tecknet
på pubertet.

Rekommenderad utredning av sen
pubertet (pubertas tarda)

Allmän somatisk och neurologisk genomgång
Tandålder, Tanner-gradering och/eller
skele�ålder
Gonadotropiner i serum
Röntgen sella och/eller datortomograﬁ vid
utpräglad misstanke på central process
Gliadin-antikroppar (ceoliaki-indikator)
Kromosomanalys vid misstanke på gonad
dysfunktion
I övrigt se ﬂödesschema, sed 29. Alla patienter bör remitteras till barnläkare för
utredning.

Terapi vid sen pubertet

Pojkar
Behandlingen påbörjas e�er 15 års ålder med
ﬂuoxymesteron (Halotestin®) 2.5 mg = 0.5
table� dagligen i 3-6 mån.
Behandlingseﬀekten följes med orchidometer.

Behandlingen sätts ut vid testikelstorlek
upp mot 10 ml. Förhoppningen är då a� testiklarna av sig själva skall hålla i gång den
fortsa�a pubertetsutvecklingen. Behandlingen bör skötas av pediatriker eller endokrinolog.
Flickor
Sen pubertet är mycket ovanligt. Tillståndet
förekommer o�ast vid Turners syndrom och
terapin bör då skötas av barnläkare. Man
försöker även behandla den dåliga längdtillväxten. En annan vanlig anledning till sen
pubertet hos ﬂickor är organisk orsak till
följd av tidigare eller aktuell allmänsjukdom.
Tillståndet är svårt a� behandla med hänsyn
till önskan a� uppnå framtida fertilitet med
normal ovulationsfunktion etc eftersom
hormonbehandling före spontan pubertetsutveckling kan tänkas störa de�a mönster.

Generella referenser

1. Speroﬀ L, Glass RH, Kase NG. Clinical
Gynecologic Endocrinology and Infertility. Fi�h Edition. Williams & Wilkins
1989.
2. Hofmann AD och Greydanus DE. Adolescent Medicine. Appleton & Lange, East
Norwalk 1989.
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Anatomiska avvikelser i
genitalorganen hos ﬂickor
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Anders Å:son Berg

De grundläggande embryonala strukturer
som skall bilda inre genitalia hos kvinnan
är de s k Müllerska gångarna. Dessa gångar
utbildas i nära anslutning till de s k Wolﬀska gångarna som hos mannen kommer a�
bilda bland annat sädesledare. De Wolﬀska
gångarna tillbakabildas hos kvinnan men
rester kan kvarstå i form av de s k Gärtnerska gångarna. De Müllerska gångarna
sammansmälter och kommer a� bilda den
övre tredjedelen av vagina, uterus och
tubor. Nedre tredjedelen av vagina bildas
från den instjälpning som uppstår som sinus
urogenitalis. En gemensam kanal kommer
till stånd. Hymens uppkomst är inte säkert
klarlagd men sannolikt uppstår den genom
en ofullständig nedbrytning och ofullständig
kanalisering av instjälpningen nedifrån sinus
urogenitalis. Följaktligen kan hymen förete

många varianter, vara helt operforerad eller innebära olika grader av tillslutning av
vagina. Ibland behöver man operativt öppna
hymen. Vanliga missbildningar består i regel
av ofullständig fusion eller utveckling av de
Müllerska gångarna. Man kan där se sagi�alt
förlöpande septum från vagina och vidare
uppåt. Olika uterusmissbildningar kan således uppstå från en helt delad uterus - uterus
didelphys till olika grader av arcuatusform.
En del av dessa är vid behov möjliga a� korrigera genom operativa ingrepp. Exempel på
olika missbildningar ges på bild nedan.

Referens

Moore KL. Before we are born: Basic embryology and birth defects. W.B. Saunders förlag,
Philadelphia (3rd ed.) 1989.

Figur 1. Olika typexempel på möjliga missbildningar av livmodern.
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Den första gynekologiska
undersökningen
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Barbro Wĳma, Leena Ruusuvaara

Introduktion

En gynekologisk undersökning är för de
ﬂesta kvinnor en händelse, som är laddad
med både spänning och djupa känslor.
Undersökningen kan därför få en starkt positiv eﬀekt liksom den kan vara ödeläggande
och traumatiserande (1).
De�a gäller undersökningar av kvinnor
i alla åldrar, men det gäller i speciellt hög
grad den första gynekologiska undersökningen hos en ung kvinna. Vid en sådan
undersökning ställs krav på undersökaren,
vilka sträcker sig långt utöver ordinära krav
på medicinsk undersökningsteknik. För a�
inse vilka krav man som undersökare bör
tillgodose är det bra a� känna till t ex vilken
betydelse den första gynekologiska undersökningen har för unga ﬂickor, med vilka
förväntningar, föreställningar och ou�alade
frågor de kommer dit, hur undersökningen
kan användas på ett medvetet ”pedagogiskt” sä�, vilka potentiella risker som ﬁnns
inbyggda i situationen samt hur kvinnor i
denna situation signalerar ”fara”.
I de�a kapitel avser vi a� både ge kunskap
inom desss områden samt ge mer konkreta
synpunkter på hur en första gynekologisk
undersökning kan genomföras.

Li�eratur

Många förfa�are betonar vilken betydelse
upplevelsen av den första gynekologiska
undersökningen har för kvinnans beteende
vid och upplevelse av kommande gynekologisk undersökning (2-7). Man understryker
också allmänt a� det vid denna undersökning är ännu viktigare än annars att beakta de psykologiska och kommunikativa

aspekterna av undersökningen (8). I ﬂera
arbeten hävdas a� den första gynekologiska
undersökningens sy�en är - förutom den
ev medicinska innebörden - a� bidra till en
positiv kroppsupplevelse hos kvinnan, och
ge henne kunskaper om speciellt sexuell
anatomi och fysiologi (2,3,4,10,11). Andra
förfa�are åter framhåller vikten av a� tydligt
berä�a om allt som är helt normalt (3,11-14).
Härigenom kan undersökaren korrigera ev
mytiska idéer om genitalia, om sexualitet och
om den gynekologiska undersökningen i sig
(4). Flera förfa�are hävdar t o m a� man bör
försöka utny�ja den första gynekologiska
undersökningen i ett ”utbildningssyfte”,
(”the educative pelvic exam”) genom a�
berä�a om genitalias anatomi och funktion
i sexualiteten och erbjuda kvinnan en möjlighet a� själv få se i en spegel hur hon ser
ut (10,15,16).

Den första gynekologiska
undersökningens psykologiska innebörd

Många kvinnor saknar ord för a� kunna tala
om och fråga om si� underliv. I den mån ord
för genitalia existerar har de o�a en negativ
laddning eller latinskt-medicinskt ursprung.
Positivt laddade, tydligt beskrivande svenska ord saknas däremot nästan helt för kvinnans underliv (17).
I speciellt hög grad gäller de�a de delar
som enbart har med kvinnlig lust och njutning a� göra. Slida, livmoder, äggledare, äggstockar har också en reproduktiv funktion
och har svenska namn i vanligt språkbruk,
om också helt värdeneutrala. Blygdläppar
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och klitoris utgör exempel på den språkliga
bristsituation som föreligger när man vill tala
om kvinnliga lustcentra. Utan tillgång till ord
blir för kvinnan frågorna o�a ou�alade och
skeendena i den egna kroppen svårtolkade
eller till och med förnekade (17).
Ur denna aspekt har undersökaren vid den
första gynekologiska undersökningen e�
stort ansvar för a� ”benämna”, ge kvinnan
ord så a� hon kan fråga, kanske undersökaren till och med ibland skall svara på kvinnans ou�alade frågor. Till ansvaret hör också
a� fråga om kvinnan själv vill se i en spegel
hur hon ser ut.
Många kvinnor har aldrig ti�at e�er hur
de själva ser ut eller känt e�er med ﬁngrarna
hur skötet känns. Många har aldrig onanerat.
Många har aldrig använt tampong när de
kommer för sin första gynekologiska undersökning.
I dessa fall är undersökaren med och formar denna unga kvinnans ”bild” av si� underliv genom de kommentarer, förklaringar,
sinnesförnimmelser och upplevelser han
eller hon förmedlar. I de fall undersökarens
beröring är det första som skapar perceptioner och inre bilder av underlivet hos en
ung kvinna kan denna gynekologiska undersökning få en oerhörd betydelse för kvinnans
fortsa�a sexuella utveckling. Det ligger därför e� stort ansvar i a� undersöka en ung
ﬂicka/kvinna, som kanske inte ha� samlag
och som kanske inte ens har några sexuella
upplevelser från sin kropp a� sä�a upp som
referensram till de upplevelser hon konfronteras med genom sin första gynekologiska
undersökning. Ansvaret är hisnande. Det är
dock en viss tröst a� det troligen är bä�re a�
inse ansvarets vidd och göra si� bästa än a�
stänga ögonen för dess existens.

När kommer kvinnor idag för
sin första undersökning och
av vilken anledning?

Kvinnor kommer numera i allt yngre åldrar
för den första gynekologiska undersökning36

en. I en populationsstudie som genomfördes
i Linköping 1984 bland kvinnor i åldrarna
25-49 år hade t ex 86 procent av kvinnorna i
åldersgruppen 25-29 år genomgå� sin första
gynekologiska undersökning före 20 års ålder. Motsvarande andel i åldersgrupen 45-49
var 35 procent (18).
Numera genomgår kvinnan oftast sin
första gynekologiska undersökning därför
a� hon söker för a� få preventivmedel eller
för a� hon vill veta a� allt är normalt (18).
Förr var den vanligaste orsaken till den första gynekologiska undersökningen graviditet
resp gynekologiska besvär (18).
De�a innebär a� det ske� en förändring
under cirka en generation. Kvinnor kommer
numera i allt yngre åldrar och utan a� det
vid de�a första undersökningstillfälle ﬁnns
något starkt skäl a� genomföra en fullständig gynekologisk undersökning.
En hel del av de unga kvinnor som kommer för a� få preventivmedel och i anslutning till de�a genomgår sin första gynekologiska undersökning, gör de�a innan de har
si� första samlag.
Sammantaget innebär de�a både e� ökat
ansvar och en större frihet för undersökaren.
E� ansvar a� skapa en positiv upplevelse av
den första gynekologiska undersökningen.
En frihet a� ge den första gynekologiska
undersökningen en mer ”utbildande” inriktning.

Vilka känslor har ﬂickor inför sin första gynekologiska
undersökning?

”Jag har skjutit upp det här länge. Mamma
har velat a� jag skall gå och tjatat i alla fall
i e� år. Men nu vet hon inte a� jag har tagit
mod till mig! - Ja, jag är nog ganska rädd a�
det skall göra ont. Det som oroar mig mest är
nog det a� jag tror a� det är något fel på mig.
Det känns så konstigt a� man skall lägga sig
och visa upp ”rumpan”, som man annars alltid
gömmer... - Se’n vet jag inte så mycket om vad
det innebär. - Jag undrar hur det skall gå...”
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De�a citat är en 15-årig ﬂickas beskrivning
med egna ord av sina känslor inför den första
gynekologiska undersökningen. Det rymmer
de ﬂesta av de känslor ﬂickor u�rycker inför
denna för dem okända situation: Rädsla för
smärta, rädsla a� inte vara normal, skamkänslor, brist på kunskap samt oro.
I en pilotstudie vid Ungdomsmo�agningarna i Linköping och Uppsala 1980 (2) tillfrågades konsekutivt alla ﬂickor som kom
till resp mo�agningar för första gången om
sina känslor inför a� vara med om sin första
gynekologiska undersökning. Sju�iosex ﬂickor tillfrågades och alla svarade. Frågan var
formulerad som en helt öppen fråga, som
de ﬁck besvara enskilt och skri�ligt före besöket hos läkaren/barnmorskan. Flickornas
genomsni�sålder var 15 år.
Svaren kategoriserades i e�erhand. Sju�ioen procent av ﬂickorna u�ryckte oro inför
undersökningen, 38 procent obehagskänsla
inför a� visa upp sig. Tjugofem procent beskrev rädsla för smärta vid undersökningen
och 25 procent uppgav rädsla för a� få besked om a� ”de inte var normala”.
Som synes överensstämmer dessa svar väl
med dem som ﬁnns representerade i citatet
ovan.

Hur upplever kvinnor sin
första gynekologiska undersökning?

”Det är så skämsigt... Men det var inte alls så
läskigt som jag tro�!”
Ovanstående repliker är oerhört vanliga
kommentarer som svar på frågan e�er undersökningen: ”Hur var det a� bli undersökt?”
I den ovan nämnda studien vid Ungdomsmo�agningen i Uppsala 1980 (2) tillfrågades
alla de 24 ﬂickorna e�er undersökningen
konsekutivt av mo�agningssköterskan om
sin upplevelser av a� bli gynekologundersökta. Samtliga 24 uppgav a� det hade varit
en positiv upplevelse a� bli gynekologiskt
undersökt.

I den ovan citerade populationsstudien
bland kvinnor i Linköping i åldern 25-49 år
(18) tillfrågades kvinnorna om sin upplevelse av den första gynekologiska undersökningen. Sina svar markerade de med kryss
ute�er e� 10 cm långt horisontellt streck, där
y�erändarna märkts med ”mycket negativt”
resp ”mycket positivt” (s k Visuo-Analog
Skala). Sextiofyra procent av kvinnorna markerade i den ”negativa halvan” av skalan,
dvs karaktäriserade sin upplevelse som mer
eller mindre negativ. För endast 1/3 av alla
kvinnor hade denna första gynekologiska
undersökning inte varit smärtsam.
Det ﬁnns således en kontrast mellan uppgi�erna från de något äldre kvinnorna som
blickar tillbaka på sin första gynekologiska
undersökning och tonåringarna på en nutida
ungdomsmo�agning, vilka direkt e�er sin
första gynekologiska undersökning beskriver denna. Kontrasten är hoppfull för gynekologer/barnmorskor. Det går idag a� göra
den första gynekologiska undersökningen
till en positiv upplevelse. Kanske beroende
på förändrade a�ityder hos dagens unga
kvinnor till den egna kroppen. Men kanske
också beroende på a� t ex personal på en
Ungdomsmo�agning få� ökad kunskap om
och träning i hur en första gynekologisk undersökning kan genomföras på e� bra sä�.

Bemötande av patienten vid
”Den första gynekologiska
undersökningen”

En grundläggande strategi bör vara a� ge
den unga kvinnan full kontroll över vad som
händer (10,19). De�a innebär a� undersökaren informerar kvinnan i förväg om vad som
skall ske, talar om a� hon bestämmer själv
över vad som skall hända i undersökningssituationen, och ber om hennes tillåtelse för
varje ny� moment som skall genomföras i
undersökningen.
A� behandla ﬂickan/kvinnan som en vuxen kvinna är en annan grundregel. En följd
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av denna regel är om t ex modern ifråga
följer med:
- Ingen kommunikation angående kvinnan
ifråga får ske med modern/fadern när inte
kvinnan själv är närvarande (4, 20,21).
- Frågor, besked, föreskri�er etc skall konsekvent riktas till den unga kvinnan, dvs
patienten.
- Tillfråga alltid den unga kvinnan själv
om hon önskar a� modern (eller fadern)
skall följa med in i samtalsrummet resp
undersökningsrummet (20). Om Du anar
tveksamhet är det o�ast klokt a� rekommendera föräldern a� vänta i väntrummet/samtalsrummet.
- Var medveten om a� den unga kvinnan
kan ha e� för föräldern ifråga dolt behov
av a� få vara i enrum med Dig som undersökare. Hon kan t ex önska a� få en chans
a� ställa sådana frågor som hon inte törs
formulera i föräldrarnas närvaro.
E� mycket tydligt sä� a� ge kvinnan full
kontroll över vad som händer är a� utny�ja
en paradox. Undersökaren gör då upp e�
kontrakt med kvinnan före undersökningen,
där han/hon mycket klart anger på vilka
villkor han/hon kan tänka sig a� genomföra
gynekologisk undersökning. Kontraktet kan
t ex formuleras så här:
I samtalsrummet på tal om ev gynekologisk
undersökning:
* Du kan få pröva a� vara med om en gynekologisk undersökning idag - om Du
vill!
* Det är inte alls nödvändigt a� vi gör en
gynekologisk undersökning.
* Om vi skall pröva a� göra en undersökning, måste Du lova mig, a� Du säger till
mig direkt om det är något som gör ont
eller känns obehagligt.
* För i så fall vill jag nämligen inte undersöka Dig!
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När patienten lagt sig i stolen, innan undersökningen påbörjas:
* Minns Du nu vad Du lovade...?
(Upprepa de två sista påståendena
ovan!)
Kontraktet innebär givetvis a� undersökaren
uppmärksamt e�erforskar ev signaler på
smärta eller obehag och avbryter undersökningen om sådana signaler ﬁnns!
Om kvinnan med denna överenskommelse
känner, a� hon kan lita på a� undersökaren
avbryter undersökningen så fort denna blir
obehaglig för henne, är förutsä�ningarna
bä�re för a� hon skall våga slappna av (10).
Hon behöver då inte ligga ”försvarsberedd”,
vilket innebär mer eller mindre spända
muskler i bukvägg och bäckenbo�en.

Några praktiska råd angående gynekologisk undersökningsteknik vid en första
gynekologisk undersökning

Tekniken nedan kommer väl till pass både
vid en kvinnas första gynekologiska undersökning och generellt vid undersökning av
kvinnor, som är rädda inför gynekologisk
undersökning eller spänner sig i undersökningssituationen.

Innan undersökningen börjar

• Hjälp kvinnan upp i stolen! Passa på tillfället a� visa omtanke och a� avdramatisera kroppskontakten mellan Er!
• Bemöda Dig om a� kvinnan ligger bekvämt! Fråga henne hur hon ligger, om
benstödens inställning behöver justeras,
om hon vill ha en extra kudde etc. Visa
henne var hon kan placera armarna!
• Låt kvinnan få pröva höjd huvudända!
Med de�a enkla knep får kvinnan bokstavligt talat en mycket bä�re kontroll
över vad som händer där nere mellan
hennes ben. Många kvinnor tycker därför
a� det går lä�are a� slappna av i denna
position (22).
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• Hjälp kvinnan, om så behövs, a� slappna
av innan Du gör något annat.
• Fråga kvinnan om det är OK a� börja
undersökningen.
• Förklara för kvinnan a� Du kommer a�
berä�a för henne i förväg om varje del i
undersökningen, så a� hon hela tiden vet
innan vad som skall hända och hinner
slappna av.

Palpationen

Många förfa�are inom ämnet är överens
om a� man bör rekommendera följande två
tillvägagångssä� (11,12,23):
• Om inga särskilda skäl ﬁnns a� handla
tvärtom, bör palpationen föregå ev spekulumundersökning (21), som bara genomförs om palpationen gick utan smärta
eller obehag.
• Bimanuell palpation bör initialt genomföras med hjälp av enbart vänster pekﬁnger i vagina och höger hand på bukens
utsida (24). Bara om de�a går a� göra
utan smärta/obehag, palperar man, om
så behövs, med två ﬁngrar i vagina.

De konkreta råden blir följande

• Sä� vänster pekﬁnger, väl insmort, mot
slidöppningen medan labiae minorae
hålls isär av vänster tumme och ringﬁnger.
• Fråga kvinnan: Gör de�a ont?
• Om kvinnan inte uppger någon smärta:
Låt ﬁngret sakta glida in i slidan några
cm.
• Visa däre�er kvinnan hur hon skall göra,
när hon medvetet vill slappna av på musklerna runt slidan och i bäckenbo�en:
• Tryck med pekﬁngret mot slidans bakvägg några gånger medan Du säger:
”Känner Du var jag trycker? Försök nu
slappna av musklerna här bakåt där Du
känner a� jag trycker!”

Alternativt:
• Rör pekfingret inne i slidan och säg:
”Känner Du var Du har pekﬁngret inne
i slidan? Försök nu a� knipa åt runt mi�
pekﬁnger; så hårt Du kan! Släpp sedan
e�er alldeles på alla de muskler som Du
nyss knep med!”
Genom a� ge någon av dessa instruktioner
några gånger lyckas undersökaren o�ast
hjälpa kvinnan a� slappna av. Om kvinnan
inte slappnar av nog för a� undersökningen
skall bli smärtfri, avbrytes densamma. Undersökaren bör då förklara hur smärtan uppstå�, och hur kvinnan själv kan träna sig
hemma för a� skaﬀa sig viljemässig kontroll
över musklerna (se kapitlet om Vaginism).
• Gör en sedvanlig gynekologisk bimanuell
palpation med vänster pekﬁnger i slidan
och höger hand utanpå buken. Denna
teknik kräver övning för a� ge pålitlig gynekologisk status, och bör därför tränas
upp av alla som undersöker unga ﬂickor
för första gången och/eller möter rädda
kvinnor med svårigheter a� slappna av.
• Berä�a under tiden som Du utför handgreppen vad Du gör och vad Du känner.
Tänk också på att i förväg berätta för
kvinnan alla störrre rörelser som Di� inre
ﬁnger skall göra.
• Om uterus ligger anteﬂekterad och Du får
e� bra grepp om den underifrån: Fråga
kvinnan om hon själv vill känna sin livmoder! Tag i så fall hennes vänstra hand
och låt henne palpera med sin vänstra
hand innanför Din y�re högra hand.
• Tag sakta ut ﬁngret e�er avslutad palpation med följande instruktion:
”Nu tar jag ut ﬁngret ur slidan och då skall
Du ligga kvar precis lika avslappnad som Du
nyss varit”.
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Inspektion

Fråga kvinnan om hon vill se själv vad Du
ser! Låt henne i så fall få följa Din inspektion
med hjälp av en spegel (16)!
• Inspektera vulva och berä�a vad Du ser.
Tänk på a� i detalj bekrä�a normalitet.
Använd svenska ord för att benämna
skötets olika delar och tillfoga gärna någon mening rörande olika kroppsdelars
uppbyggnad, funktion och roll i sexualiteten.
• Om palpation med e� ﬁnger i slidan gå�
bra: Förklara för kvinnan a� undersökning med små instrument går a� genomföra utan smärta. Fråga henne om hon
önskar a� Du ti�ar i slidan. Visa henne
instrumenten. Genomför sedan, om kvinnan så önskar, en långsam spekulumundersökning med (helst) små instrument.

A� avbryta gynundersökning

• Avbryt genast gynundersökningen, enligt
Ert kontrakt, om kvinnan uppger smärta
eller obehag. Tag på Dig själv ansvaret för
a� avbryta undersökningen, allt enligt
kontraktet (anledningen till avbro�et är
a� Du inte vill undersöka kvinnan under
de rådande omständigheterna). Var uppmärksam på egna ”prestationskrav”!
• Framhäv för kvinnan allt hon klarade av
a� vara med om och låt henne få uppleva
de�a som en framgång. Inge henne självtillit och förtröstan inför a� det kommer
a� gå ännu bä�re nästa gång! Om Du
avbryter pga smärta bör Du förklara för
kvinnan mekanismen för hur smärtan
uppstod, och hur hon kan träna sig till
bä�re viljemässig kontroll över musklerna ifråga (se kapitlet om Vaginism).
• Kvinnan bestämmer naturligtvis ensam
vilka undersökningar som får utföras
på henne. Undersökande doktorer/barnmorskor har förstås aldrig någon som
helst rä� a� ens till ringa del traumatisera
henne för a� kunna genomföra en gynekologisk undersökning.
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• Om Du avbrutit undersökningen enligt
ovan och det ur medicinsk synpunkt ﬁnns
starka skäl för a� göra en gynekologisk
palpation: Be om kvinnans tillåtelse a�
palpera bimanuellt med e� ﬁnger i rectum. Eller be om kvinnans tillåtelse a�
låta en kollega få försöka undersöka henne; om möjligt vid något annat tillfälle.

E�er undersökning

• Fråga kvinnan efter undersökningen,
i samtalsrummet, hur hon upplevde
gynundersökningen. Fråga själv e�er ev
negativa upplevelser (”Gjorde det ont?”
”Var det obehagligt?”), så a� hon lä� kan
bejaka dem.
• Förstärk kvinnans självkänsla genom a�
framhäva och berömma allt hon klarade
av bra.
• Om hon kunde slappna av under undersökningen kan det vara bra a� påpeka:
”Nu vet Du e�er denna undersökning a�
Du kan slappna av. Du vet också a� om
Du törs slappna av så bra som Du gjorde
idag, så gör gynundersökningen inte alls
ont”.

Indikationer för gynekologisk undersökning på unga
kvinnor

I internationell li�eratur ﬁnns många vi�
skilda uppfa�ningar om på vilka indikationer, när för första gången och hur o�a
gynundersökning skall utföras på unga
ﬂickor. Vissa förfa�are anser a� ﬂickor bör
kroppsundersökas inklusive gynundersökas
fr o m cirka menarche en gång/år (24); andra
a� ﬂickor bör undersökas innan de börjar
använda tampong (9).
Andra menar a� en reell gynekologisk indikation skall föreligga för a� man skall anses
ha skäl a� göra en gynundersökning på en
tonårsﬂicka, och a� p-pillerförskrivning inte
utgör en sådan indikation (19). Vissa författare anser a� man helst inte bör undersöka
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ﬂickor före samlagsdebuten (19), medan andra menar a� en gynekologisk undersökning
före första samlaget kan vara av stort värde
för ﬂickan (2,10,11).
I Sverige torde man vara överens om följande generella principer:
• Flickor e�er menarche som kommer till
en kvinnoklinik, ungdomsmo�agning,
eller familjeplaneringsmo�agning, bör i
princip erbjudas möjligheten a� få pröva
på hur det är a� bli gynekologiskt undersökt. Flickan bör sedan själv få bestämma.
E� sådant bemötande innebär a� ﬂickan
behandlas som vuxen. En rädd 14-åring
som söker för dysmenorré kanske med
de�a bemötande villigt klär av sig, men
backar när hon kommit upp i gynekologstolen och visar att hon tycker det är
obehagligt. Undersökningen avbryts då
och man försöker göra det ﬂickan varit
med om till en framgång. I de�a exempel
kan man berä�a hur en gynekologisk
undersökning går till, demonstrera gynekologstol och instrument, samt berä�a
och rita hur y�re och inre könsorgan ser
ut.
• Med e� bemötande som ovan skildrats
kan flickor få en chans att i lugn och
ro få vänja sig vid t ex miljön kring en
gynekologisk undersökning och doktorn/barnmorskan som person, innan
själva undersökningen genomförs. Varje
möjligt undersökningstillfälle hos unga
flickor bör således utnyttjas som ett
tillfälle a� åtminstone förbereda ﬂickan
ifråga inför hennes första gynekologiska
undersökning.
• Om gynundersökningen går a� genomföra till någon del och blir en positiv
upplevelse är ﬂickan tryggare inför nästa
undersökning. Då är hon bä�re ställd om
hon t ex skulle drabbas av buksmärtor
och behöva söka akut.
• Någon medicinskt tvingande indikation
a� utföra gynekologisk undersökning om
ﬂickan inte vill eller om undersökningen
gör ont, ﬁnns inte.

• Vid p-pillerförskrirvning till unga ﬂickor
bör man enligt ovanstående resonemang
erbjuda ﬂickan chansen a� få vara med
om en gynekologisk undersökning. Med
det handlar således mer om e� ”fantastiskt” erbjudande till henne än om något
som har med tvång a� göra, utgör villkor
för a� få p-piller etc.
Om man som undersökare ger den unga
ﬂickan full bestämmanderä� över om hon
överhuvudtaget vill vara med om en gynekologisk undersökning eller inte och full
kontroll över en eventuellt följande undersökningssituation, visar man henne därmed
respekt: Man förmedlar till henne: ”De�a
handlar om Din kropp. Bara Du skall bestämma över den och i synnerhet över vad Du
tillåter a� komma in i Din kropp. A� Du är
ung spelar ingen roll - i det här avseendet är
Du vuxen. Det är Du som ev skall tillåta mig
a� undersöka Dig, därför a� Du önskar det.
Jag respekterar Dina önskemål”. - E� sådant
bemötande bidrar bland mycket annat till
utformandet av ﬂickans syn på sig själv och
på sin kroppsintegritet.
Om undersökaren nonchalerar ﬂickans
kanske vaga protester mot a� bli undersökt,
förmedlar man istället till ﬂickan: ”Du bestämmer inte över Din kropp. Protester lönar
sig inte. Jag nonchalerar Dina önskemål om
de är motsa�a mina. Du är inte värd respekt”. - Det behövs inte mycket fantasi för
a� förstå, a� man som undersökare är med
och bygger upp de erfarenheter som formar
och avgör ﬂickans uppträdande t ex när en
pojke vill ha samlag med henne och hon själv
egentligen inte vill.

Sammanfa�ning

Hur den unga kvinnan upplever sin första
gynekologiska undersökning har en stor
betydelse både för hennes fortsa�a sexuella
utveckling och för hennes upplevelse av
kommande gynekologiska undersökningar.
Här sker o�a en konditionering för livet (20).
Undersökaren har därför e� mycket stort
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ansvar i denna situation. De�a gäller i all
synnerhet när han/hon undersöker en ung
ﬂicka som saknar erfarenheter av sexuella
upplevelser a� referera till. Å andra sidan
sker idag ofta den första gynekologiska
undersökningen i en situation där det sällan finns anledning att misstänka att en
fullständig gynekologisk undersökning
skulle erbjuda någon avgörande medicinsk
information. Undersökaren har därför idag
också en stor frihet a� använda det första
gynekologiska undersökningstillfället mest
i ”utbildnings”-sy�e och som introduktion
till kommande undersökningar.
Det är vanligt med vaginismreaktioner vid
den första gynekologiska undersökningen.
Denna situation måste undersökaren kunna
hantera t ex genom a� hjälpa kvinnan a�
slappna av eller genom a� avstå från a�
undersöka. Många kvinnor med övergrepp
eller våldtäkt i anamnesen signalerar de�a
till undersökaren i form av vaginism, se
kaptiel Vaginism, sid 43 (1).
I många kulturer finns initiationsriter
förknippade med unga mäns och kvinnors
övergång till e� vuxet liv och till en vuxen
människas sexualitet. Vår kultur i Sverige
idag är i hög grad medikaliserad. Hälsan är
vår tids religion (25). I de�a samhälle kommer många unga ﬂickor för a� bli gynekologiskt undersökta just innan de tar steget
över till ”vuxensexualiteten”, dvs börjar ha
samlag.
Har den första gynekologiska undersökningen i vårt samhälle drag av initiationsrit
för denna unga ﬂickan? Om ﬂickan kommer
till doktorer/barnmorskor med dylika, outtalade behov - a� bli bekrä�ad som normal
och numera vuxen, a� bli invigd i vuxensexualitetens mysterier, a� få veta hur man
gör, a� få råd, stöd och uppmuntran - hur
klarar vi av a� fylla behoven? Kunde vi i så
fall utny�ja tillfället bä�re vid den första
gyneklogiska undersökningen?
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Faktaruta
• Den första gynekologiska undersökningen görs idag o�a på en ung
flicka i samband med preventivmedelsrådgivning, innan hon ha�
si� första samlag. De�a innebär e�
stort ansvar och stora möjligheter.
• Målet med den första gynekologiska
undersökningen bör vara a� skapa
en positiv upplevelse av situationen.
O�a ﬁnns möjligheter a� undervisa
ﬂickan mycket konkret om hennes
kropp, om undersökningen och om
sex. Undersökaren har också chans
a� förmedla respekt för ﬂickans rä�
a� bestämma över sin kropp och för
hennes integritet.
• Nyckelord för de strategier som kan
användas:
* Kontrollen hos ﬂickan.
* Kontrakt i förväg om reglerna.
* Stegvis. Allt som går att göra =
succè!
* Undersökaren bör träna sin förmåga att göra status med ett
ﬁnger.
• Den första gynekologiska undersökningen har en präglande karaktär
vad gäller upplevelsen av kommande gynekologiska undersökningar.
Tillfället bör utny�jas till sin fulla
positiva potential.
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Vaginism
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Barbro Wĳma, Klaas Wĳma

Deﬁnition

Vaginism är en betingad reﬂex som utlöses
av försök till penetration av slidan eller
fantasi därom, och som innebär en spasm i
muskulaturen kring slidans nedre del. Spasmen leder till a� slidan antingen totalt stängs
eller till a� penetrationsförsök ger upphov
till smärta. I klinisk praxis möter man vaginism i två olika former:
• Som en ändamålsenlig försvarsreflex
vars avsikt är a� skydda kvinnan från
en penetrationssituation som för henne
är förenad med starka negativa känslor.
• Som en icke längre ändamålsenlig men
ofrivillig reﬂex, som via inlärningsprocesser generaliserats till a� gälla även sådana
situationer, när kvinnan önskar a� slidan
skall öppnas.

Vaginism - gynekologisk
undersökning

Vaginism kan uppträda såväl vid samlag
som vid gynekologisk undersökning. I vilken utsträckning vaginism uppträder i den
ena eller andra situationen behöver inte på
e� till synes logiskt sä� hänga ihop med
uppkomstmekanismen. Vaginismreaktioner
förekommer inte sällan i samband med den
första gynekologiska undersökningen.
Envar som utför gynekologisk undersökning kan stöta på en vaginismreaktion i
undersökningssituationen och måste därför
kunna hantera en sådan situation. E� sä� a�
hantera situationen är a� avstå från gynekologisk undersökning just då, och sedan
överlägga med kvinnan om vad hon önskar.
Man bör i så fall förklara för kvinnan vad
som hände, fråga henne hur sexuallivet fungerar samt fråga om hon önskar hjälp för

a� kunna ändra si� reaktionsmönster. Hon
bör också informeras om a� ”prognosen är
mycket god”, dvs a� nästan alla kvinnor kan
lära sig av med den ofrivilliga delen i denna
muskelreﬂex.
Om kvinnan önskar hjälp för sin vaginism,
bör hon erbjudas behandling. Som gynekolog kan man lära sig a� själv genomföra
det första steget i en sådan behandling av
kvinnan (se nedan). Om man inte anser sig
kompetent för detta, bör kvinnan remitteras till någon kollega som har erforderlig
erfarenhet inom området. E�ersom det ﬁnns
eﬀektiva behandlingsmetoder för vaginism
bör kvinnor erbjudas hjälp för de�a, vare sig
problemet handlar om a� kvinnan inte kan
vara med om en gynekologisk undersökning
eller om e� samlag.
Det är således lege artis a� inte undersöka
en kvinna med vaginismreaktion. Det är helt
fel a� undersöka en kvinna med vaginism
utan a� ha erforderliga kunskaper om hur
man genomför en sådan undersökning. Det
kan liknas vid a� t ex åtaga sig a� göra sectio
utan a� fullständigt känna till hur operationen skall genomföras. En felaktigt utförd
gynekologisk undersökning på en kvinna
med vaginism, där kvinnan upplever (svår)
smärta vid undersökning, innebär nämligen
a� doktorn ökat skadan istället för a� hjälpa
kvinnan.
Om man som gynekolog vill fortsä�a a�
undersöka den kvinna, som uppvisar en
kra�ig vaginismreaktion när man påbörjar
den gynekologiska undersökningen, är man
alltså skyldig a� kunna hantera just denna
speciella situation. Under loppet av sekunder får då undersökaren eventuellt underlag
för diagnos, bestämmer sig för hur han/hon
skall hantera situationen, och skall eventuellt
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också börja a� medvetet utny�ja situationen
terapeutiskt. De�a kräver a� man praktiskt
mentalt förbere� sig, så a� man både har kunskaper och känner sig trygg i situationen.

Teoretisk bakgrund till
uppkomstmekanismer

Människans beteende kan ses som resultat
av en oändlig serie kopplingar mellan stimuli och respons. Stimuli kan komma utifrån
och bestå av sinnesintryck via sinnesorganen
som t ex syn, lukt, hörsel osv. Stimuli kan
också komma inifrån och t ex utgöras av
kroppsliga företeelser, tankar eller känslor.
Kopplingen mellan e� stimulus och en respons uppstår antingen via respondent eller
operant inlärning (se ﬁgur 1 och 2).

1. OS vink

OR ögat blinkar

S klocka
+
1. OS vink

OR ögat blinkar

3. BS klocka

BR ögat blinkar

Figur 1. Modell för respondent inlärning.

Respondent inlärning

Utgångspunkten för inlärning av ny� beteende är enligt denna modell en fast koppling
mellan e� ursprungsstimulus (obetingat stimulus, OS) och en viss respons (obetingat respons, OR). Från denna bas kan sedan en ny
koppling uppstå: Genom a� det nya stimulus
och ursprungsstimulus upprepade gånger
förekommer (nästan) samtidigt, tar det nya
stimulus till sig samma stimuluskra� som
ursprungsstimulus och blir betingat stimulus (BS). Till slut kan det nya stimulus (BS)
helt på egen hand utlösa responsen (betingad
respons, BR) (se ﬁgur 1). En ny koppling har
då uppstå�. Vid respondent inlärning handlar det alltså om stimulussubstitution, OS
utbytes mot BS. A� denna inlärningsprincip
är möjlig beror på a� individen betraktar BS
som en pålitlig förutsägare av OS.
Sammandragning av slidmusklerna är en
ändamålsenlig reaktion när en kvinna upplever en penetration som e� hot, som något
hon inte vill, eller när hon känner smärta
vid penetration. Kontraktionen fyller då en
funktion som en försvarsreﬂex. Denna reaktion kan emellertid via respondent inlärning
kopplas t ex till icke-hotfulla penetrationssituationer så a� själva penetrationssituationen i sig blir laddad (se ﬁgur 2), eller till

S
”penetrationssituationen i sig”
+
1. OS
penetration(sförsök) med
- hot
- integritetsinskränkning
- brutalitet
2.

BS
”penetrationssituationen i sig”

Figur 2. Modell för respondent inlärning av vaginism.
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OR
rädsla och
kontraktion av
slidmuskler
BR
rädsla och
kontraktion av
slidmuskler
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Hur uppstår vaginism
”kliniskt”?

blo�a tanken på penetration. Penetrationen
i sig (det ”nya stimulus”) har e�er en sådan
inlärning fått samma stimuluskraft som
penetration under hot, med smärta eller med
kränkande av integriteten. Penetrationssituationen i sig har nu blivit BS till BR.

En vaginismreaktion kan uppstå e�er e�
enda tillfälle av hotfull, smärtsam och/eller
ofrivillig penetration (engångsinlärning),
eller utvecklas e�er e� ﬂertal negativt upplevda penetrationer.
En annan möjlighet till inlärning ﬁnns hos
t ex kvinnan som aldrig upplevt penetration
men som i sina tankar föreställer sig de�a
som något mycket obehagligt, smärtsamt,
fult eller farligt (o�ast e� övertagande av den
sociala omgivningens a�ityd). Inlärningen
har då ske� i fantasin. Vaginistismreaktionen
behöver inte vara svagare för det.
Vaginism kan förekomma i vissa situationer, t ex bara vid gynekologisk undersökning
och inte vid samlag, eller bara vid gynekologisk undersökning av vissa doktorer. Inlärningen har i dessa fall ske� med tillämpning
av diskrimineringsprincipen: Kvinnan kan
diskriminera mellan t ex olika doktorer. O�a
inträﬀar emellertid det motsa�a, nämligen
en generalisering: Kvinnan har upplevt en
otäck penetration av en viss person, och har
därefter vaginistismreaktioner också vid
penetrationen av andra personer.

Operant inlärning

Om en kvinna med vaginism tvingas acceptera en penetration, upplever hon smärta
och får därigenom sina farhågor bekrä�ade.
Kopplingen mellan BS och BR blir därmed
ännu starkare (se ﬁgur 3).
Å andra sidan innebär e� undvikande av
penetration en förstärkning av kvinnans idé
om a� penetration är något hotfullt, smärtsamt eller omöjligt (se ﬁgur 4). Kvinnans
undvikande beteende medför i dessa fall a�
hon aldrig kan testa, om det som hon fruktar
stämmer.
Förstärkningen baserar sig i båda dessa fall
på operant inlärning, vid vilken beteendet
styrs av sina konsekvenser (ﬁgur 3,4).

S

penetration

R

vaginism

S

smärta

förstärkning

Figur 3. Modell för operant inlärning av vaginism.

S

”Penetration?”

R

”Vågar inte”
”Går ej”

S

”Inget coitus”
”Ingen gyn-us”
”Gyn-us i narkos”

förstärkning

Figur 4. Modell för operant inlärning av undvikande beteende vid vaginism.
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Diagnostik (Skildras här ur undersökarens
synvinkel!)
1. Anamnes: Kvinnan uppger t ex a� mannen inte kan komma in vid försök till
samlag, därför a� ”det är som om en vägg
tar emot” några cm upp i slidan. Eller hon
berä�ar a� gynekologiska undersökningar är det värsta hon vet: ”Det gör så ont
därför a� jag är så trång”.
2. Avvärjningsrörelser: O�a har kvinnan
olika avvärjningsreaktioner innan eller
just när hon lägger sig i gyn-stolen: Händerna för skötet, spända adduktorer,
sätet ly� från britsen, synlig kontraktion
i sﬁnkter ani.
3. Bara undersökarens ﬁnger närmar sig
introitus kan kvinnan ange smärta (”det
svider”). Hon kan också säga a� det gör
ont när undersökarens ﬁnger bara vidrör
labiae minorae eller introitus.
4. Om man i de�a stadium av en gynekologisk undersökning misstänker vaginism
skall man alltid inleda undersökningen
med e� försök till palpation med e� ﬁnger
i slidan, e�ersom de�a är det skonsammaste och minst skrämmande sä�et a�
undersöka. Om de�a palpationssä� ej går
bra, avbryter man undersökningen och
avstår också från andra delar av undersökningen .
5. Ibland känns det trångt och stramt runt
undersökarens ﬁnger redan i introitus,
och ibland anger patienten smärta just
när ﬁngret passerar introitus. Ibland ﬁnns
båda tecknen.
6. Undersökarens ﬁnger kanske sakta kan
passera några cm in i slidan, men möter
sedan spända, ömmande muskelbukar
bakåt-lateralt. Här kan det bli omöjligt
a� komma vidare samtidigt som kvinnan
uppger smärta, speciellt om man trycker
på musklerna.
7. Om vaginismreaktionen är ”relativ”, dvs
inte helt komple�, kan undersökarens
ﬁnger kanske passera de spända muskelbukarna, men patienten signalerar då
smärta.
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Om man skall genomföra en gynekologisk
undersökning på en kvinna som uppvisar
vaginism i undersökningssituationen
gäller de regler och råd som beskrivits i
kapitlet om ”Den första gynekologiska
undersökningen”.

Behandling sy�ar till:

A� ta bort eller minska den rädsla och den
känsla av ”hot” som är kopplade till penetration.
A� ge kvinnan viljemässig kontroll över de
aktuella musklerna, så a� hon själv medvetet
kan bestämma, när hon skall öppna respektive stänga slidan.

Teoretisk bakgrund till behandling

Målen för behandlingen är:
(I) A� lära kvinnan skilja mellan hotfull och
icke-hotfull penetration, dvs a� minska
det obefogat upplevda hotet vid ickehotfull penetration.
(II) A� avbetinga själva penetrationen, så a�
den vaginismreﬂexen inte längre uppstår
automatiskt vid penetration och därför
inte uppträder när kvinnan t ex vill
kunna bli penetrerad. Den gynekologiska undersökningssituationen erbjuder
här stora möjligheter.
I. Det upplevda hotet vid penetration kan
undersökaren minska genom a� ge kvinnan möjlighet a� själv styra penetrationen. Man kommer i förväg överens med
henne exakt hur penetrationen skall gå
till och gör alldeles klart a� det hela tiden
är bara hon, som steg för steg bestämmer
om, och i så fall hur man skall fortsä�a. En
förutsä�ning för a� kvinnan skall våga
sig in i situationen är a� hon känner a�
hon kan lita på den som undersöker. Därför är det av största vikt a� undersökaren
exakt håller sig till överenskommelsen
och låter kvinnan ha kontroll. Skulle
undersökaren bryta överenskommelsen

��������
gynekologisk undersökning blir möjlig a�
genomföra utan smärta, den extra dimensionen coitus kan återfås eller adderas till den
sexuella samvaron, och en eventuellt önskad
graviditet kan bli möjlig. För varje gång kvinnan reagerar med den nya responsen ”öppna
slidan” vid penetration sker samtidigt en
desensibilisering av den tidigare så hotfulla
penetrationssituationen.

kommer kvinnan a� generalisera vaginismreaktionen också till ”undersökare,
som hon tror a� hon kan lita på”. Först
när kvinnan känner a� hon har full kontroll över penetrationssituationen (hotet
är borta) finns det förutsättningar för
avbetingning av densamma.
II. Avbetingningen har två komponenter:
- Kvinnan skaﬀar sig viljemässig kontroll
över den muskulatur, som är engagerad
i den tidigare automatiska reﬂexen.
- Kvinnan lär sig uppleva a� e� ”viljestyrt
öppnande av slidan” (dvs avslappning
av ovannämnda muskulatur) möjliggör
penetration utan smärta.

Behandlingen har tre delar:
I. Instruktion i gyn-stolen (om
-

Båda dessa delar i avbetingningen inlärs bäst
genom a� kvinnan (t ex vid en gynekologisk
undersökning) instrueras om hur hon skall
kunna ”hi�a” de muskler som är engagerade
i reﬂexen, och om hur hon skall träna med
si� eget ﬁnger som ”penetrerare”. Kvinnans
eget ﬁnger är det eﬀektivaste hjälpmedlet i
avbetingningen av penetrationssituationen,
e�ersom det egna ﬁngret erbjuder den snabbaste feed-back kopplingen. Inom kvinnan
själv sker då följande reaktioner: Hon spänner slidmusklerna - känner hur trångt det blir
runt det egna ﬁngret och upplever smärta.
Alternativt: Hon slappnar av i slidmusklerna
- känner hur go� om plats det blir runt ﬁngret - upplever ingen smärta. Den nyinlärda
responsen ”a� slappna av i slidmusklerna”
förstärks sedan hela tiden via operanta förstärkningsmekanismer (ﬁgur 5) såsom t ex:

S

penetration

-

R

möjligt):
Ge kvinnan full kontroll över vad som
händer. De�a innebär a� undersökaren
informerar kvinnan i förväg om vad som
skall ske, talar om a� hon bestämmer
själv över vad som skall hända i undersökningssituationen, och ber om tillåtelse för
varje ny� moment som skall genomföras
i undersökningen.
Gör e� kontrakt med kvinnan innan Du
påbörjar undersökningen. Tala om för
henne a� Du bara kan tänka Dig a� undersöka henne på e� villkor: A� hon lovar
Dig a� säga till så snart något gör ont eller
känns obehagligt. För då vill Du nämligen
inte undersöka henne. När hon sedan har
lagt sig i gyn-stolen kan det vara klokt
a� påminna henne om ”kontraktet”, t
ex med frågan: ”Kommer Du ihåg nu a�
Du lovade mig a� säga till om det gör
ont eller känns obehagligt?” (Se också
kapitlet om ”Den första gynekologiska
undersökningen”).

öppnar slidan
= slappnar av

S

”Ingen smärta!”
”Go� om plats!”

förstärkning

Figur 5. Modell för operant inlärning av icke-vaginism.
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Berä�a för henne om sy�et med undersökningen: A� lä�are kunna förklara för
henne hur den smärta hon upplevt vid
penetration uppstår, och lä�are kunna
instruera henne om hur hon skall göra
för a� kunna lära sig a� slappna av.
För, om möjligt, sakta in e� ﬁnger 1-2 cm
in i slidan.
Benämn alla anatomiska strukturer Di�
ﬁnger uppfa�ar. Förklara hur smärtan
uppstår. Kvinnan vet nämligen inte vad
hon gör därnere; hon vet bara a� penetration gör ont.
Säg därför t ex: ”Jag tror a� Du spänner
musklerna runt slidöppningen. Gör de�a
ont?” (Tryck på levatorbukarna bakåt-lateralt i slidan.) När kvinnan bejakat de�a
fortsä�er Du: ”Du drar ihop musklerna runt
slidöppningen utan a� Du vet om det. När
de musklerna är ihopdragna gör det ont om
Du försöker ha samlag eller om Du är med
om en gynekologisk undersökning”.
Upprepa kontraktet: ”Lova a� Du säger till
om det gör ont eller känns obehagligt, för då
vill inte jag undersöka Dig...”
Fortsä� t ex så här: ”Om Du vill kan jag
försöka visa Dig hur Du gör när Du spänner
och släpper e�er på musklerna. Jag tror inte
a� Du riktigt vet hur Du gör med musklerna
här nere”.
Säg inte: ”Slappna av!” Kvinnan vill gärna
slappna av och medverka. Hennes problem är a� hon inte vet hur hon skall göra,
när hon skall slappna av. Många doktorer
har för övrigt troligen redan sagt så till
henne och kanske till och med grälat på
henne för a� hon inte slappnat av. Många
kvinnor med de�a problem har därför
tagit på sig skulden och ber om ursäkt
före den gynekologiska undersökningen,
för a� de gör det så svårt för doktorn a�
utföra si� arbete.
Säg däre�er till patienten: ”Pröva nu a�
knipa runt mi� ﬁnger, så hårt Du kan”. Om
kvinnan gör rä�, känner man det tydligt
runt si� ﬁnger - som om e� stramt bre�
resårband dras åt.

-

-

-

-

-

-

Fortsä� sedan med t ex följande uppmaning: ”Försök nu a� släppa e�er på alla de
muskler som Du nyss spände!” Även vid
denna instruktion känner man tydligt
om kvinnan ”kommer på” hur hon skall
göra. Föregående och denna instruktion
bör ges i nämnd ordning, e�ersom det är
lä�are a� hi�a vilka muskler man skall
slappna av i, om man först kontraherar
dem.
Ovanstående instruktioner upprepas
några gånger.
E� annat sä� a� lära ut avslappning av
de aktuella musklerna är a� ge följande
instruktion: ”Nu trycker jag bakåt, åt ändtarmen till. Känn noga e�er vad mi� ﬁnger
gör. Försök nu a� släppa e�er på de muskler,
som jag trycker på. Försök a� föreställa Dig
a� Du skall låta mi� ﬁnger få åka bakåt nedåt, åt ändtarmen till.”
Avbryt förstås undersökningen vid signaler om smärta eller obehag från patienten! Cave egna prestationskrav! När Du
avbryter: Beröm det som lyckades och
framställ det som e� framsteg för kvinnan!
Om det finns starka skäl för att göra
en gynekologisk undersökning i denna
situation: Känn per rectum. Eller försök
a� undersöka patienten nästa dag.
Berä�a för kvinnan a� vaginism har god
prognos. Dvs a� nästan alla kvinnor kan
lära sig a� få viljemässig kontroll över
musklerna, så a� de kan öppna respektive stänga slidan, när de själva vill.
Under hela de�a moment är undersökarens pekﬁnger ”behandlingsredskapet”!

II. Träningsprogram

Erbjud kvinnan e� träningsprogram för a�
bli mindre rädd för penetration och för a�
återvinna viljemässig kontroll över musklerna ifråga!
Programmet har tre delar:
Regelbundna återbesök med gynekolo*
gisk undersökning och instruktioner.
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Härigenom kan kvinnan instrueras
gång på gång i tekniken a� slappna av.
Samtidigt minskar den rädsla som varit
förknippad med penetration, dvs det sker
en desensibilisering.
Kvinnan uppmanas a� dagligen träna
hemma genom a� föra in si� eget ﬁnger
i slidan och däre�er försöka knipa och
slappna av runt de�a. De�a moment leder o�a till en ”aha”-upplevelse: Kvinnan
känner själv vad hon gör: Hur trångt det
blir i slidan när hon spänner musklerna.
Och hur go� om plats det blir, när hon
slappnar av. Hon känner också a� muskelspänningsfasen är förknippad med
smärta och avslappningsfasen med smärtans försvinnande (se ﬁgur 5).
Ge coitusförbud (om de�a är aktuellt). Paradoxen a� omvandla ”går ej” till ”får ej”
är o�a mycket verksam: Misslyckandena
upphör. Pressen a� prestera samlag försvinner. Det blir inte ﬂer förstärkningar
av upplevelsen a� samlag gör ont och ej
går a� genomföra (se ﬁgur 4).
När kvinnan gör framsteg i behandlingen
instrueras hon a� börja träna a� knipa
och slappna av runt sina egna två ﬁngrar.
När kvinnan klarar a� slappna av runt
sina egna två ﬁngrar utan smärta, kan
det börja bli aktuellt med samlag - om
kvinnan har en partner, som hon vill ha
samlag med. Om patienten så önskar kan
det vara lämpligt a� vid denna tidpunkt
ta med mannen i terapin, dvs a� personligen förklara mekanismerna för honom,
instruera honom om hans roll samt ev
låta honom också få känna på musklernas
olika tillstånd.
Vid samlagsförsök är det avgörande a�
det är kvinnan som har kontroll och som
avgör takten. Paret instrueras a� använda
glidmedel alternativt se till a� kvinnan
är ordentligt upptänd och våt. Mannen
sä�er däre�er penis mot slidöppningen,
och kvinnan koncentrerar sig på att i
denna situation medvetet våga ”öppna

*

slidan”. Mannen får komma in i slidan
med penis först när han ”halkar in”, eller
när kvinnan för in hans penis.
En kvinna med vaginism vid gynekologisk undersökning men utan samlagsproblem bör också erbjudas behandling.
Det är nämligen en lä�nad för kvinnan
ifråga a� e�er behandlingen veta a� hon
vågar bli gynekologiskt undersökt, när så
behövs.

III. Psykoterapi behövs ibland

Med tålamod lyckas de�a enkla program
med alla kvinnor utom med dem där det
bakom vaginismen ﬁnns en mycket stark
rädsla för sex eller för penetration. De�a
kan eventuellt sammanhänga med tidigare traumatiska upplevelser hos kvinnan.
Patienten bör i dessa fall remi�eras vidare
för psykoterapi.
Många kvinnor som ha� upplevelser av
våldtäkt och/eller incest signalerar dessa
upplevelser till undersökaren genom vaginism i undersökningssituationen. De�a
symptom kan vara kvinnans enda sä�
a� ”visa” a� hon behöver hjälp. Åtminstone i de fall där det ovan skisserade,
enkla träningsprogrammet inte hjälper
bör gynekologen vänligt men rakt fråga
om kvinnan har varit utsa� för något våld
eller övergrepp.

Man bör dock observera a� vaginism i en
viss parrelation ibland kan vara u�ryck för
a� kvinnan omedvetet inte vill ha coitus med
just den mannen! Det är därför väsentligt a�
komma ihåg a� behandlingens mål inte är
a� kvinnan skall kunna ha samlag med en
viss man.
Behandlingens mål är istället:
- Att minska den rädsla som finns förknippad med penetration.
- A� ge kvinnan viljemässig kontroll över
musklerna ifråga, så a� hon kan öppna och
stänga slidan, när hon själv vill.
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Referenser
Faktaruta
• Alla som gör en gynekologisk undersökning skall kunna hantera en
vaginism i undersökningssituationen på e� sä� som i bästa fall hjälper
patienten, men i alla fall inte skadar
henne.
• Vaginism är en ofrivillig, betingad
reﬂex. Den leder o�a till undvikande av allt som har med sex a� göra
och därför till sekundära sexuella
problem.
• Noggrann diagnostik är nödvändig.
Vissa patienter kräver psykoterapi.
• Målet för behandlingen är a� ta bort
patientens rädsla i penetrationssituationen och ge henne viljemässig
kontroll över de engagerade musklerna. Hon kan då själv bestämma,
när hon vill öppna och stänga slidan.
• Under behandlingen tränar patienten i penetrationssituationer med
ökande svårighetsgrad. Hon skall
hela tiden känna lugn, ingen smärta
och kunna hålla vaginismreﬂexen
borta.
• Vaginism som e� isolerat problem
hos en i övrigt psykiskt frisk kvinna
har mycket god prognos.
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Claes Go�lieb

Tonårsperioden är även för pojken en period
fylld av stora omvälvningar såväl i kropp
som själ. Puberteten är den period när de
mest dramatiska förändringarna sker. Från
a� ha varit en pojke blir den unge individen
hastigt man. Dessa förändringar betingas i
första hand av en plötslig och kra�ig testosteronstegring. Från en tid under det första
levnadsåret till strax före puberteten är testiklarnas testosteronproduktion mycket låg
och de cirkulerande testosteronhalterna små.
Plötsligt ökar testosteronsyntesen i testis och
serumkoncentrationerna stiger mer än 100300-faldigt på kort tid.
Testosteronets androgeneﬀekter är tydliga.
Sexualiteten vaknar hastigt. Intresset för det
andra könet sä�er fart och koncentrationen
delas mellan tankar på sex och tankar på
annat, något som kan sä�a sina spår i skolan
under pubertetens första år. De�a kan vara
en av förklaringarna till a� pubertetspojkar
kan uppfa�as som “stökiga“ i skolan. En
annan androgen eﬀekt är aggressivitet. I
samband med a� testosteronhalten i blodet
plötsligt ökar under pubertetens initiala
skede ökar benägenheten till aggressivitet.
Denna kan vara av både positiv och negativ karaktär. Den tar sig både högljudda
och mer eller mindre våldsamma u�ryck,
men den kan även visa sig som en positiv
energi och framåtanda. Det är frustrerande
för pubertetsynglingen a� inte få ge utlopp
för sin aggressivitet och alla de känslor som
den för med sig, och han behöver o�a stöd
och hjälp a� lära sig hantera aggressiviteten
och kanalisera den på e� positivt och konstruktivt sä�.
Andra androgenbetingade förändringar är
akne, hårväxt i ansiktet, apokrin sve�do�,
ibland hypertrofi av bröstkörtelvävnad.

Könsorganet förändrar utseende. Alla dessa
förändringar kan leda till e� behov a� uppsöka en samtalspartner eller professionell
undersökare. Skolsköterskan/skolläkaren
kan vara en sådan, men hon/han ﬁnns inte
alltid till hands. Oron för a� sekretessen
inte gäller i skolan kan också avhålla tonårspojken från a� vända sig dit. Den oﬀentliga
sjukvården är svår a� orientera sig i och en
venerologisk poliklinik är inte alltid en plats
dit tonåringen våga söka sig. Det är inte
heller klart om det är till venerolog, urolog,
endokrinolog eller gynekolog den unge mannen skall vända sig. Ungdomsmo�agning
kan vara e� bra alternativ. Av tradition är det
emellertid framför allt ﬂickor som söker sig
dit. För dessa kan e� preventivmedelsbehov
öppna vägen till ungdomsmo�agningen och
en önskan om p-piller eller e� graviditetstest
kan vara en anledning a� gå dit och samtidigt få hjälp och råd i annan fråga. Samma
möjlighet ﬁnns inte för pojkar.
Särskilda pojkmottagningar har börjat
öppna och dessa förefaller fylla ett stort
behov. En rapport från en pojkmo�agning,
som drivits som projekt i Stockholms skolors
ungdomsmo�agningar, har visat a� det är
viktigt för pojkarna a� det ﬁnns en särskild
mo�agningstid för pojkar då inga ﬂickor
ﬁnns i väntrummet. Och ännu viktigare var
a� denna pojkmo�agning inte är tidsbeställd
utan fungerar som e� “öppet hus“. Vidare
hade häl�en av pojkarna önskemål när det
gällde om den undersökande skall vara man
eller kvinna. Häl�en av dessa föredrog manlig och häl�en kvinnlig personal. De övriga
hade ingen preferens.
Pojkar och ﬂickor har olika förhållningssä�
till sin sexualitet och sina könsorgan. Pojkar
behöver därför o�a mötas i dessa frågor på
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annat sä� än ﬂickor. Sådana möten kan göras
lä�are av a� det ﬁnns tillgång till såväl manlig som kvinnlig personal på mo�agningen.
Mannen behövs ibland som en förebild och
som en samtalspartner, som har egen erfarenhet av a� vara ung pojke.
Pubertetsperiodens kroppsliga förändringar är vanliga besöksorsaker på porjkmo�agningen; ﬁnnar, kroppskonstitution, könsorganets utveckling, dess storlek och form.
Tyngre problem såsom allvarlig penisdeviation bör vidareremi�eras till plastikkirurg.
Diagnosen kan ställas via foto som patienten
eller dennes partner tar av penis i erigerat tillstånd. Annars är ju tillståndet svårt a� objektivisera på mo�agningen. Förhudsförträngning har givit upphov till e� ﬂertal remisser
vid Stockholms skolors pojkmo�agning. En
pojke hade aldrig tidigare vågat söka hjälp
trots a� hans phimosis inneburit a� erektion
givit så svår smärta a� han gjort allt för a�
undvika a� få stånd. Enstaka fall av retinerade testiklar eller kromosomabberrationer
såsom till exempel Klinefelters syndrom är
också viktiga a� upptäcka. Mo�agningen
bör ha den medicinska kompetensen som
krävs för a� ﬁnna och förstå medicinska
åkommor och anatomiska förändringar som
kräver åtgärd och som kanske inte alltid är
det som är den primärt uppgivna besöksorsaken.
Direkt sexualitetsrelaterade frågor kommer upp; erektionsstörningar har hos den
unge mannen o�ast psykologisk bakgrund
och går då a� lösa med information och
samtal. Ejakulation precox är en annan inte
helt ovanlig frågeställning.
Den vanligaste besöksorsaken vid pojkmottagningar är STD och STD-relaterad
problematik. Många gånger är orsaken till
besöket omtanke om en ny partner med
önskemål om STD-kontroll inför det första
samlaget i den nya relationen. Ett flertal
besök har initierats av oro för smi�a under

54

utlandsresa när oskyddat samlad med okänd
partner ske�; o�a i berusat tillstånd. I samtliga dessa fall har även HIV-test begärts.
Antalet unga män som önskar lämna klamydiatest har påtagligt ökat sedan introduktionen av urinprovsanalys.
Problem med och dålig teknik vid kondomanvändning föranleder e� antal besök.
Pojkarna kommer inte för preventivmedelsrådgivning före det första samlaget. De�a
är när det gäller pojkar o�ast oplanerat och
sker i mer än 25 procent helt oskyddat. Nej,
besöket föranleds av a� det inte fungerat
med kondom. Tekniken kan med fördel
demonstreras på en a�rapp, e� upp- och
nedvänt smalt glas eller en vas. En sådan
undervisning blir sannolikt mindre laddad
om den utförs av en man. Pojken uppmanas
dessutom a� träna hemma. Fri� utdelade
kondomer kan tjäna som träningsmaterial.
Det är en stor fördel om det vid mo�agningen ﬁnns en heltidsanställd psykolog. Då det
framkommer svåra relationsproblem eller
u�alade psykiska/sociala problem är det då
lä� a� vidareremi�era till psykologen.
Det är viktigt a� en ordentlig undersökning av y�re genitalia erbjuds frikostigt. I
samband med en sådan undersökning ställer
den unge mannen o�a frågor som visar a�
han vill ha bekrä�else på a� han är normal.
E� par enkla ord kan eliminera svår oro.
Med lyhördhet, öppenhet och tillgänglighet går det a� fånga upp många vilsna
tonårspojkar i behov av sjukvårdsutbildade
medmänniskor. Det ﬁnns andra sä� a� hjälpa tonårspojkarna hi�a rä�. De praktiserande gynekologerna och barnmorskorna
på mödravårdscentraleran kan ge manliga
partners till sina unga kvinnliga patienter
tillträde till undersökningsrummet och på
så sä� skapa en kontakt. Preventivmedelsfrågan kan göras till en “parangelägenhet“
som för med pojken till preventivmedelsrådgivningen.
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Faktaruta
Pojkmo�agning
• Bör ﬁnnas både manlig och kvinnlig
personal.
• Psykolog vid mo�agningen en fördel.
• Undersökning av genitalia bör utföras frikostigt.
• Lyhördhet för bakomliggande besöksorsak.
• STD - den vanligaste besöksorsaken.
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Tonårspojken på
ungdomsmo�agning
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Hans Carlberg

I kapitlet om ungdomsmo�agningar påpekas a� det är viktigt a� mo�agningarna är till
för alla ungdomar såväl ﬂickor som pojkar.
Samtidigt konstateras a� ungdomsmo�agningar i Sverige framför allt har ﬂickor som
besökare, i de ﬂesta fall rör det sig om drygt
90 procent ﬂickor och knappt 10 procent
pojkar. Även pojkar har ju behov av a� få tala
om allehanda problem, inklusive sexuella,
med en vuxen person. Då sexualdebuten
o�a sker i tonåren kan det också förekomma
komplikationer i anslutning till denna,
som pojken behöver få hjälp med. Den
egna kroppsutvecklingen föranleder också
mycket funderingar, inte minst i relation
till normalitetsbegreppet. A� få bekrä�at
a� man är ”normal”, a� penis och testiklar
utvecklats på rä� sä� är av stor betydelse
och bör beaktas vid varje undersökning av
en tonårspojke.
Även pojkar bör få möjlighet a� prata om
preventivmedel och eventuellt faderskap.
Tonårspojkens starka sexuella dri� gör a�
tankarna fokuseras på den sexuella akten
och inte så mycket på de eventuella följderna.
En diskussion runt de�a kan gärna tas upp
vid ungdomarnas besök på ungdomsmottagningar, då man också kan gå in lite mer
på frågan om oönskat faderskap, när man
talar om ﬂickornas risk för graviditet. Det är
i dag inte ovanligt a� pojkvännen följer med
ﬂickan till mo�agningen när hon skall få ppiller utskrivet. Det kan då vara värdefullt a�
ta med pojken i diskussionen om lämpliga
preventivmedel, hur dessa påverkar hans
partner och på vilket sä� han själv kan känna
trygghet i a� inte bli oplanerad far.

En återkommande fråga är hur man ska få
pojkarna a� hi�a till ungdomsmo�agningen. En del följer således med ﬂickvännen
som sällskap, andra kommer ihåg från studiebesök a� man kan vända sig till mo�agningen med allehanda frågeställningar. För
de ﬂesta tycks dock fortfarande ungdomsmo�agningen mest vara e� ställe dit ﬂickorna går, och om pojken över huvudtaget
skulle vilja diskutera sina funderingar eller
får problem, är han o�ast lite vilsen över
vart han skall vända sig. Det är idag inte helt
ovanligt a� först ta upp frågorna med de
närmaste kompisarna, särskilt beträﬀande
genitala utslag eller symtom, men en hel del
kring sexuallivet behåller man för sig själv.
Många tvekar i det längsta a� ta kontakt
med utomstående, men när pojken slutligen
kommer till e� beslut a� söka en vuxens
hjälp sker det med stor beslutsamhet och
helst omedelbart. Det visar sig emellertid a�
han trots informationssamhället o�a är oklar
över vart han skall ta vägen. Många är historierna om hur man har hi�at till det ställe
där man så småningom söker. Kompisars
och ﬂickvänners råd, telefonkatalogens blåa
sidor, diverse telefonsamtal, något man hört
eller se� tidigare som plötsligt ﬁnns i minnet
är vanliga förklaringar, när man ställer en
sådan fråga. IT-utvecklingen, dvs internets
hemsidor, har dock för pojkar (i ökande
grad även för flickor) stor betydelse och
har blivit en allt vanligare informationsväg.
De utåtriktade kontakter som personal på
ungdomsmo�agningarna har till skolorna
torde emellertid fortsa� spela stor roll, för a�
även ge pojkarna information om vart man
kan vända sig om man önskar kontakt med
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en vuxen i dessa frågor. Inte minst genom
a� påpeka för ﬂickorna a� även pojkar är
välkomna.

Killmo�agning

E� sä� a� fånga upp pojkarna är a� skapa
särskilda killmo�agningar eller killdagar på
ungdomsmo�agningarna. Benämningen killmo�agning har diskuterats och kan givetvis
utbytas om man så önskar, mo�agning för
pojkar och mo�agning för unga män har
föreslagits. Venereologmo�agningarna på
de stora sjukhusen har av hävd varit e� slags
mans- och killmo�agningar, den unge pojken känner sig dock emellanåt främmande
för a� söka på sjukhuset, särskilt om hans
frågeställningar inte är direkt relaterade till
genitala symtom eller känsla av sjukdom.
RFSUs ungdomsmo�agning, som i första
hand vänder sig till unga ﬂickor, noterade
i slutet på 80-talet en ökad tillströmning av
pojkar med frågeställningar om sexuallivet
och STD. Då mo�agningen var inriktad på
a� ta hand om ﬂickor ställde det sig lite
problematiskt a� också ta hand om pojkarna.
Så föddes idén a� starta en speciell mottagningsdag för de pojkar som sökt sig till
RFSU, och man skapade MUM, Mo�agning
för Unga Män eller RFSUs ”killmo�agning”.
Liknande mo�agningar har nu inrä�ats på
ﬂera ungdomsmo�agningar i Stockholm.
Tanken med de�a är a� man har vissa tider
som är avsa�a för pojkar, såväl öppet-hus
mo�agning som tidsbeställd mo�agning,
där pojkarna inte riskerar pinsamma möten
i väntrummet eller a� känna sig vilsna i e�
väntrum fyllt av ﬂickor. Dessutom skall det
vid dessa tillfällen alltid ﬁnnas möjlighet
a� möta en vuxen man, antingen i form av
läkare, sjuksköterska/barnmorska eller socialsekreterare/kurator. Den totala kvinnliga
dominansen som varit verklighet på många
ungdomsmo�agningar har sannolikt skrämt
bort en del pojkar. Det ﬁnns ju helt klart en
hel del problematik runt sexuallivet som
är lä�are a� diskutera med en man, liksom
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det för ﬂickor kan vara lä�are a� möta en
kvinna. Idealet är a� det ﬁnns såväl manlig
som kvinnlig personal tillgänglig och därmed en valmöjlighet för pojken.
De killmo�agningar som startats har tämligen snabbt blivit populära och det har spridit
sig mellan pojkarna a� en sådan ﬁnns. De
som kommer är mycket positiva till a� det
ﬁnns en särskild mo�agning för killar. Vid
en enkätundersökning som gjorts på RFSUs
killmo�agning är besökarna mycket måna
om a� framhålla behovet av en sådan, de
ﬂesta känner a� de har kompisar som skulle
behöva komma till en sådan mo�agning och
man är också positiv till a� rekommendera
kompisar a� söka. (publicerat i RFSU-rapport 1996: ”Mo�agningen för Unga Män,
verksamhetsrapport och utvärdering”, kan
rekvireras från RFSU)
En av fördelarna med en särskild killmo�agning är a� man kan ha e� undersökningsrum färdigställt för undersökning av
pojkar. Det vill säga gynstolen omgjord
till en undersökningsbrits. Vidare kan e�
undersöknings-/provtagningsbord för pojkar vara iordningställt inklusive möjlighet
till behandling av till exempel kondylom.
Den läkare som tar emot pojken bör ha
vana vid genital undersökning, och som
vid allt arbete på ungdomsmottagning
naturligtvis även vara intresserad av de
speciella frågeställningar och problem som
y�rar sig i ungdomsgruppen. När det gäller
sexualrelaterad problematik som STD och
genitala utslag kan det vara en fördel a� ha
venereologisk och dermatologisk bakgrund.
Venereologen har dessutom stor vana vid a�
undersöka män, men en killmo�agning kan
naturligtvis också handhas av allmänläkare,
ungdomsläkare eller intresserad läkare med
annan specialitetsbakgrund. Där resurserna
så tillåter är en läkarbemanning med ansvarig allmän/ungdomsläkare samt gynekolog
och venereolog på konsultbasis en väl fungerande modell.
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Vanliga problem och frågeställningar

Pojkar söker o�ast hjälp för konkreta problem. Det kan röra sig om någon prick/e�
utslag eller någon förändring man se� i genitalområdet. Inte sällan ﬁnner man normala
anatomiska och fysiologiska bakgrunder till
frågeställningarna. Vidare förekommer symtom från uretra som klåda, sveda eller misstanke på någon könssjukdom. Många pojkar
kommer också av ren omtanke om ﬂickvännen som man just träﬀat. Man vill då ”kolla
sig” för säkerhets skull för a� se a� man inte
för med någon könssjukdom in i det nya
förhållandet. Frågor och funderingar kring
normalitetsbegreppet, penis utseende, erektionen, utlösningen och spermans utseende
är vanliga och döljer sig emellanåt bakom
e� diﬀust symtom som man primärt söker
för. Till killmo�agningar har också en hel del
yngre män sökt sig med oro och funderingar
kring oönskat faderskap, inte minst då partnern blivit gravid och man känner sig helt
utanför i beslutet angående abort eller inte.
A� bä�re uppmärksamma även den unge
mannen i samband med oönskad graviditet
har blivit en del av ungdomsmo�agningarnas utveckling, och på ﬂera håll ﬁnns modeller för hur sådant arbete kan bedrivas.
Exempel på icke sexrelaterade frågeställningar som förekommer är symtom från
andra organ, t ex mage-tarm, huvudvärk,
samt oro för sjukdom/hypokondri, ibland
med dödsångest. Vidare depression av
social (t ex skolproblem, arbetslöshet) eller
medicinsk bakgrund, även med suicidhot,
samt allmän relationsrelaterad problematik
(t ex frigörelse från föräldrarna och kontaktsvårigheter).
Pojkar som söker på mo�agningen med
somatiska frågeställningar, t ex normalitetsfrågor, pubertetsutveckling eller oro för
STD/sjukdom, bör undersökas kliniskt. Självklart skall man inte tvinga eller övertala en
tveksam pojke till undersökning, men alltid
erbjuda sådan och förklara meningen med

en undersökning. Många unga som sökt
killmo�agningar har u�ryckt besvikelse över
a� ej ha blivit undersökta, när de tidigare
sökt på ungdoms- eller läkarmo�agning, i
samband med frågor om genitalia och/eller
STD. De har förväntat sig en undersökning
och bekrä�else. Det är således viktigt a�
under undersökningens gång samtala med
pojken och betona normala fynd samt vara
öppen för ”oställda” frågor. Det stora ﬂertalet pojkar som kommer till mo�agningen
har normala undersökningsfynd, vilket alltså skall påpekas för pojken, även då resultat
av provtagning ges. De vanligaste patologiska fynden är balanopostit, STD (uretrit, kondylom, herpes), phimosis, dermatologiska
tillstånd som vitiligo, pigmenteringar, lichen
sclerosus et athrophicus med ﬂera genitala
dermatoser. Sexologiska frågeställningar
förekommer regelbundet, som till exempel tidig utlösning, erektionsproblem och
relationsfrågor. Sådana frågor kommer o�a
upp i det fortsa�a samtalet e�er undersökningen, som ju innebär e� ”utlämnande”
av det mest intima och rä� utfört skapar e�
förtroende. Observans är också a� man inte
sällan ﬁnner patologiska förändringar vid
undersökningen, när pojken i anamnesen
uppgivit ”inga symtom”. En klinisk undersökning får således aldrig försummas.

Klinisk undersökning

Undersökningen anpassas givetvis i enlighet
med skälet till besöket. Gäller de�a frågor
om pubertetsutveckling mäter man längd
och vikt. Ev. tecken på androgenisering i
huden noteras, liksom behåring enligt Tanners klassiﬁcering, röstutvecklingen bedöms.
Ev. förekomst av gynekomasti noteras (se
i övrigt kapitel om pubertetsutveckling).
Y�re genitalia bedömes även e�er Tanners
klassiﬁcering varvid testikelstorleken uppska�as. Man kan då ha hjälp av en orchidometer, som utgöres av en serie elipsoida
kulor med varierande volym från 1-25 ml.
Vid misstanke på avvikande utveckling bör
pojken remi�eras till barnendokrinologisk
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specialist eller endokrinologisk specialist vid
medicinmo�agning.
Vid genitala och STD-frågeställningar
bör pojkar undersökas i liggande. Då man
närmar sig genitalia bör man så som vid
undersökning av flickor först försiktigt
snudda vid låret som en förberedelse på
undersökningen. Penis inspekteras med förhuden tillbakadragen, helst med förstoring
(lupplampa); scrotum och ljumskar palperas, prostata undersöks vid behov. Betona
normala fynd.
Vid misstanke på STD bör alltid e� direktutstryk från uretra göras. Detta tas med
rännsond eller plastögla från främre uretra
just innanför meatus, sekretet strykes ut på
objektglas och färgas med fördel med methylenblå�. Mikroskopisk undersökning görs i
100 respektive 1000 gångers förstoring. Om
det förekommer mer än 4 polymor�ärniga
leukocyter i ﬂera synfält i 1000 gångers förstoring bedöms fyndet som patologiskt. E�
rä� stort antal PMN kan dock förekomma
även vid normaltillstånd, och är fyndet
oväntat kan man vid symtomfrihet upprepa
undersökningen e�er en vecka innan man
beslutar om behandling (då bör också svar
på eventuella laboratorieprov föreligga).
Klamydiaprov görs idag fr.a. med urinprov
som analyseras med molekylärbiologisk
metod, som regel PCR. Inkubationstid (tid
sedan senaste urinering) innan provtagning
rekommenderas för närvarande till minst
ca två timmar. Den allra första portionen av
urinen samlas i e� polypropylenplaströr.
PCR-analys kan även utföras på uretraprov,
som tas med speciell provtagningspinne på
samma sä� som vid odlingsprov. Provtagningspinnen bör då införas 2-3 cm i uretra,
och de�a göres med lä�het om man e�er införandet i meatus ly�er penis något samtidigt
som provtagningspinnen föres nedåt med
lä� rotation. Eventuellt kan pinnen fuktas
med steril fysiologisk koksalt. Urinprov
med PCR-analys kan förväntas vara positivt
tidigast 5-7 dagar e�er smi�otillfälle (bra
studier ﬁnns ej), ej meningsfyllt med tidigare
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provtagning. Återbesök och kontrollprov
e�er klamydiabehandling rekommenderas
alltid, och tills vidare används odlingsprov
ca tre veckor e�er behandlingens inledande
(man kan ännu, 1999, ej säkert utesluta falskt
positivt prov med molekylärbiologisk metod
under tiden upp till 4-6 veckor e�er behandlingens insä�ande. Utvecklandet av laboratoriemetoder sker dock snabbt.).
Gonorréodlingsprov bör tas på alla pojkar
som har symtom med flytning och om
sexuell kontakt med utländsk partner har
förekommit.
HIV-test bör alltid kunna erbjudas. HIV
som screening vid misstanke på annan STD
är värdefull i ungdomsgruppen ur epidemiologisk synvinkel och rekommenderas om
kontakt med utländsk partner förekommit,
då kan gärna också syﬁlisprov tas.
Vid frågeställning eller misstanke om kondylom kan ä�iksyraomslag göras. Man använder då 5%-ig ä�iksyralösning med vilken
man fuktar kompresser som lägges i omslag
runt ollon och förhud. De�a bör ligga på i
2-3 minuter vare�er bedömning göres med
förstoringslupplampa. Bedömningen kan
ibland vara svår och kondylomdiagnos bör
inte ställas annat än av erfaren undersökare.
Vanliga diﬀerentialdiagnoser är prominenta
talgkörtlar av olika slag samt så kallade
PPP, Pearly Penile Papules eller pärlande
penila papler på kanten av ollonet och vid
frenulum. PPP är uppbyggda av kärlrika
bindvävsstråk och är e� normaltillstånd.
Användes podophyllotoxin-lösning (Wartec,
Condyline) som behandling av kondylom
skall denna appliceras vid undersökningen
för a� markera för patienten var kondylom
ﬁnns, för fortsa� behandling i hemmet.
Balanopostit utgörs av rodnad, �ällning,
klåda och ibland papler/mikrovesikler på
ollon och förhud. Inﬂammationen har inte
sällan samband med hygienfrågor. Många
gånger kan det vara överdriven hygien med
duschning och intvålning av genitalia ﬂera
gånger dagligen, särskilt i samband med
idro� och fysiska aktiviteter. Pojkarna är
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inte särskilt uppmärksamma på vilken typ
av medel de använder vid tvä�ning, utan tar
gärna det som ﬁnns till hands. Det kan vara
olika schampoberedningar, kroppslotioner
och tvålar med allehanda parfymessenser.
Man bör ta tillfället i akt a� ge några handfasta råd om a� dagligen skölja av penis
med förhuden ordentligt tillbakadragen,
men undvika a� använda tvål alltför o�a.
Om tvål används bör de�a helst vara en
oparfymerad tvål och helst då inte vid varje
duschtillfälle eller ens varje dag. Det har förekommit mycket diskussioner om huruvida
en lång förhud förorsakar mer problem för
den kvinnliga partnern. Studier visar emellertid a� om hygienen sköts på rä� sä� är
det ingen skillnad i grupper om omskurna
och icke omskurna män. Andra orsaker till
balanopostit kan vara svampinfektion hos
partnern, klamydiainfektion, bakterieinfektioner och olika hudsjukdomar. Läkarbedömning bör alltid göras av balanopostiter
som ej läker på receptfri lokalbehandling
eller återkommer regelbundet.
Det är av stort värde med återbesök för uppföljning om någon form av behandling ges,
och likaså för a� lämna provsvar, särskilt
vad gäller HIV. De�a för a� etablera y�erligare kontakt, det är inte helt ovanligt a� ﬂer
problem och funderingar kommer fram vid
andra besöket, då kontakten är etablerad
och situationen är mer avslappnad. Vidare
är det värdefullt a� få y�erligare möjlighet
till samtal runt sexuallivet och STD i förebyggande sy�e.

En ungdomsmo�agning dit såväl pojkar som
ﬂickor kan vända sig med sexualrelaterad
problematik är av stort värde inte enbart för
a� ﬂickorna kan söka sig till ”sin” barnmorska och gynekolog och pojkarna till ”sin” doktor, socialsekreterare eller barnmorska för
individuella samtal utan också för a� man
kan samlas i grupper för diskussion. De�a
såväl enkönat som tvåkönat och det är också
värdefullt a� kunna ha samtal med paret i en
relation runt psykosexuella frågeställningar,
som inte sällan uppstår till exempel vid en
papillom- eller herpesvirusinfektion.

Faktaruta
A� nå pojkar
Killmo�agning
Manlig, kvinnlig personal
Utvecklings-, normalitetsfrågor
Outsagda frågor
Oönskat faderskap
STD och genitala symtom
Undersökningen
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Kerstin Hagenfeldt, Viveca Lundström-Lindstedt, Leena Ruusuvaara

Primär amenorré
Deﬁnitioner

Primär amenorré

- menstruation har
aldrig förekommit
Försenad pubertet - inga pubertetstecken
vid fyllda 13 år
Försenad menarche - ingen menstruation
vid fyllda 16 år
Indikation för utredning föreligger om inga
pubertetstecken ﬁnnes vid fyllda 13 år eller
om menarche inte inträ� vid 16 år även om
normala pubertetstecken ﬁnns (7).
Utredningen bör omfa�a följande:
1. Anamnes med speciellt hänsyn till hereditet, tillväxt, systemsjukdom, fysisk
aktivitet och matvanor
2. Allmänundersökning med längd, vikt
och förekomst av missbildningar, pubertetsutveckling enligt Tanner
3. Gynekologisk undersökning med fastställande av förekomst av normal vagina
och cervix eller identiﬁkation av missbildningar
4. Ultraljud av lilla bäckenet ger information om inre genitalia
5. Östrogenpåverkan bedömes med ledning
av utveckling av sekundära könskaraktäristika
6. Androgenpåverkan återspeglas i pubesbehåring och eventuell virilism
7. Karyotyp bestäms genom odling av celler
i blodprov
8. Hormonanalyser: S-FSH, S-(LH), S-prolaktin, S-TSH (S-testosteron, S-17-α-hydroxyprogesteron, S-SHBG samt pregnantriol
och kortisol (urin), endast vid androgenpåverkan)
9. Skele�ålder kan bedömas röntgenologiskt (vänster handled)

10. Olika röntgenundersökningar av skallen
kan avslöja hypofystumör
Sy�et med utredningen är a� bestämma från
vilken nivå amenorrén utlösts:
- hypothalamus
- hypofys
- ovarier
- uterus, vagina
- andra endokrina organ/binjurar, thyreoidea.
Med ledning av nivådiagnostiken beslutar
man om fortsa� handläggning och eventuell
behandling. Beroende på gonadotropinnivåerna indelas primär amenorré i tre
huvudgrupper. I tabell I presenteras e� 24årsmaterial från kvinnokliniken, Karolinska
sjukhuset omfa�ande 356 fall.
A. Normogonadotropa gruppen. Patienten har
normal pubertetsutveckling med normal
längd och med normala sekundära könskaraktärer. De vanligaste orsakerna är en
fysiologiskt försenad menarche och en försenad menarche utlöst av idro�.
Missbildningar av uterus och vagina
måste uteslutas med hjälp av gestagentest
och ultraljud. Tidig debut av det polycystiska ovarialsyndromet (PCOS) ingår även
i denna grupp.
B. Hypergonadotropa gruppen. I denna grupp
förekommer patienter med kra�igt retarderad längdtillväxt baserad på kromosomavvikelser. Den vanligaste diagnosen är Turner
”XO” (45, x) eller Turnermosaik. Patienter
med normal karyotyp XX (s k ren gonaddysgenesi) har i stort se� normal längdtillväxt.
Orsaken till frånvaro av oocyter i ovarierna
kan beror på en autosomalt recessivt är�lig
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sjukdom, men kan även vara framkallad
av vissa metaboliska sjukdomar. Normal
karyotyp i denna grupp har även patienter
med ”resistant ovary syndrome”. I denna
grupp ingår även ”flickor” med normal
manlig karyotyp XY, dvs den rena manliga
gonaddysgenesin eller den totala androgenreceptorbristen (testikulär feminisering).
Till följd av malignitetsrisk i gonadanlagen
skall alla ”ﬂickor” som har könskromosomuppsä�ningen XY opereras med bor�agande
av gonaderna.

• Ultraljud av ovarierna visar o�a folliklar i
olika utvecklingsgrad. De�a är e� normalfynd i prepubertet-pubertet.
• Slutför hela utredningen innan behandling
sä�s in.
• För bedömning av endogen östrogenpåverkan och normalfunktion hos inre genitalia utföres gestagentest (Provera 10 mg x
5-7 dagar, Primolut Nor 5 mg x 2 x 7 dagar
alt Gestapuran 5 mg x 2 x 7 dagar). Blödning skall normalt uppträda några dagar
e�er avslutat table�intag.

C. Hypogonadotropa gruppen. De�a är den
vanligaste förekommande gruppen utlöst av
olika grader av hypothalamus-hypofyshämning från en smärre fysiologisk försening
till grav anorexi och idro�sträning. Hypofystumör måste uteslutas. Systemsjukdomar
förekommer också i denna grupp.
Hypothalamus kan även vara hämmad
på grund av ökad produktion av steroider
från andra organ, t ex Cushing, kongenitalt
adrenogenitalt syndrom eller viriliserande
tumörer.
En indelning e�er organisk orsak till amenorré av Karolinska sjukhusets material ger
följande siﬀror:
Hypothalamisk
48%
Hypofysär
6%
Ovariell
36%
Uterin
10%

Behandling

Praktiska råd inför utredningen

• Bedöm graden av pubertetsutveckling
med ledning av bröst, behåring och längd.
Rekvirera en längd-tillväxtkurva från
skolhälsovården (se kapitel om Pubertetsutveckling).
• Tag anamnes från både patienten och hennes mor, var för sig.
• Laparoskopi är sällan indicerad, såvida
inte en misstänkt missbildning skall utredas.
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Normogonadotropa gruppen. Vid försenad
menarche med normal pubertetsutveckling
och normala genitalia rekommenderas expektans e�er gestagentest.
Polycystiska ovariesyndromet. Cykliska gestagener för a� kontrollera endometriet eller
kombinerade p-piller för a� höja SHBG-halten vid tecken på androgenpåverkan.
Missbildningar. Kirurgisk korrektion vid
lämplig ålder.
Hypergonadotropa gruppen. Substitutionsbehandling. Starta med en låg dos östrogen t ex
ethinylöstradiol 2,5 µg/dag, öka till 5-10 µg
vid behov med 3-6 månaders intervall (table�er kan tillverkas på vissa sjukhusapotek).
Alternativt Premarina 0.3 mg eller Evorel
25 µg. Starta då med 1/2 plåster dvs 12,5µg.
Tilllägg av gestagener e�er 3-6 månader.
Däre�er kan man övergå till lågdoserade
p-piller eller vanlig HRT. Observera att
Turner-patienter eller andra med retarderad tillväxt behöver tillväxthormon innan
östrogenbehandling insä�es. Remi�era till
barnendokrinologisk expertis.
Hypogonadotropa gruppen. Fysiologisk försening kräver enbart expektans med psykologiskt stöd. Substitution gives i undantagsfall
av psykologiska skäl.
Idro�sutlöst amenorré. Diskutera ökat kaloriintag och reduktion av träningsintensitet.
Långvarig amenorré med östrogenbrist skall
substitueras enligt ovan för a� undvika osteopeni (se nedan).
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Anorexi. Dessa patienter skall remi�eras till
specialistbehandling med psykiatrisk inriktning. Eventuellt behövs hormonsubstitution
enligt ovan.
Hypofystumörer. Adekvat behandling med
kirurgi eller t ex Pravidel.
Hämning av andra steroider. Kirurgi eller
livslång substitution.
Hypothyreoidism. Livslång substitution.
OBS! Östrogenbehandling skall ej insä�as
om epifyserna ej är slutna.

Sekundär amenorré

Sekundär amenorré innebär a� menstruationen uteblivit tre månader eller längre
tid än tre gånger det normala intervallet
hos en kvinna som tidigare ha� månatliga
blödningar.

Hos patienter med sekundär amenorré skall
graviditet alltid uteslutas innan fortsa� utredning företages!
Indikation för utredning föreligger även
om menstruationen uteblivit längre tid än
sex månader som enda symtom. Om ﬂickan
uppvisar andra symtom samtidigt såsom
kra�iga viktsvängningar, huvudvärk, synförändringar, galaktorré, progredierande
hirsutism eller andra tecken på endokrin
rubbning bör givetvis utredningen starta
tidigare. Sy�et med utredningen är a� bestämma från vilken nivå amenorrén utlösts
(se primär amenorré). Anamnesen omfa�ar
i princip samma detaljer som vid primär
amenorré men inriktas speciellt på fysisk
aktivitet, bantning och stress.
Basal hormonell utredning inkluderar
graviditetstest och S-prolaktin samt S-FSH,
S-TSH.

Tabell I. Primär amenorré - Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm 1967 - 1991 (K. Hagenfeldt)

Normogonadotrop
n=84 (23%)

Försenad menarche
(idro�sorsakad n=20)
PCOS
Ingen uterus eller ej fungerande
uterus + vaginalaplasi
Hymen imperforata

n=29
n=8

Hypergonadotrop
n=120 (34%)

Turner XO eller mosaik
Gonaddysgenesi XX
Gonaddysgenesi XY
Androgenreceptorbrist
”Resistant ovary syndrome”
17-hydroxylasbrist
Iatrogen

n=57
n=43
n=3
n=11
n=2
n=2
n=2

Hypogonadotrop
n=152 (43%)

”Fysiologisk” försening
Idro�sorsakad
Primär hypothyreos
Anorexi
Kongenitalt adrenogenitalt syndrom
Virilis, ovarialtumör
Hypofystumör
Kallmans syndrom
Partiell eller total panhypopituitarism

n=36
n=35
n=5
n=36
n=13
n=1
n=17
n=6
n=3

Totalt n=356

n=40
n=7
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Hypergonadotrop sekundär amenorré
Denna grupp är sällsynt hos tonåringar. Ses
ibland vid kromosomabberationer, vanligen
Turner-mosaik eller XXX. Även ”resistant
ovary syndrome” kan förekomma.

stimulering ger ett prepubertalt mönster
med en något högre frisä�ning av FSH än av
LH. Allte�ersom mer normal vikt återkommer förändras hypofysfunktionen i riktning
mot e� vuxet mönster.

Hypo- normogonadotrop sekundär amenorré
De hypothalamiska orsakerna är helt dominerande i denna grupp. Därnäst kommer
hypofysära rubbningar som prolaktinom
och andra hypofystumörer. Uterina orsaker
är y�erst sällsynta (7).

Praktiska råd inför utredningen av sekundär amenorré

Hypothalamisk amenorré
I denna grupp ingår patienter med mycket
låga till normala gonadotropiner beroende
på graden av den hypothalamiska hämningen. Orsaken är en störd pulsatil frisä�ning
av GnRH, ledande till rubbad insöndring av
FSH och LH, med störning i follikeltillväxt,
utebliven ovulation och corpus luteum
funktion samt utveckling av amenorré.
Vanligaste orsaker till den hypothalamiska
amenorrén är:
- viktreduktion,
- fysisk träning (se nedan),
- lokala processer i hypothalamus såsom
tumor och postinfektion,
- sekundär inverkan på hypothalamus via
påverkan från andra endokrina organ
såsom binjurar, eller exogen tillförsel av
steroider och andra farmaka.
En viktig patientgrupp bland ﬂickor med
sekundär amenorré är de som har e� polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Psykisk
stress, viktreduktion samt fysisk träning är
dock de vanligaste orsakerna till hypothalamisk amenorré. Fem procent av ﬂickor
i USA som börjar på college får oligoamenorré-sekundär amenorré (”fresh-mansyndrome”) (7). Anorexia nervosa ger den
klassiska bilden av en u�alad hypothalamisk
hämning. När viktförlusten är maximal visar
dessa patienter en nedsa� förmåga a� frisätta gonadotropiner från hypofysen. GnRH66

1. Mät S-Prolaktin, S-FSH och S-TSH e�er
det a� graviditet uteslutits.
2. Vid hirsutism och obesitas - mät S-FSH,
S-LH, S-testosteron, S-androstenedion
och SHBG.
3. Bedömning av patientens vikt-längd-relation.
4. Magnetkamera (MRT) skalle/sella för a�
utesluta hypofystumör.
5. Utför gestagentest (se ovan under Primär
amenorré).

Terapi vid sekundär
amenorré

1. Hyperprolaktinemi/hypofystumör sedvanlig behandling.
2. PCO-paitenter, viktminskning, cykliska
gestagener eller p-piller.
3. Idrottsamenorré ökat kaloriintag och
reducerad träning.
4. Anorexia neurosa (se primär amenorré).
5. Sexuellt aktiva ﬂickor rekommenderas
p-piller.
6. Ej sexuellt aktiva ﬂickor med amenorré
rekommenderas gestagen cykliskt varje
- var tredje månad.
7. Vid östrogenbris�illstånd - rekommendera Premarina 0.3 mg, Progynon 1 mg
dagligen eller Evorel 25 µg med tilllägg
av gestagen varje till var tredje månad
- alternativt p-piller.
Anorexia nervosa ﬂickor är o�a negativa
till all medicinering. De bör informeras om
riskerna för stressfrakturer till följd av
östrogenbrist för a� om möjligt motiveras
till östrogensubstitution. Vegetarianer har en
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dokumenterat accentuerad östrogenbrist och
är i speciellt behov av östrogenmedicinering
(1).

Menstruationsrubbningar vid
tävlingsidro�

Oligomenorré och amenorré förekommer
hos cirka 20 procent av ﬂickor som tävlar i
friidro� eller gymnastik och hos cirka 50 procent av kvinnor som tävlar i fysiskt ansträngande idro� typ maratonlopp (4). I en svensk
studie framkom nyligen a� av de ﬂickor
som går på idro�sgymnasium har de som
tränar längdåkning på skidor den högsta
frekvensen amenorré, 22 procent. (Personligt
meddelande Bergh och Lindholm). Bland
elitidro�sﬂickor döljer sig sannolikt e� visst
antal ungdomar med anorexia nervosa.
Primär amenorré kan uppträda hos ﬂickor
som startar intensiv träning före menarche
(9). Flickor med sen menarche är o�a långa
till växten med speciellt långa ben och uppnår därför o�a goda resultat i friidro�. I det
enskilda fallet är det svårt a� avgöra om
sen menarche primärt beror på excessiv
fysisk träning eller om denna typ av ﬂickor
med försenad pubertetsutveckling tidigt
har konstaterat a� de har naturliga fysiska
förutsä�ningar a� ägna sig åt tävlingsidro�
- och därigenom sekundärt få� en sen menarche.
I en avhandling publicerad 1995 redovisas
studier över menstruationsrubbningar och
hormoner hos svenska elitgymnaster och
långdistandslöpare. Menarche var försenad
två år hos elitgymnasterna jämfört med en
kontrollgrupp. Nutritionsstudier visade lågt
kaloriintag i relation till energibehovet. Lågt
serumjärn var vanligare bland elitgymnasterna (5).
Hos medel- och långdistanslöpare var
förekomsten av amenorré och oligomenorré
korrelerat till låg vikt, förhöjda cortisolnivåer och androstendion medan DHEA och
DHEA-S liksom testosteron var normala
(5).

Etiologi

Mekanismen bakom menstruationsrubbningar och försenad pubertetsutveckling hos
idro�sﬂickor anses vara defekta styrsignaler i axeln hypothalamus-hypofys-ovariet.
Hämning av den pulsatila frisättningen
av GnRH från hypothalamus resulterar i
störd hypofysfunktion med låg insöndring
av gonadotropiner och sänkta östrogennivåer. Den enskilt viktigaste faktorn är för
lågt energiintag i relation till den fysiska
ansträngningen. Psykisk och fysisk stress
ger en kontinuerlig ökning av kortisol över
dygnet med ökad frisä�ning av CRF, noradrenalin och endorﬁner som hämmar GnRHpulsatiliteten (3). Ätstörningar är vanligt hos
idro�sﬂickor (6,8).
Hos idro�sﬂickor är menstruationsrubbningar associerade med anovulatoriska tillstånd. Hos ﬂickor med tidigare regelbundna
menstruationer ﬁnner man i början en kortare lutealfas och sänkta progesteronnivåer.
Senare inträder anovulation med bibehållande av normala östrogennivåer. Fortsa�
utveckling leder till den hypogonadotropa
fasen med kliniska tecken på östrogenbrist.
Kombinationen av låga östrogener, höga kortisolnivåer och störning i GH/IGF1-axeln ger
en försämrad uppbyggnad av benmassan
och osteopeni/osteoporos (3,6).
Utredning av oligomenorré och amenorré
hos idro�sﬂickor bör ske på samma indikationer som hos övriga tonåringar. Prolaktinom
kan t ex i sällsynta fall uppträda även hos
denna kategori ﬂickor.

Anovulatoriska blödningar

Anovulation är vanligt under de första åren
e�er menarche. Enligt Apter et al ovulerar
endast cirka 15 procent regelbundet (2).
Mycket rikliga långdragna blödningar kan
därför förekomma i samband med anovulatoriska cykler med anemi som följd. Tillägg
av gestagen i tio dagar resulterar o�ast i
a� den långvariga blödningen avstannar.
I vissa fall krävs också östrogentillägg och
då ger p-piller bästa blödningskontrollen
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akut. Lämpligt är a� börja med e� p-piller
tre gånger dagligen under en vecka. Däre�er rekommenderas en veckas uppehåll
följt av vanlig dosering med p-piller. Dessa
ﬂickor rekommenderas fortsa� terapi med
gestagener cykliskt eller p-piller under 3-6
månader.

Mensförskjutning

I. Gestagener. Menstruationen kan förskjutas
upp till högst en vecka genom intag av Gestapuran 5 mg x 2 eller Primolut Nor 5 mg x
2 med början minimum 5 dagar före väntad
mensblödning. Denna metod är dessvärre
inte helt tillförlitlig då genombro�sblödningar kan uppträda. Biverkningar i form av
illamående, bröstömhet, humörförändringar
och irritabilitet kan uppträda.
II. P-piller. P-piller erbjuder en säkrare metod
a� planera sina menstruationer. Preparatet
insä�es i samband med den menstruation
som föregår den månad man vill undvika
mensblödning. Idro�sﬂickor väljer o�ast
p-piller som garanterar en god blödningskontroll. Det är en stor fördel om ﬂickorna
hinner anpassa sig till p-piller under cirka
2 månader innan en viktig tävling. Kombinerade p-piller med fast dos, typ Follimin,
Neovle�a, Restovar, Desole� och Lyndiole�
förefaller ge minst problem med mellanblödningar.
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Faktaruta
• Indikation för utredning föreligger
om inga pubertetstecken uppträ�
vid fyllda 13 år eller om menarche
ej inträﬀat vid fyllda 16 år.
• Anovulatoriska cykler och oregelbunden mens är vanligt de två första
åren e�er menarche.
• Indikation för utredning av sek.
amenorré föreligger om flickan
ha� mensuppehåll >6 månader och
tidigare ha� regelbunden mens.
• Utredning skall innehålla samma
moment som hos vuxna men med
stor hänsyn till ev. störning i pubertetsutvecklingen och förändringar i
vikt.
• Liksom vid sek. amenorré hos vuxna kvinnor är viktförändringar,
psykisk och fysisk stress vanliga
orsaker men organiska orsaker t ex
hypofyspatologi måste uteslutas.
• Vid Anorexia nervosa och u�alad
idro�samenorré sker en snabb förlust av benmineral. Utredning med
benmineralmätning och ev. substitutionsbehandling med östrogen/
gestagen bör övervägas.
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Dysmenorré
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Viveca Lundström-Lindstedt, Leena Ruusuvaara
Primär dysmenorré debuterar i allmänhet
inom ett år efter menarche när ovulationerna börjar uppträda regelbundet. Hos
ﬂickor med omväxlande anovulatoriska och
ovulatoriska cykler har man kunnat visa
e� positivt samband mellan ovulation och
dysmenorré.
Frekvensen av primär dysmenorré hos
tonåringar har beräknats till 50-82%. Invalidiserande smärtor som omöjliggör normala
dagliga aktiviteter förekommer hos 5-10% av
ﬂickorna. Behovet av analgetika vid dysmenorré anges till 15% hos tonåringar.

Symptomatologi

Menstruationssmärtor uppträder i form av
intensiva kramper i nedre delen av buken
med utstrålning mot ryggen och även o�a
ut på insidan av låren. Smärtdebuten sker i
allmänhet första blödningsdagen och durationen varierar från e� par timmar upp till tre
dygn, o�ast begränsat till e� dygn. I 50% av
fallen uppträder gastrointestinala symtom
som illamående och kräkningar synkront
med menstruationssmärtorna.
Intensiteten av smärtupplevelsen är beroende av den psykologiska situationen. Olust
och vantrivsel i skolan eller på arbetet kan
aggravera smärtorna. På samma sä� kan positiva upplevelser lindra symtomen vid andra
tidpunkter. Det förekommer a� ﬂickorna
beskriver a� menssmärtorna varierar i intensitet mellan de olika menstruationerna.

Patogenes

Dysmenorré karaktäriseras av hypertonicitet
i uterus i samband med menstruationsdebuten. Med hjälp av mikroballong eller mikrotransducer kan trycket i livmoderkaviteten

registreras. Man har uppmä� extremt höga
amplituder på 200-300 mm Hg vid kontraktionerna tillsammans med högt basaltonus
på över 50 mm Hg. De�a spastiska tillstånd
resulterar i försämrad arteriell genomblödning av myometriet med ischemi och
smärta.
Prostaglandin F2α (PGF2α) förmår stimulera
myometriet till ökad aktivitet. Mätningar av
PGF2α i endometriet och av dess metaboliter
i plasma eller i urin har visat ökad syntes av
PGF2α hos e� ﬂertal patienter med primär
dysmenorré. Behandling med prostaglandinsynteshämmare förmår relaxera myometriet
och resulterar i smärtfrihet inom cirka 45
minuter e�er given dos oralt eller i form av
suppositorium (se ﬁgur 1).
Förutom PGF2α kan även tromboxan 2α och
endoperoxider framkalla starka uteruskontraktioner in vitro och med största sannolikhet även in vivo. Däremot relaxerar PGE2
myometriet under menstruationen. Kvoten
av PGF2α/PGE2 förefaller sålunda vara av
stor betydelse för e� balanserat kontraktilitetsmönster under menstruationen, vilket
Pickles framhöll redan 1969.
Vasopressin kan likaledes stimulera icke
gravid uterus till kra�iga kontraktioner. Hos
dysmenorroiska kvinnor har förhöjda nivåer
av vasopressin i cirkulationen påvisats vid
menstruationsdebuten. Hos flickor med
dysmenorré har ﬂuktuationer i blodﬂödet
i myometriet registrerats. Det relativa blodﬂödet har studerats med en termistorteknik
(termistor = extremt värmekänsligt elektriskt
motstånd) som bygger på mätning av värmeavledningen från en termistorkateter i uterus
till omgivande vävnad. Dessa förändringar i
blodﬂödet skulle hypotetiskt kunna förklaras av en pulsatil vasopressinfrisä�ning.
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Indomethacin 100 mg

mm Hg
150
100
G.K.
day 1
0
mm Hg

0

60

120

min 160

120

min 160

Naproxen - sodium 550 mg

150
100
G.K.
day 1
0
0

60

Figur 1. Eﬀekt på uteruskontraktiliteten vid dysmenorré hos samma försöksperson under två olika cykler e�er behandling med
a) Indomethacin 100 mg rektalt
b) Naproxennatrium 550 mg oralt.

Man har spekulerat i huruvida de ökade
vasopressinnivåerna primärt inducerar kontraktioner samt a� PGF2α-syntesen skulle
ske sekundärt i uterus på grund av kontraktionerna.

Undersökning och terapi

När tonåringen första gången söker för dysmenorré kommer hon inte så sällan i sällskap
med sin moder. Det är dock viktigt a� man
får anamnes av patienten i enrum. Flickan
erbjudes gynekologisk undersökning. Man
skall dock vara lyhörd för om ﬂickan u�rycker rädsla eller tveksamhet. Undersökningen
kan då med fördel uppskjutas. Är patienten
virgo räcker det med rektalundersökning.
Hematokolpos är en orsak till dysmenorré
som omedelbart avslöjas vid rektalundersökning. Vid normalt gynstatus är det viktigt
a� patienten får besked om a� hon är normalt utvecklad och a� det inte ﬁnns några
allvarliga fel på hennes livmoder eller äggstockar. Valet av terapi till tonåringar baseras
på patientens eventuellt samtidiga önskemål
om preventivmedel eller inte (ﬁgur 2). De
ﬂickor som önskar hjälp med sin antikonception erbjudes i första hand kombinerade
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p-piller som ger god smärtlindring vid primär dysmenorré i cirka 75 procent av fallen.
Trefas-p-piller förefaller ej ge lika god smärtlindring som kombinationspiller med fast
gestagendos. Man har visat a� p-pillerintag
sänker PGF2α-mängden till normala nivåer i
såväl plasma som menstruationsblod. Däremot har man ingen entydig förklaring till
varför p-piller ej resulterar i smärtfrihet i
samtliga fall parallellt med a� anovulation
inträder under p-pillerbehandlingen. P-piller kombinerat med PG-synteshämmare
erbjuder smärtfrihet i y�erligare cirka 75
procent av fallen.
Spiral är e� olämpligt preventivmedel hos
kvinnor med dysmenorré då menstruationssmärtorna o�a förvärras. Dock kan Levonova vara e� alternativ till ﬂickor som av medicinska skäl ej kan äta kombinerade p-piller.
Till tonåringar som ej är i behov av antikonception rekommenderas PG-synteshämmare
vid må�lig till svår dysmenorré. Behandlingen insä�es första menstruationsdagen
och om möjligt helst någon timme innan
de svåraste kramperna manifesterats. Om
patienten har kräkningar vid debuten av
menstruationssmärtor gives med fördel
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suppositorier (Naprosyn, Voltaren). De ﬂesta
patienter föredrar peroral behandling. Bästa
terapeutiska eﬀekten uppnås med en hög
dos initialt följt av en lägre dos var 4:e till 6:
e timme vid behov (Naprosyn, Miranax, Orudis med ﬂera). Sedan 1988 ﬁnns receptfria
prostaglandinsynteshämmare tillgängliga
(Nurofen, Ipren). Med prostaglandinsynteshämmare uppnås smärtfrihet hos cirka 75-85
procent av de behandlade patienterna.
Det är viktigt a� följa upp behandlingseﬀekten e�er 2-3 menstruationer. Har patienten ej upplevt någon smärtlindring bör man
kontrollera hur table�intaget ske�. På ny�
bör man upprepa rekommendationen a�
patienten börjar med hög dos helst innan
krampsmärtorna upplevs invalidiserande
för a� uppnå eﬀektivaste smärtlindring.
Blödningsförlusten vid menstruationen är
i de ﬂesta fall oförändrad under behandling
med prostaglandinsynteshämmare. Hos
cirka 20 procent av behandlade patienter
inträder en subjektivt upplevd påtaglig
minskning av menstruationsblödningen.
Den exakta mekanismen är ej klarlagd. Man
har spekulerat i möjligheten av en minskning
av prostaglandin I-syntesen och därigenom
ökad vasokonstriktion som en tänkbar förklaring.
Om patienterna är allergiska mot salicylika
eller har behandlats för magsår är PG-synteshämmare kontraindicerade.
Det ﬁnns rapporter om a� kalciumantagonister ger mycket snabb relaxation av
myometriet e�er peroral dos (farmaka som
används är Adalat och Isoptin). I allmänhet
brukar patienterna uppleva biverkningar
i form av ﬂush och hjärtklappning vid behandling med kalciumantagonister. Någon
placebostudie har ej kunnat utföras vid
administration av kalciumantagonister
e�ersom patienterna på grund av biverkningarna omedelbart märker när de får aktiv
substans.
Gestagener som ej hämmar ovulationen
har tidigare rekommenderats vid dysmenorré. Man har rapporterat smärtlindring
med Duphaston på upp till 90-95%.

Alternativa behandlingar till farmaka som
prostaglandinsynteshämmare och p-piller
kan komma ifråga. Vid farmakologisk terapiresistens erbjuder idag fysikalisk medicin
vissa behandlingsformer. TENS (transkutan
nervstimulering) har rapporterats ge smärtlindring vid dysmenorré. En TENS-apparat
kan utprovas av sjukgymnast och däre�er
lånas ut som hjälpmedel. Avslappningsövningar har också rekommenderats.

Biverkningar

Allergi mot salicylica och förekomst av ulcus
är kontraindikationer för behandling med
prostaglandinsynteshämmare. Enstaka fall
av aseptisk meningit har beskrivits hos i
övrigt friska yngre människor som tagit PGhämmare mot sportskador. För övrigt har
inga allvarliga biverkningar av prostaglandinsynteshämmare vid behandling av dysmenorré hos friska fertila kvinnor rapporterats.
Genom a� behandlingen insä�es i samband
med menstruationsdebuten är risken för behandling under tidig graviditet ringa.
Subjektiva besvär i form av dåsighet, huvudvärk och yrsel har rapporterats under
dysmenorrébehandling. Gastritsymtom kan
också förekomma.

Sekundär dysmenorré

Hos ﬂickor som ej blir smärtfria på p-piller
och/eller prostaglandinsynteshämmare inriktas utredningen på eventuella organiska
förklaringar till smärtorna. Goldstein demonstrerade endometrios hos 66 (47%) av 140 tonåringar som genomgick laparoskopi på indikation kroniska buksmärtor. Dysmenorré
var enda symtomet hos 42 av patienterna.
Den yngsta patienten med diagnostiserad
endometrios var endast 10,5 år.
Givetvis kan en kvinna med primär dysmenorré senare utveckla endometrios utan
a� man uppmärksammar a� den primära
dysmenorrén kanske övergår i en sekundär
form med mera utdragna smärtor. Genomgången salpingit med adherenser kan också
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utgöra förklaring till terapiresistent dysmenorré. Retrograd menstruation har likaledes
angivits som förklaring.
Då en organisk orsak till smärtorna ej kan
påvisas - e�er komple�erande utredning
med laparoskopi - bör en vidare bedömning
inkludera psykologisk konsultation. Hos e�
fåtal ﬂickor ﬁnner man en regressionstendens
eller klara önskemål om sjukdomsvinst.

Faktaruta - Diagnos
• Primär dysmenorré debuterar e�er
a� ovulationerna börjat uppträda.
• Invalidiserande smärtor förekommer hos 5-10 procent av ﬂickor.
• Lyhördhet krävs angående den
gynekologiska undersökningen av
ﬂickan; rektalundersökning är tillräcklig om ﬂickan är virgo.

Faktaruta - Behandling
• De ﬂickor som önskar antikonception, erbjuds i första hand kombinerade p-piller.
• Kopparspiral är ej optimalt preventivmedel för kvinnor med svår dysmenorré.
• Levonova (hormonspiral) kan dock
vara e� alternativ (kunskap om denna metod hos nulligravida är tills
vidare relativt liten).
• Till tonåringar utan antikonceptionsbehov rekommenderas prostaglandinsynteshämmare, som ﬁnns
både med eller utan recept. Korrekt användning av dessa bör noga
förklaras. Behandlingseﬀekter bör
kontrolleras e�er 2-3 månader.
OBS! Prostaglandinsynteshämmare är
kontraindicerade hos patienter som är
allergiska mot salicylika.
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• Vid terapiresistent dysmenorré skall
orsaker som endometrios ej glömmas.
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Den första gången om det första samlaget
������������� ����������

Leena Ruusuvaara

Faktorer som påverkar samlagsdebuten

Med den kroppsliga mognaden vaknar
intresset gentemot det motsa�a könet och
sökandet av den egna sexuella identiteten inleds. Ungdomar tycks själv bestämma när de
är ”mogna” för si� första samlag. Processen
från det a� man är ”kär” på avstånd till det
a� man ”har stadigt sällskap” och därifrån
till det första samlaget har sin individuella
gång och processen framskrider med olika
hastigheter (1).
Åldern vid första samlaget har sjunkit i
Sverige under 1970- och 1980-talet. Flickor
hade i slutet av 1960-talet si� första samlag
vid cirka 18 års ålder. Enligt 1980-talets
undersökningar hade både pojkar och ﬂickor
sin sexuella debut vid ca 16 års ålder (1,2).
Påpekas kan a� kvinnans ålder vid första
barnets födelse för närvarande är 27,8 år i
Sverige; de unga skall således klara över 10
års sexuell aktiv period innan den förhoppningsvis bevarade fertiliteten bekrä�as.
I Finland pågår en omfa�ande studie där
man med hjälp av enkäter undersöker cirka
2 500 skolelevers pubertetsutveckling, sexuella beteenden, preventivmedelsanvändning
och drog- och alkoholvanor (3). Enligt denna
studie förefaller en tidig pubertet korrelera
med en tidig sexdebutålder. Sällan börjar
en tonårsﬂicka ha regelbundet samliv innan
cirka två år har gå� sedan menarche. Den tidigt sexuellt aktiva tonåringen beskrivs som
på ytan tuﬀ och självständig. Hon eller han
röker o�a, använder alkohol samt tillbringar
majoriteten av sin fritid med sina kamrater.

Skolprestationerna kan vara medelmå�iga
eller dåliga. Alkoholanvändning i sig har inte
visat sig ha klart samband med den tidiga
sexuella debuten. Beteenden som a� dricka,
röka och ha sexuella erfarenheter hör dock
ihop, när man skall försöka visa a� man är
”vuxen”.
När det gäller det första samlaget, hävdar
man o�a a� de�a sammanhänger med okontrollerad alkoholkonsumtion. Enligt en studie av Lewin och medarbetare uppgav dockhäl�en av ungdomarna a� de inte alls var
berusade vid si� första samlagstillfälle (1).
Å andra sidan uppgav en femtedel av såväl
pojkarna som ﬂickorna a� de vid si� första
samlagstillfälle var mycket berusade.
Enligt ett flertal studier kommer tidigt
sexuellt aktiva ﬂickor o�are från konﬂiktfamiljer. Samma förhållande syns inte lika
tydligt när det gäller pojkar. En studie om
tonårsaborter (4) har visat a� ﬂickor som
hade blivit oönskat gravida nästan dubbelt
så o�a kom från skilsmässohem än ﬂickor
i kontrollgruppen. Flickor som hade börjat
si� aktiva sexliv tidigt, hade o�are en sträng
eller likgiltig far. Dessa ﬂickor som kom från
konﬂiktfyllda hem hade o�are äldre sexualpartners än ﬂickor från harmoniska hem.
Åldersskillnader mellan ﬂickor och deras
partners kunde vara upp till 10-15 år. I dessa
fall kan man spekulera om ﬂickan innerst
inne letar e�er en fadersgestalt istället för
en jämlik partner.
Föräldrarnas utbildning har visat sig ha
betydelse i ﬂera studier. - Flickor vars föräldrar hade högre utbildning började si� sexliv
senare än ﬂickor vars föräldrar hade kortare
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utbildning. Gunilla Jarlbro, har i sin sammanfa�ning av svenska studier om ungdomar och sexualvanor (5) konstaterat a� det
tycks vara en stor spridning inom ungdomsgruppen vad åldern vid samlagsdebuten
beträﬀar. Samlagsdebuten tycks även vara
klassrelaterad, såtillvida a� ungdomar med
sämre socio-ekonomiska bakgrunder tycks
debutera vid en tidigare ålder än ungdomar
med högre socio-ekonomisk bakgrund.

De riktigt unga

De riktigt unga, 12-14 år gamla, sexuellt aktiva ﬂickorna förefaller vara en högriskgrupp.
Dessa ﬂickor hamnar o�a i sällskap med
äldre partners, har ﬂer partnerbyten och ﬂer
oönskade graviditeter och har större risk a�
få sexuellt överförbara sjukdomar än sina
något äldre medsystrar (4).
Enligt Lewin och medarbetare (1) föreligger en stark korrelation mellan ålder vid
samlagsdebuten och preventivmedelsanvändning. Ju senare ﬂickorna samlagsdebuterar, desto o�are använder de också vid
de�a tillfälle preventivmedel. För pojkarnas
del fann man inte de�a samband. En mycket
ung sexuellt aktiv ﬂicka behöver därför extra
stöd av vuxna, eventuellt extra återbesök
e�er genomgången abort eller vid utskrivning av p-piller. Bland dessa ﬂickor kan man
dessutom hi�a ﬂickor med drog- och/eller
alkoholproblem vilket medför a� preventivmedelsrådgivaren borde våga fråga mera
ingående hur en riktigt ung sexuellt aktiv
ﬂicka ”har det”.
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Första gången - planerat eller
oplanerat?

I den ovan citerade boken ”Ungdom och sexualitet” (1) har förfa�arna ingående intervjuat
81 ungdomar. Det framkom a� pojkarnas
första samlagserfarenheter o�are är oplanerade och mera beroende av stundens tillfällighet jämfört med ﬂickornas första sexuella
erfarenheter. Fester, visade sig vara av stor
betydelse för ungdomarnas möjligheter a�
skaﬀa sexuella erfarenheter. Det händer a�
ungdomar på privata fester kunde dra sig
undan par om par för a� smekas sexuellt
och ibland även ha samlag. Dock var det inte
enbart tillfället som gav samlagsdebuten. En
serie av tillfälligheter förefaller samverka
till a� ungdomarna har si� första samlag
just vid det tillfället det faktiskt sker. A� de
första samlagen o�a är oplanerade medför
också a� preventivmedel inte används. I en
Uppsalastudie från 1980-talets början hade
67% av ﬂickorna och 47% av pojkarna inte
använt något preventivmedel vid si� första
samlag (7). Det var vanligare a� ungdomar
u�ryckte oro för använda preventivmedels
eventuella biverkningar än a� de u�ryckte
oro för en eventuell graviditet. I en senare
studie hade ”enbart” 23% inte använt något
p-medel (9).
Sammanfa�ningsvis kan man konstatera
a� vi som arbetar som rådgivare inte förefaller ha några större möjligheter a� påverka
när ungdomar börjar att ha samlag. Vår
viktiga uppgi� blir då istället a� hjälpa med
adekvat information om preventivmedel och
hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar så a� de unga, utan skador
till kropp och själ, kan klara det relativt långa
tidsintervallet mellan första samlaget och
första barnets födelse.
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Faktaruta
• Cirka häl�en av 16-åriga ﬂickor har
ha� sin samlagsdebut.
• De riktigt unga (12-14 år), sexuellt
aktiva förefaller vara en högriskgrupp. Dessa ﬂickor har o�are trassliga familjöeförhållanden och problem med missbruk. Våga fråga!
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Antikonception och akut
preventivmedel
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Barbro Tegmark, Mari Svanberg-Risberg, Marianne Wiksten-Almströmer
De ﬂickor som önskar preventivmedel vill
nästan uteslutande få recept på p-piller.
Säkerheten med p-piller och fördelarna med
regelbundna och mindre smärtsamma menstruationsblödningar känner de ﬂesta ﬂickor
till. P-piller blir o�a förstahandsvalet bland
preventivmetoder. Man vill på e� säkert sä�
vara förberedd inför det kommande första
samlaget. En del ungdomar har negativa
erfarenheter av kondom, som kan ha gå�
sönder eller ej alls ha blivit använd, varför man vill ha e� säkrare och bekvämare
preventivmedel.
Vi rådgivare har hi�ills gärna föreslagit
p-piller till tonårsﬂickor, då kända biverkningar av lågdoserade p-piller varit få. Vi
är dessutom med all rä� mycket angelägna
om a� tonåringarna skall undvika oönskade
graviditeter. Vi måste ta oss tillräckligt med
tid till a� lyssna på ﬂickornas anamnes i
rådgivningen. A� en ﬂicka önskar p-piller
innebär inte alltid a� p-piller är det lämpligaste alternativet för henne. Om hon har glesa samlag, ibland e� år mellan varje tillfälle,
är det i och för sig viktigt a� respektera hennes önskan om en helt säker preventivmetod
men hon borde då övertygas om a� istället
våga använda barriärmetoder som kondom
eller pessar. Barriärmetoder ger också e�
visst skydd mot sexuellt överförd infektion.
Kondom måste därför bli en självklarhet i varje
förhållande. Det är fortfarande känsligt a�
såväl tala om som a� se på, köpa och framför
allt använda kondom. Vi kan säkert påverka
denna a�ityd dels genom a� frikostigt dela
ut kondomer, dels genom a� låta kondompaketen ligga synliga och lä�illgängliga på
våra mo�agningsrum och i väntrum.

P-piller - risker och biverkningar

Oro för a� e� läkemedel med så utbredd
användning som p-piller skulle kunna
orsaka allvarliga akuta eller mer långsiktiga biverkningar har medfört a� e� ﬂertal
större epidemiologiska undersökningar har
genomförts.
Samband p-piller-bröstcancer (1,2,3,4,5), ppiller-cervixcancer (6,7), p-piller-rökning (8)
och p-piller-trombos är några av de ämnen
som har studerats. Svaga eller inga samband
ﬁnns i de olika större studierna vad gäller
bröstcancer eller cervixcancer och p-piller.
A� p-piller kan ge upphov till trombos har
varit känt sedan 60-talet.
Riskökningen beror på östrogenet. Östrogenhalten i p-piller har framför allt på grund
av de�a sänkts. Senare tiders p-piller har
därför resulterat i minskat antal tromboser.
Djup ventrombos hos friska kvinnor drabbar
en kvinna per 10.000 och år (2). I samband
med graviditet och förlossning är risken tiofaldigt ökad. De nya lågdoserade p-pillren
visar en riskökning på fyra gånger.
För a� minska gestagena biverkningar,
t ex humörförändringar och viktökning, har
gestagenet förändrats till en mer selektiv
progesteron eﬀekt i de så kallade 3:e generationens p-piller. Preliminära rapporter har
indikerat a� dessa p-piller i ökad utsträckning skulle kunna ge trombos trots fortsa�
låga östrogenhalter.
Populationsstudier av p-piller-risker är
komplicerade och inte alltid invändningsfri.
Felkällor ﬁnns även om man gör mycket för
a� eliminera dessa.
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De rapporter i massmedia om p-pillrens
farlighet oroar såväl p-pilleranvändare som
deras anhöriga och kan medföra a� man
slutar ta p-pillren. Positiva eﬀekter blir sällan
belysta. Till exempel den stora säkerheten
mot oönskade graviditeter och den halverade risken för endometrie- och ovarialcancer
(jämfört med situationen för kvinnor som
inte använder p-piller).
Någon möjlighet a� med e� enkelt blodprov kunna förutsäga vilka kvinnor som
inte bör använda p-piller på grund av ökad
trombosrisk ﬁnns inte.
Läkemedelsverket har utfärdat rekommendationer a� kombinerade p-piller (alla
typer) inte skall förskrivas vid följande
tillstånd som innebär ökad risk för djup
ventrombos:
• Anamnes för eller hereditet (föräldrar,
syskon) för djup ventrombos
• Känd koagulationsdefekt hos kvinnan,
föräldrar, syskon
• Sjukdom i hjärtklaffarna, anamnes på
cerebrovaskulär sjukdom eller myokardsjukdom
• U�alad fetma
• Venös insuﬃciens som u�alade varicer
• Vid andra tillstånd, som kan innebära ökad
trombosrisk, t ex större kirurgiska ingrepp
eller långvarig immobilisering som vid
sängläge eller gipsning av extremitet, bör
kombinerade p-piller sä�as ut.

Lågdosgestagener

Minipiller, som utgörs av lågdoserat gestagen, kan vara e� bra alternativ för en tonårsﬂicka. Säkerheten är beroende av regelbundet table�intag. De kan ge oregelbundna
blödningar, vilket kan vara svårt a� tolerera.
Långa amenorréperioder kan uppstå med
minipiller, vilket väcker osäkerhet om tabletternas kontraceptiva säkerhet. Flickorna bör
rådas a� ta kontakt med sin preventivbarnmorska för a� utföra e� graviditetstest om
två menstruationer uteblivit.
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Enstaka tonårsﬂickor kan acceptera p-spruta, dvs gestagen i injektionsform (medroxiprogesteronacetat). OBS! Gestagen per os
bör testas tre månader innan injektion ges.
Preparatet, som tas som en intramuskulär
injektion var tredje månad, ger hög säkerhet
men också o�a amenorré under behandlingsperioden och lång tid därefter beroende
på hämmad ägglossning. Det kan dröja i
genomsni� sex månader tills ovulationen
återkommer, varför p-sprutan bör ses som
e� andrahandsval för tonårsﬂickor.
Implan�able�er, innehållande levonorgestrel, insä�es subkutant på överarmens insida. Det är en preventivmetod som främst
genom administrationsformen, men också
genom risken för oregelbundna blödningar,
hi�ills ej få� någon stor användning bland
unga kvinnor och därför troligen ej kommer
a� bli e� vanligt förstahandsalternativ i den
åldersgruppen.

Spiral

Spiralanvändning bland tonåringar kräver
speciella indikationer. Den ökade risken för
uppåtstigande spridning av genital infektion
hos spiralbärare kan ej förbises. Innan spiral
sä�s in måste genital infektion uteslutas.
Kända nackdelar är utstötningsrisken,
ökad förekomst av dysmenorré och rikligare blödningar. Hormonspiralen har ökad
antikonceptionell säkerhet och minskad risk
för rikliga blödningar. Den har dock större
diameter jämfört med kopparspiralen vilket
man för tänka på vid insä�ningen.

Andra preventivmetoder

Idag ﬁnns ﬂera barriärmetoder a� tillgå,
- kondom, pessar och spermiedödande
medel. Barriärmetoderna har under en tid
varit impopulära då de i jämförelse med
p-piller och spiral har anse�s föra med sig
störande moment. Kondom är den enda
preventivmetod mannen kan ta ansvar för,
utöver avbrutet samlag. Vi måste fortsä�a a�
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i större utsträckning informera pojkar om a�
kondom skyddar också dem själva mot både
infektion och e� oönskat faderskap. E�ersom
dagens tonåringar under hela sin livstid ha�
tillgång till andra preventivmetoder behöver
vi säkert lära den nya tonårsgenerationen
mer ingående hur kondom lä�ast och bäst
används.

Inför eventuell antikonceptionsbehandling
med hormoner tas en anamnes med tonvikt
på mensdata (datum och dess regelbundenhet). När skedde det oskyddade samlaget?
Hereditet för hjärt- och kärlsjukdom har
anse�s vara mindre viktig i de�a sammanhang.

Preventivmedel och genitala
infektioner

Inom 48 timmar e�er e� oskyddat samlag
bör behandlingen påbörjas. Den kan även påbörjas upp till 72 timmar e�er samlaget men
osäkerheten a� det fungerar är då större.
Table�er med ethinylestradiol 50 mikrogram
och levonorgestel 275 µg används, Folline�
eller Lyndiole�.
Patienten får 2 table�er t ex Folline� a� ta
direkt på mo�agningen och 2 table�er a� ta
12 timmar senare.
Patienten informeras om a� biverkningar
som illamående och kräkningar kan minskas om hon äter något vid table�intaget.
Blödningsstörningar kan uppstå. Metoden
bör ej upprepas ﬂera gånger under samma
menstruationscykel.

Preventivmedelsrådgivning till ungdomar
skall idag alltid inkludera information om
riskerna för genital infektion.

Postkoital antikonception
- akut preventivmedel

Postkoital antikonception kan t ex användas
e�er e� samlag utan preventivmedel, ”kondomhaveri”, missat p-piller eller våldtäkt.
Metoden skall endast användas i nödfall, den
är inte 100 procentig. Viktigt är a� metoden
blir känd så a� aborter förhindras. Redan
nu används den s k ”dagen-e�er-metoden”
på de ﬂesta Ungdomsmo�agningar, MVC,
Gynmo�agningar och Akutmo�agningar
men uppföljningen varierar.
Postkoital antikonception innebär a� en
graviditet förhindras genom a� man med
olika metoder påverkar utvecklandet av gameter och/eller embryo i förloppet mellan
ovulation och implantation. De�a skiljer sig
från abort, som deﬁnitionsmässigt innebär
e� avbrytande av en diagnosticerad viabel
graviditet.
Postkoital antikonception i form av tabletter eller kopparspiral erbjuds oavse� cykeldag. Har implantation redan ske� avbryts
inte graviditeten med den hormonella metoden. Det är viktigt a� försäkra sig om a�
patienten inte redan är gravid. Gynekologisk
undersökning görs vid behov.
Metoderna som nu används är två hormonell och/eller spiralinsä�ning.

Horomontable�er

Kopparspiral

Som ”dagen-e�er-metod” kan även en spiral
användas upp till 5 dygn e�er det oskyddade samlaget och då infektionsrisken bedöms
liten. Denna metod passar inte alla men kan
rekommenderas till en del där medicinska
metoden uteslutits. Relativa kontraindikationer är bl a noll-gravida, tidigare ektopisk
graviditet, svår dysmenorré och menorrhagi.
På grund av eventuell infektionsrisk är spiral
olämpligt som akut preventivmedel e�er
våldtäkt.

Återbesök

Återbesök är viktigt för graviditetstest och
vidare preventivmedelsdiskussion samt
STD-förebyggande åtgärder.
Återbesöket rekommenderas 3-4 veckor efter det a� ”dagen-e�er-metoden” använts.
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Faktaruta
• För dagens tonåringar har säkra och
lä�illgängliga preventivmedel blivit
en rä�ighet.
• Den utbyggda preventivmedelsrådgivningen och en allmän a�itydpåverkan kring sexualitet har medfört
a� antalet tonårsgraviditeter sjunkit.
• Risken för sexuellt överförd infektion utgör en klar anledning a� tillråda kondom som komple�erande
skydd till p-piller.
• Information bör spridas om postcoital antikonception. Metoden skall
vara lättillgänglig, men medföra
uppföljning då den har en osäkerhet
och därför skall ses som en nödlösning.
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Leena Ruusuvaara

Statistik

Under 1970-talet ökade antalet tonårsgraviditeter drastiskt överallt i västvärlden. I
mi�en av 1980-talet utförde man i USA över
1 miljon aborter på kvinnor under 20 år, i
Norden cirka 20 000 och i Sverige cirka 6 000
per år. Man har dock lyckats sänka antalet
tonårsgraviditeter och aborter speciellt i
de nordiska länderna och i Nederländerna
fr o m slutet av 1970-talet. I Sverige utfördes
28,5 aborter per 1 000 tonårsﬂickor 1976, men
1983-84 hade motsvarande siﬀra sjunkit till
cirka 18 (ﬁgur 1). Från mi�en av 1980-talet
ökade tonårsaborterna åter och uppgick
1989 till knappt 25 per 1 000 tonårsﬂickor
för a� 1998 återigen sjunka till ca 18 per 1
000 kvinnor.
I mi�en av 1970-talet hade USA och Sverige praktiskt taget samma abor�al, cirka 30
aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15-19
år. Sex år senare hade abor�alet i Sverige
minskat med 30% medan det i USA hade
stigit med 43% (1).

Skillnaden i antalet oönskade graviditeter i
Sverige och t ex i USA beror inte på skillnader
i sexdebutåldern. Enligt sammanställningar
gjorda av Alan Gu�macher Institute (USA)
vilka redovisats av Kajsa Sundström-Feigenberg (1) är genomsni�såldern för första
samlaget i USA, England, Nederländerna,
Kanada och Frankrike kring 18 år medan
tonåringar i Sverige har si� första samlag
i genomsni� vid 16 års ålder. Det förefaller
som om de europeiska ungdomarna klarar
a� undvika oönskade graviditeter bä�re än
de amerikanska. I Sverige har man givit sexualundervisning i skolorna sedan 1930-talet
och sex- och samlevnadsundervisningen har
varit obligatorisk sedan 1955. De�a torde ha
medfört e� öppnare klimat och bä�re förutsä�ningar för tonåringar a� få fram adekvat
sexualupplysning. Den andra möjligheten
för tonåringar a� få preventivmedelsinformation, när sådan information verkligen är
aktuell, är via de cirka 200 ungdomsmottagningar, som ﬁnns i Sverige sedan 1989

Figur 1. Tonårsaborter i Sverige per 1000 kvinnor.
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Figur 2. Aborter i Sverige per 1000 kvinnor.

(se kapitel “Ungdomsmottagningarnas
utveckling i Sverige“).
Från 1985 steg åter igen abor�alen och såväl antalet aborter som tonårsaborter ökade
(2). Antalet tonårsaborter var 29,8 per 1 000
kvinnor 1975. De sjönk till 17,9 1983 men steg
till 24,2 per 1 000 kvinnor 1988 (3,4) (ﬁgur 2).
Under de första åren av 1990-talet minskade
abor�alen återigen både bland tonåringar
och i de ﬂesta åldrar. 1998 utfördes 31 008
legala aborter i Sverige. Av dessa avsåg 4 533
tonårsaborter, dvs 15% av de samtliga.
Orsakerna till det a� abortantalet ökade
under slutet av 80-talet kan vara ﬂera. Preventivmedelsvanorna hade förändrats, kvinnor
hade blivit skrämda av den deba� som förts
i massmedia om p-piller och t ex bröstcancer.
Enligt Socialstyrelsen hade försäljningen av
p-piller minskat 18% bland kvinnor under
19 år under slutet av 80-talet och med 24%
bland kvinnor i åldrarna 20-24 år under
samma tidsperiod.
Under 90-talet ökade man abortförebyggande insatser i hela landet, t ex genom a�
öka antalet ungdomsmo�agningar och man
började försök med a� subventionera p-pil86

ler i olika delar av landet. I en rapport från
Socialstyrelsen (9) sammanfa�ar man a� det
är troligt a� den satsning på förebyggande
arbete bland tonåringar som sannolikt följde
på rapporten om de stigande abor�alen under slutet av 1980-talet ha� en eﬀekt generellt
sä� och a� p-pillersubventioneringen endast
är en del i denna process. Orsakerna till den
positiva utvecklingen inom subventionerade
områden står därför sannolikt a� ﬁnna i a�
subventioneren kombinerats med andra förebyggande åtgärder.

Om den unga kvinnans abortbeslut

I Sverige har sedan 1976 drygt 50% av tonårsgraviditeter slutat med abort. Av de riktigt
unga söker majoriteten abort, av de något
äldre gravida tonåringarna fullföljer ﬂera
sin graviditet. Tonåringen har socioekonomiskt sämre möjligheter a� fullfölja sin oplanerade graviditet jämfört med den vuxna,
socialt etablerade kvinnan. Det är svårt för
en tonårsmor a� avsluta sin skolgång eller
vidareutbilda sig och därmed hamnar hon i
en ogynnsam situation.
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Flickan fattar oftast självständigt beslut
om abort, i regel tidigt i graviditeten och
o�ast utan större ambivalens (5). Den abortsökande flickan uppskattar dock att hon
har möjlighet a� prata med någon neutral
vuxen (doktor, barnmorska, kurator) innan
ingreppet. Alla ﬂickor kan inte prata med
sina föräldrar om aborten och några väljer
a� berä�a det inträﬀade först e�er ingreppet.
I det praktiska kliniska arbetet har det visat
sig a� ﬂera ﬂickor tror a� de inte kan berä�a
om den oönskade aborten för sina föräldrar
men e�er a� ha få� stöd från förstående
rådgivare vågar de ta den diskussionen och
o�ast resulterar de�a i större förståelse mellan do�ern och föräldern (o�ast modern).
Tonårsﬂickans ordlöshet i abortsituationen
kan också uppfa�as fel. Flickan kan vara
rädd, orolig och vilsen istället för oberörd
som påpekas i en publicerad svensk bok om
tonårsﬂickor på väg och avvägar (6).
Abortresultatet avspeglar flickans livssituation. De ﬂickor som har bä�re skolprestation, högre utbildade föräldrar och har

det bä�re ekonomiskt, väljer abort i större
utsträckning än de ﬂickor som har en motsa�
situation (7). Enligt amerikanska undersökningar är en av de viktigaste faktorerna för
a� en tonårsﬂicka önskar fullfölja sin graviditet, a� någon av hennes kamrater nyligen
har fö� e� barn.
Enligt ﬂera studier (5,8) får kvinnan inga bestående psykiska men e�er en genomgången
abort om hennes mentala hälsa har varit
intakt innan och om inte omständigheterna
kring den oönskade graviditeten har varit
exceptionellt påfrestande. En uppföljning
av 201 unga abortsökande ﬂickor visade
a� ingen behövde vård e�er ingreppet pga
psykiska skäl (5). E�erkontroll, lämpligen
4-6 veckor efter genomgången abort, är
värdefull av ﬂera skäl: det är viktigt a� kontrollera att den valda preventivmetoden
e�er aborten fungerar samt a� bekrä�a a�
det somatiska förloppet e�er ingreppet har
varit komplikationsfri�.

Faktaruta - Tonårsaborter

Faktaruta - Abortbeslutet

• Med ökade abortförebyggande insatser (t ex under början av både
1980- och 1990-talet) lyckades man
i Sverige få ner antalet tonårsaborter.

• O�ast ﬂickans eget.

• Antalet aborter (per 1.000 kvinnor)
har dock ökat under perioder då bl a
p-pillerkonsumtionen har minskat
och det förebyggande arbetet ej varit
i fokus.

• Abortbeslutet avspeglar flickans
livssituation: de högre utbildade
och med trygg familj väljer o�are
abort än de med motsa� situation.

• Internationell är Sveriges abortsiﬀror bra men det förebyggande arbetet är lika viktigt varje år.

• För en mentalt frisk ﬂicka medför en
(genomtänkt) legal abort bestående
psykiska men.

• E�erkontroll är alltid viktig men är
ännu viktigare för unga.
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Tonårsmödrar
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Barbro Tegmark

A� föda barn i ung ålder har tidigare förknippats med stora medicinska risker till
följd av obstetriska komplikationer hos den
unga mamman och genom ökad neonatal
morbiditet och mortalitet hos barnet.
Allt sedan 1920-talet ﬁnns beskrivet komplikationer hos mycket unga gravida kvinnor,
såsom ökad förekomst av anemi, preeklampsi, blödningar, prematuritet och värksvaghet
vid förlossningen (1). Barnen har i hög
utsträckning ha� låg födelsevikt. De unga
mödrarna har dessutom genom e� tidigt
barnafödande få� kort och dålig utbildning,
o�a bildat stora familjer och kommit a� bli
beroende av sociala bidrag.
Zuckerman et al (2) framhåller a� dessa
riskfaktorer i stor utsträckning föreligger hos
tonårsmödrar i USA idag.Man har tidigare
generaliserat riskfaktorerna för unga gravida såsom alltid hängande samman med
sociala och ekonomiska faktorer. Om man
urskiljer en grupp av mycket unga mödrar
som lever under dåliga sociala förhållanden
med nedsa� hälsa, bristande nutrition och
kanske missbruk, ser man a� det är just i
denna grupp som riskfaktorerna finnes.
Först i långt framskriden graviditet har de
sökt till mödrahälsovården. Prenatalvård
kan ibland helt ha saknats. Det föreligger
således ej någon ”intrinsic” biologisk eller
utvecklingsfaktor under tonårstiden som
orsak. Välanpassade, välnutrierade gravida
tonåringar med goda familjerelationer skiljer
sig nämligen ej alls från övriga gravida kvinnors prenatala hälsa.
Även från England har riskfaktorer rapporterats hos mycket unga mödrar, där man
dessutom funnit e� samband mellan moderskap i ung ålder och dåligt mor-barn-förhållande och även med barnmisshandel (3).
Svenska studier från Malmö (4) och Linkö-

ping (5) visar en ökad frekvens av prematura
förlossningar och låg födelsevikt hos en
grupp studerade unga barnaföderskor.
I en retrospektiv studie av 74 flickor,
ännu ej fyllda 18 år, som födde barn på
kvinnokliniken i Falun under åren 1978 till
1980 fann man en lä� ökad risk för anemi
och prematuritet (6). Datering av graviditeterna med ultraljud hade ej ske�. Man
fann här ingen ökad frekvens preeklampsi
eller blödning. Förlossningsförlopp och
smärtlindringsbehov skilde sig ej från en
kontrollgrupp av äldre förstföderskor.
Tonårsmödrarna som utgjorde en procent
av förlossningsmaterialet hade sökt sig sent
till mödravårdscentralen. De hade e� fåtal
allvarliga somatiska graviditetskomplikationer. De var rökare i betydligt större utsträckning än förstföderskorna i kontrollgruppen.
Tonåringarna hade tagit sjukvårdsresurser
i anspråk genom e� stort antal besök på
mödravårdscentralen och genom prenatal
vård på sjukhus. Man märkte en tendens
till a� graviditeterna medikaliserades i stället för a� se de gravida tonåringarna som
den psykosociala riskgrupp de ur obstetrisk
synpunkt utgör.
Frekvensen mycket unga tonårsmödrar i
Sverige har nu sjunkit y�erligare och unga
gravida kvinnor behöver ej längre ses som
en obstetrisk eller perinatal riskgrupp om
alarmerande psykosociala eller ekonomiska
faktorer ej föreligger. Blivande föräldrar som
själva är tonåringar behöver dock uppmärksammas medicinskt och socialt och framför
allt ges möjlighet till en speciellt inriktad
förlossnings- och föräldraförberedelse, om
möjligt tillsammans med andra tonårsföräldrar, då deras frågor inför framtiden
markant skiljer sig från de vuxna blivande
föräldrarnas.
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• Andelen tonårsmödrar är idag liten.
• Obstetriska riskfaktorer skiljer sig ej
från övriga förstföderskors men psykosociala riskfaktorer bör observeras hos
gravida och nyförlösta tonårsﬂickor.
• Förlossnings- och föräldraförberedelse
kan anpassas till tonårsmödrars situation.
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Klamydiainfektioner hos tonåringar
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Vivi-Ann Rahm, Mari Svanberg-Risberg

Chlamydia trachomatis: E�
hot mot tonåringens framtida
fertilitet

Chlamydia trachomatis är idag e� av våra
vanligaste sexuellt överförbara smi�ämnen.
Sedan det i slutet av 50-talet blev möjligt a�
odla och påvisa C. trachomatis hos människa har en rad symposier världen över
behandlat ämnet och otaliga artiklar har
skrivits. På 60-talet var ögontrachom den
mest omskrivna klamydiainfektionen men
under 70-talet fokuserades intresset till de
sexuellt överförbara infektionerna. Under
80-talet påvisade många rapporter de komplikationer en genital klamydiainfektion kan
ge. Trots a� omfa�ande forskning bedrivits
kring C. trachomatis saknas ännu kunskap,
inte minst när det gäller förståelsen av dess
epidemiologi.

Förekomst av chlamydia
trachomatis

Förekomsten av genital klamydia varierar
i olika undersökningar beroende på vilken
population som har undersökts. Under 80talet genomfördes e� ﬂertal massundersökningar i Sverige på till synes friska individer.
Klamydia påvisades då hos 10-15% av
asymtomatiska ﬂickor som sökt för preventivmedelsrådgivning (1,2,3,4). Förekomsten
var fördubblad hos dem som uppgav någon
form av besvär (1).
I två svenska studier genomförda på asymtomatiska värnpliktiga har klamydia påvisats hos 2% respektive 10% (5,6). I studien
med den högre förekomsten av klamydiainfektion var bortfallet stort och skillnaderna
i förekomst kan eventuellt förklaras med a�

materialet var mer selekterat i denna studie.
I den andra studien deltog 500 av samtliga
509 värnpliktiga. Studierna bekrä�ar dock
att asymtomatisk klamydiainfektion är
vanliga även hos män. I den senare studien
jämfördes uretraodling med urinanalys och
resultatet visade a� urinprov var en tillräckligt känslig och speciﬁk metod för a� kunna
användas även vid screening av symtomfria
män (6).
Under perioden 1982 till 1987 tredubblades antalet rapporterade fall av klamydia i
Sverige från omkring 12 000 till 38 000 per
år, samtidigt som antalet gonorréfall under
samma period minskade från omkring 12
000 till 3 000. Om inte smittspridningen
begränsas är det enligt Socialstyrelsens
beräkningar 1988 sannolikt a� upp till 3040% av alla ungdomar kan komma a� få
en klamydiainfektion någon gång under
sin livstid, majoriteten troligtvis före 30 års
ålder (7). Ungefär 10 procent av de smi�ade
riskerar a� få en allvarlig komplikation, vars
konsekvenser kan bli uppenbara först 5-10 år
senare (7). Hos kvinnor är komplikationen
framför allt salpingit, vilken i tre av fyra
fall drabbar kvinnor under 25 år (8). En
salpingit har beräknats leda till infertilitet
i 12 procent av fallen, med en fördubblad
risk vid varje ny salpingit (8). C. trachomatis
och dess komplikationer har därför allt mer
kommit a� framstå som e� allvarligt hot mot
den enskilda individens fruktsamhet, e� hot
riktat främst mot den unga kvinnan.
Bekämpningen av C. trachomatis har blivit
en viktig uppgi� för hälso- och sjukvården.
Riksdagen beslutade att från och med 1
april 1988 klassa klamydiainfektion som en
venerisk sjukdom enligt smi�skyddslagen.
Beslutet att klamydia skulle klassas som
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venerisk smi�a har diskuterats livligt och
för- och nackdelar har framförts. Antalet
påvisade klamydiafall ökade inte längre
under 1988 och i vissa åldersgrupper och
inom vissa regioner skedde en minskning
(9,10). Sannolikt är minskningen en följd av
ﬂera samverkande faktorer såsom ändrade
sexualvanor, intensiﬁerad upplysning och
ökad smi�spårning. Antalet positiva prov
har sedan 1988 sjunkit för a� 1993-94 nå en
platå - avplanande incidens. De�a kan ses
som en balans mellan smi�spridning och
våra motåtgärder. Under senare delen av
1990-talet har en ökning av antalet klamydiafall åter rapporterats. En förklaring till
de�a kan vara a� provtagningen minskat,
främst screeningdelen, till följd av en rapporterad minskad frekvens. En försämrad
partnerspårning kan vara en annan orsak.
E�ersom man endast i e�erhand kan veta
när klamydiaepidemin kulminerat, är det
av stor vikt a� arbetet med a� spåra och behandla infektionen fortsä�er med oförändrat
hög intensitet.

När bör man misstänka en
klamydiasmi�a?

Till våra ungdomsmo�agningar söker e�
stort antal unga människor för a� få hjälp,
råd och stöd med si� val av preventivmetod. Indikationerna för provtagning bör
vara mycket vida i denna grupp i de fall
en rutinmässig screening inte förekommer.
Genitala symtom och den kliniska bilden kan ge
vägledning men är o�a otillräckliga kriterier för
diagnos. Avsaknad av vita blodkroppar i ”wet
smear” utesluter inte en klamydiainfektion.
Vid en undersökning genomförd vid Gävle
ungdomsmo�agning påvisades e� dåligt
samband mellan antalet vita blodkroppar i
”wet smear” och påvisad klamydiainfektion,
något som även andra undersökare rapporterat (11,12). Det ﬁnns således inga indikationer på när en infektion kan uteslutas.
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Provtagning för klamydia rekommenderas i följande situationer
- Klassiska tecken på infektion (ﬂytning,
irriterade slemhinnor, lä�blödande portio samt palpationsömhet).
- Blödningsrubbningar med eller utan ppiller.
- Urinvägsbesvär.
- Partnerbyte.
- Misstanke på smi�a.
Mellanblödningar. Regelbunden uppföljning vid Gävle ungdomsmottagning av
klamydiaförekomsten hos de ﬂickor som
uppgivit mellanblödningar under pågående
p-pilleranvändning har visat a� drygt 25%
har en klamydiainfektion. Om patienter med
en negativ klamydiaodling fortsä�er a� blöda oregelbundet, kan det vara av värde a� ta
e� prov under pågående blödning. Patienten
kan ha en endometrit orsakad av klamydia,
som inte kan påvisas i cercixkanalen
Urinvägsbesvär. Besvär från de nedre urinvägarna är en orsak till varför e� klamydiaprov ska tas. Vid sådana besvär bör prov
alltid tas från uretra. Alternativt urin för
PCR eller LCR. Att rutinmässigt ta prov
från uretra på asymtomatiska ﬂickor kan
ifrågasä�as. Rä� taget prov från uretra är
smärtsamt och orsakar inte sällan besvär
vid va�enkastningen upp till en dag e�er
provtagningen. Risken ﬁnns a� vi skrämmer
de unga från a� söka hjälp när de får besvär
på grund av a� tidigare provtagning varit
smärtsam. Vid besvär är man mer motiverad
för en omfa�ande provtagning än om man
enbart söker för preventivmedelsrådgivning
och känner sig frisk. Vid en undersökning
genomförd vid RFSU-kliniken i Stockholm
togs klamydiaprov från cervix och uretra
(2). Bortfallet var 19% vilket förfa�arna har
bedömt delvis bero på att ”den myckna
provtagningen kunde verka avskräckande
och då speciellt prov från uretra” (2). För
a� således inte i onödan skrämma bort unga
kvinnor från framtida provtagning är det i
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samband med screening bä�re a� optimera
provtagningen genom a� ta prov både från
cervixkanalen och portioytan.

Provtagningsteknik

Känsligheten i de ﬂesta idag använda diagnostiska metoder för klamydia är begränsad
och når sällan högre än 80-90 procent. Det
har också visat sig a� möjligheten a� hi�a
klamydia begränsas av själva tekniken vid
provtagning och handhavandet av prover
(1,3). Noggrann avtorkning av portio före
prov visade sig signiﬁkant höja andelen positiva prov (1). Vi fann också signiﬁkant ﬂer
fall av positiv klamydiaodling i prov tagna
från portioytan (95%) jämfört med prov tagna
från cervix (84%; 13).Oavse� om det förekom
en ektopi eller inte, påvisades klamydia på
portioytan, och i 16% av alla fall var portioytan den enda lokalisationen, där klamydia
påvisades (13). Sedan de�a skrevs har analysmetoderna utvecklats. Ny� är bland annat urinanalys med PCR (polymerase chain
reaction) eller LCR (ligase chain reaction).
Mindre genfragment, som genom cyklisk
nysyntes, förökas ca 1 miljon gånger.

Provtagning för klamydiaodling

Flickor
1. Portioytan avtorkas med en stor bomullstork.
2. Provtagningspinnen förs upp cirka 1 cm
i cervixkanalen där den roteras och skrapas mot cervixväggen.
3. Pinnen dras ut och roteras mot y�re modermunnen samt mot portioytan.
4. Alternativ till uretraprov är kastad urin
som analyseras med PCR/LCR.
Pojkar
1. Provtagningspinnen förs varsamt upp i
uretra cirka 2-3 cm.
2. Rotera pinnen en gång och vänta 5-10
sekunder innan den dras ut.

3. Alternativ till uretraprov är kastad urin
som analyseras med PCR/LCR.
Patientens egen önskan om provtagning bör
alltid respekteras. Patienten har o�ast e�
motiv till varför hon eller han vill a� prov
tas, även om motiven inte alltid u�alad öppet. En förfrågan som ”jag vill bara göra en
hälsokontroll” kan u�rycka en oro för a�
ens partner varit otrogen eller a� man själv
blivit smi�ad vid en tillfällig förbindelse,
som man kanske inte är beredd a� berä�a
om just då.

Bakgrund för positivt prov
- viktiga punkter i patientsamtalet

Det är alltid viktigt a� redan före provtagningen diskutera orsaker till e� eventuellt
positivt prov.
- A� klamydiainfektion inte automatiskt
innebär otrohet utan kan vara e� bevis på
a� man burit på en symtomfri infektion
under en längre tid.
- A� någon av partnerna omedvetet fört
bakterien med sig in i förhållandet
- A� partnerspårning är viktig och nödvändig vid en positiv klamydia, inte för den
som redan vet om sin infektion utan för
den partner som ovetande kan bära på
infektionen.

Screening

Det faktum a� klamydiainfektion är vanlig
under asymtomatiska former försvårar en
eﬀektiv spårning och bekämpning av sjukdomen. Hos den unga kvinnan bör en klamydiaprovtagning vara en naturlig del av
en gynekologisk undersökning, på samma
sä� som cytologprov erbjuds kvinnor inom
andra åldersgrupper. Unga människor kan
förneka alla tecken på infektion av rädsla
för sjukdom, samtidigt som man har en
stark oro för a� vara eller bli sjuk. En vanlig
tanke är a� - ”om undersökaren inget ser
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så måste det betyda a� jag är frisk, alltså är
mina misstankar obefogade”. Man invaggas
i en falsk trygghet. Speciellt unga pojkar kan
ibland förneka alla symtom av rädsla för
provtagningen.
Klamydiaprovtagning kan förefalla onödig om patienten förnekar tecken på infektion
och även uppger sig leva i e� fast förhållande. Den unga ﬂickan har o�a en annan deﬁnition på vad e� fast förhållande är, än pojken.
A� ”vara ihop med någon” kan för ﬂickan
betyda a� man har stadigt sällskap, medan
det för pojken kan innebära a� man träﬀas
då och då. Det behöver inte betyda a� man
träﬀar andra under tiden utan språken är
olika. Denna språkskillnad är väsentlig när
det gäller partnerspårning, framför allt om
pojken söker annan mo�agning än ﬂickan
och inte uppger henne som fast partner e�ersom han inte u�rycker sig så.

Partnerspårning

I Socialstyrelsens allmänna råd framställs
ungdomsmottagningarna och preventivmedelsrådgivningarna som centrala instanser när det gäller a� spåra den asymtomatiska
infektionen (7). Personalen vid dessa mo�agningar anses ha den största möjligheten a�
nå högriskgrupperna och därigenom bidra
till a� minska och bekämpa den epidemi
som råder.Värdet av en rutinundersökning
är stort för den enskilde, men för a� vi ska
kunna bekämpa infektionen krävs mycket
mer än provtagning och behandling av den
enskilde och dess partner(s). Varje klamydiainfektion omfa�ar minst tre personer.
A� få besked om a� man har en sexuellt
överförbar infektion kan för en del bara vara
en bekrä�else på något man själv tro� eller
vetat. För andra är diagnosen helt överraskande och oförklarlig. Svårast är det i de
situationer där den smi�ade lever i e� fast
förhållande. Vad som är viktigt a� betona
är a� förhållanden är fasta även i tonåren,
och a� e� besked om en sexuellt överförbar
infektion kan vara väl så svår a� få i dessa år
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som i mogen ålder. Samtidigt som troheten
är viktig i e� förhållande så länge det varar,
är förhållandena o�ast kortvarigare ju yngre
man är. Längtan e�er någon a� tycka om och
a� vara omtyckt ﬁnns hos alla människor.
Sökandet e�er någon a� dela si� liv med är
o�ast som intensivast i tonåren. De�a innebär a� de ﬂesta ungdomar har ha� mer än
en partner innan de binder sig för go�. De�a
medför risk för smi�a men samtidigt också
en annan och öppnare syn på sexualiteten än
den föräldragenerationen har. De är öppnare
när det gäller a� diskutera frågor vilket gör
a� de är en tacksam grupp a� arbeta med
när det gäller partnerspårning.

Vem skall partnerspåra?

Vid varje rådgivningstillfälle tas automatiskt
en anamnes som även inkluderar en sexualanamnes. De�a är en förutsä�ning för a� en
adekvat rådgivning, både vad gäller preventivmedel och skydd mot smi�a, ska kunna
ges. De�a innebär a� frågor om partners
ställs redan innan klamydiaprovet är taget,
vilket underlä�ar senare partnerspårning
vid eventuellt positivt prov. Därför känns
det naturligt a� partnerspårning så långt
det är möjligt sköts av den person som från
början träﬀat patienten och tagit provet. Till
den personen har man ju redan lämnat ut
personliga detaljer om sig själv, och förhoppningsvis i samband med de�a få� en kontakt
som underlä�ar det fortsa�a arbetet. Kontinuiteten och sekretessen är viktig för a� man
ska nå e� go� resultat.

Svårigheter vid partnerspårning

Man kan reagera på olika sä� när man får
besked om a� man har en sexuellt överförbar
infektion och a� ens partners måste undersökas och behandlas. Rådgivaren spelar en
stor roll: - hur man frågar, - de egna värderingarna, - informationen man ger. E� av
de stora problemen är de falskt negativa od-
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lingssvaren. Speciellt när det gäller odlingsresultaten hos pojkarna är en allt för hög
andel negativa. E�ersom vi fortfarande inte
vet hur smi�sam klamydiainfektionen är, är
graden av falskt negativa odlingar svårbedömbar. I det praktiska arbetet innebär de�a
a� pågående relation/senaste partner alltid
bör erhålla behandling även vid e� negativt
odlingsresultat. Den personens tidigare partner bör erbjudas provtagning. Av största vikt
är a� i de fall man behandlar den senaste
partnern utan en säker diagnostik ska den
personens nuvarande partner omhändertagas. Det är inte ovanligt a� både tidigare och
nuvarande ﬂickvänner är klamydiapositiva
utan a� den pojken själv får e� positivt odlingsresultat. I en skri� från Socialstyrelsen
om kontaktspårning vid STD redovisas mer
ingående hur man kan gå tillväga i olika
situationer. Där ﬁnns även förslag på hur
en remiss eller e� informationsbrev kan utformas (14). Partnerspårningen på ungdomsmo�agningen går o�a förvånansvärt lä� och
smidigt e�ersom ungdomarna för det mesta
är samarbetsvilliga och själva intresserade av
a� bli friska. De ﬂesta vill själva ta kontakt
med sina nuvarande och tidigare partners,
vilka o�a kommer på den tid som erbjudits.
Vad som krävs av personalen är kunnighet, intresse och lyhördhet i kombination
med en stor portion fantasi. Oavse� vilken
modell man väljer måste varje mo�agning,
som tar klamydiaprov, också ha e� utarbetat
handlingsprogram för omhändertagande
för behandling och kontaktspårning så a�
sjuka individer inte förblir obehandlade av
tidsbrist eller i tro på a� någon annan sköter
de�a.

Ungdomsmo�agningarnas
roll

När ungdomsmo�agningarna startade under 70-talet var den huvudsakliga målsä�ningen a� bekämpa oönskade graviditeter
bland tonåringar. Genom a� ungdomsmottagningarna etablerats och blivit en självklar
och viktig del i den förebyggande hälsovården ﬁnns möjligheten a� erbjuda tonåringen
både preventivmedelsrådgivning, upplysning om sexualitet och samliv och hur man
kan skydda sig mot sexuellt överförbara
sjukdomar. E� ﬂertal av landets ungdomsmo�agningar handhar idag en utvidgad partnerspårning vid klamydiainfektion. Denna
helhetssyn sy�ar till a� bevara tonåringens
hälsa och framtida fertilitet.

Faktaruta
• Klamydia är till stor del en symtomfri sexuellt överförbar infektion.
• Genital symtom är otillräckliga som
indikator för provtagning och partnerspårning.
• Den kliniska bilden kan ge vägledning men är ej tillräckligt som kriterium för diagnos.
• Förenklad provtagningsteknik med
förbä�rade analysmetoder.
• Partnerspårning är centralt för a� bekämpa infektionen och epidemin.
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Genitala papillomvirusinfektioner
(HPV)
������������� ����������

Eva Rylander

Epidemiologi

Papillomvirus är mycket vanligt förekommande i befolkningen och genitala HPV-infektioner drabbar främst unga individer med
en frekvenstopp i åldrar 15 till 25 år. I denna
åldersgrupp är omkring 20% av kvinnor i en
normalpopulation HPV-positiva (PCR-analys av cellprov från cervix/vagina). Bland
kvinnor som söker på STD mo�agning är
frekvensen närmare 30%. HPV har påvisats
hos 16% av tonåringar som sökte för första
gången på en ungdomsmo�agning för a� få
p-piller. Bland kvinnor som utvecklat cervixdysplasi är HPV-förekomsten mer än 60%.
Idag känner man till e� 90-tal olika typer av
papillomvirus (HPV), varav omkring 30 har
aﬃnitet till genitalregionen. Identiﬁering av
de olika typerna har ske� med hybrid-DNA
teknik. HPV går inte a� odla i cellkultur.
Exofytiska kondylom innehåller HPV 6 eller
11. I pla�a kondylom och andra HPV-förändringar kan man ﬁnna HPV 16, 18, 31, 33, 35,
39, 42, 45, 52, m ﬂ. Flera HPV-typer, främst
HPV 16 och 18 har onkogen förmåga och har
kunnat påvisas i minst 95% av analyserad
cervixcancer (1).

Makromorfologi

HPV stimulerar skivepitel a� växa och bilda
benigna tumörer (vårtor, kondylom). Dessutom produceras mer keratin än normalt.
Hyperkeratosen ger torrhet och nedsatt
elasticitet i epitelet. Nyuppkomna kondylom
är o�a ﬂikiga och innehåller rikligt med
blodkärl. De växer företrädesvis i fuktig slemhinna. Kondylom kan även vara papulösa
eller ha blomkålsliknande struktur. Om de

är vita redan före pensling med ä�ikssyra,
beror det på kra�ig förhorning, vilket är
vanligt hos äldre kondylom. Ibland ser man
enstaka papiller bredvid varandra i stället
för att en samling papiller utgår från en
gemensam bas. I vissa fall är sådana utsko�
sannolikt av fysiologisk natur, men i enstaka
fall har det ske� en tillväxt av vävnaden,
antingen inﬂuerad av HPV-påverkan eller
av någon annan tillväxtbefrämjande faktor.
HPV-infektioner kan även ge uppskov till
pla�a lesioner både på cervix och i vulva.
De syns inte förrän man penslat med ä�ikssyrelösning (5%). Eﬀekten på vulva framträder först e�er två minuter. Pla�a kondylom
syns som väl avgränsade, runda svagt upphöjda vita ﬂäckar. Om papulösa eller pla�a
vulvakondylom är rödbruna, vilket beror
på ökad kärlrikedom med punktformiga
kapillärer, bör man ta biopsier från dem,
e�ersom de kan innehålla precancerösa förändringar. Ä�ikssyretestet är ospeciﬁkt och
epitelskada pga trauma, friktion eller infektion, t ex candida kan ge acetovita områden.
O�a framträder mer konﬂuerande partier.
Ibland syns vita strimmor med central sprickbildning (2). Generellt HPV-angrepp ger sig
till känna som grynig, kno�rig eller bucklig
o�a torr och sträv slemhinna i vulva eller
vagina. Sådana förändringar har inte uppmärksammats tidigare e�ersom kolposkopi
inte använts vid infektionsdiagnostik.

Lokalisation och smi�samhet

Sprickbildning och mikrolesioner i hud och
slemhinnor befrämjar etablering/tillväxt av
papillomvirus och de�a kan vara en förkla97
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ring till a� vissa personer lä�are utvecklar
vårtor än andra. Predilektionsställen hos
kvinnor är bakre kommissuren, som är
utsa� för nötning vid samlag. Därifrån kan
spridning lä� ske till omgivningen och man
finner kondylom i vestibulum inklusive
hymenalringen, på labia minor och majora,
på perineum och perianalt samt lateralt i
hårbeklädd hud och ibland i urethra och
anus. HPV-infektioner smi�ar lä�: omkring
2/3 av partners till män med kondylom får
synlig infektion. Sannolikt blir en stor del av
partners HPV-bärare utan a� vårtor utvecklas. Färska kondylom, som innehåller mer
viruspartiklar än äldre vårtor, är mest smi�samma. Inkubationstiden kan variera mellan
två och å�a månader, eventuellt längre.

Symtom

Kondylom kan ge kosmetiska eller andra besvär. Kondylom med rikligt vaskulariserade
utsko� ger ibland blödning vid coitus. Begynnande tillväxt av spetskondylom ger sig
o�a till känna genom klåda. En del kvinnor
med pla�a kondylom och generellt HPV-angrepp har besvärande klåda eller sveda och
får ibland terapiresistenta djupa sprickor
som omöjliggör sexuellt samliv. Möjligen kan
symtomen bero på a� slemhinnorna även är
angripna av candida.

Diagnostik

Spetskondylom upptäcks o�ast utan hjälpmedel, men de avtecknar sig ändå tydligare
e�er pensling med ä�iksyra, e�ersom de
svullnar och vitnar. Pla�a kondylom går i
allmänhet inte a� upptäcka utan ä�ikssyreapplikation (eﬀekten framträder först e�er
två minuter på vulva). Med kolposkopi ser
man ibland en gryning ytstruktur eller punktformiga kapillärer i den runda vita ﬂäcken.
E�er pensling av vagina/vulva med kaliumjodid, framträder o�a e� spräckligt, randigt
gulbrunt mönster i epitelet (2).
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Cytologi

Förekomst av HPV kan avslöja sig i cytologprov i form av s k koliocyter, dvs degenerativa celler, i vilka virus produceras. Cellkärnan
får därför e� speciﬁkt utseende med stor
kantig, lä� atypisk kärna och cytoplasman
ser tom ut (Kolios = tom cell). E� cytologprov med koliocytos bedöms som lä� atypiskt enligt gängse regler. Det går o�a inte
a� skilja HPV-påverkade celler från sådana
som klassiﬁceras som lä� dysplasi (CIN 1)
och man menar a� båda begreppen står för
HPV-infektion utan neoplastik potential i
de�a skede. Om unga kvinnor (<25 år) undersöks med cytologprov, upptäcks e� stort
antal HPV-infektioner som o�a ﬂuktuerar
eller spontanläker (3). Det ﬁnna ingen anledning a� behandla lä� atypi hos de yngsta.
Socialstyrelsens arbetsgrupp för vaginalcytologi och gynekologiskcellprovskontroll har
dessutom på basen av rekommendationer
från WHO, föreslagit en nedre åldersgräns
för cytologprov vid 23 år (4). På grund av
ovanstående fakta rekommenderas nu a�
avstå från cytologscreening på alla unga kvinnor före 23 års ålder. Om portioförändring
upptäcks vid klinisk undersökning hos barnmorska eller hos läkare utan egna resurser
för provtagning, bör kvinnan remi�eras för
riktade biopsier. En y�erligare anledning till
a� man från Socialstyrelsen rekommenderar
a� inte ta cytologprov före 23 års ålder, är a�
risken för utveckling av invasiv cervixcancer
är y�erst liten före 25 års ålder och cervixcancer är ovanligt före 30 års ålder. Således
ﬁnns tid a� avlägsna kvarstående HPV/dysplasiförändringar även om man väntar med
de�a till e�er 23 års ålder.

Utveckling mot cervixdysplasi

Sextiofem procent av kvinnor under 25 år har
en yta med cylinderepitel ute på ektocervix, s
k ektopi. E� metaplastiskt epitel uppkommer
för a� täcka/ersä�a denna ektopi. HPV angriper de�a omogna epitel i övergångszonen
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(TZ) mellan cervixkanalens cylinderepitel
och vaginas skivepitel och kan förändra
cellerna, så a� de antar maligna drag. HPV
är en nödvändig men inte tillräcklig faktor
i utvecklingen mot cervixcancer. Processen
börjar o�a tidigt med etablering av HPV 16,
18 eller andra onkogena HPV typer i det
omogna cervixepitelet. Under årens lopp
ﬁnns sedan risk för påverkan av cofaktorer,
vilka krävs för utveckling av invasivitet.
Det är okänt vilka dessa faktorer är, men
immunosuppression har betydelse och effekt av tobak och genotoxiska produkter
uppkomna av upprepade infektioner har diskuterats. Primärprevention för a� undvika
cervixcancer skulle innebära antingen total
avhållsamhet eller vaccinering mot onkogena HPV-typer. Intet av dessa alternativ är
möjlig. Sekundärprevention skulle innebära
a� i förebyggande sy�e avlägsna ektopin
och metaplasin hos alla unga kvinnor. Inte
heller en sådan åtgärd är befogad idag, utan
vi inriktar oss på a� behandla de kvinnor,
som visar tecken på a� utveckla neoplasi.
De�a sker genom a� avlägsna TZ genom
destruktion eller excision.

Behandling

Beträﬀande behandling av portiokondylom
utan dysplasi råder delade meningar. Det
anses a� omkring 50% av portiokondylom
spontanläker inom e� år. Om de lämnas
utan åtgärd måste man beakta risken för
smi�a och även a� det i förlängningen ﬁnns
en viss risk för utveckling av precancerösa
förändringar. Därför bör kvinnor med portiokondylom följas upp med cytologprov
från 23 års ålder åtminstone. Y�re kondylom
behandlas företrädesvis med podophyllotoxin. Spetskondylom svarar bra på denna
behandling, medan pla�a kondylom inte bör
behandlas. E�ersom dessa o�a angripit en
stor yta ﬁnns risk a� även oinfekterad slemhinna tar skada av behandlingen. Kirurgisk
behandling av spetskondylom i vulva måste
utföras med största försiktighet av tränad
operatör. Laser är skonsammare än diatermi.

Enligt en undersökning hade 80% av unga
kvinnor som behandlats med diatermi pga
kondylom kvarstående vulvasmärtor vid
samlag. Även laserbehandling kan, om den
utförs av otränad operatör och på fel indikation, ge upphov till kronisk vulvasmärta.
Beträﬀande tonåringar bör man nog avvakta
i det längsta med behandling och hoppas på
självläkning. Flickan måste informeras om
a� infektionen kan ha en duration på 6 till
12 månader och a� hon under denna tid är
smi�sam. Om behandling ges, bör hon informeras om a� denna bara är en del i läkningsprocessen. Det lokala immunförsvaret har
sannolikt störst betydelse för utläkning.
Därför är det mycket viktigt a� informera
och instruera ﬂickan om a� undvika övertvä�ning och u�orkning av slemhinnorna.
Hon bör inte ha samlag utan lubrikation,
egen eller med hjälp av glidsalva. Hon bör
inte ha samlag under pågående behandling
e�ersom risk ﬁnns för uppkomst av sprickor
och andra lesioner, vilket kan leda till kroniska vulvabesvär. Hormonell antikonception
kan behöva seponeras under en period för a�
få bukt med besvären. Främst den gestagena
komponenten har visat sig ha tillväxtbefrämjande eﬀekt både på HPV och candida.
Nyligen har en immunomodulerande
kräm, Imiquimod (Aldara), registrerats för
behandling av y�re kondylom. Erfarenheter
av denna lokalbehandling är begränsad.

Kronisk vulvasmärta

E� stort problem utgör de unga kvinnor
som lider av penetrationssmärta eller sveda
under och e�er samlag (5). De söker i första
hand ungdomsmottagningar men även
gynekologer och har o�a provat e� ﬂertal
lokalbehandlingar med varierande resultat.
I de ﬂesta fall har de använt p-piller. En del
av dessa ﬂickor uppvisar en viss atroﬁ av
vaginal- och vulvaslemhinnan, vilket kan
vara en eﬀekt av p-piller. Ovesterin eller
andra lokala östriolpreparat kan hjälpa en
del, men andra blir inte förbä�rade, förrän
de gör paus med p-piller. Många av dessa
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ﬂickor har behandlats med antibiotika pga
diverse infektioner och sedan få� lokalbehandling för upprepade svampkatarrer och
även något som läkaren anse� vara kondylom. Då ﬂickan söker gynekolog är besvären
o�a av kronisk karaktär och mycket svåra
a� få bukt med. Därför är i dag en av de
viktigaste uppgi�erna a� uppmärksamma
problemet och öka insatser a� informera
om förebyggande åtgärder. Råd om tvä�
med olja i stället för tvål och vatten och
a� om möjligt undvika antibiotika, lokala
animykotika och andra produkter som kan
framkalla kontaktdermatit är bara en liten
del i denna verksamhet (6). I förebyggande
sy�e, när det gäller cervixangrepp av HPV,
borde tonåringar starkt rådas a� använda
kondom förutom ev p-piller.

Faktaruta
• Ä�iksyra som diagnostiskt test för
pla�a kondylom, är ospeciﬁkt. Epitelskador vitnar och även candida
kan ge upphov till vita ﬂäckar. Av
den anledningen, avråder vi nu från
användning av ä�iksyra i vulva.
• När det gäller tonårsﬂickor, bör man
vara restriktiv med behandling och
vänta på självläkning, åtminstone
vid kondylom i vestibulum, där kronisk smärta lä� kan uppkomma av
alla typer av behandling.
• Ifall ﬂickan har klåda: uteslut genom våtutstryk med KOH-tillsats och
odling. Klåda beroende på HPV kan
lindras av Nelexgel.
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Karin Edgardh

Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar
uppmärksammas i allmän deba� i media
och den vetenskapliga li�eraturen är stor.
Trots de�a går de ﬂesta fall av övergrepp
vuxenvärlden förbi; utsa�a barn och ungdomar berä�ar sällan om det som inträﬀat (1).
Tonårstiden borde kunna innebära en ökad
möjlighet till hjälp, med den ökade självständighet som äldre ålder kan innebära. Men
tonårstiden kan också innebära a� risken
för sexuellt utny�jande ökar, och a� nya
övergrepp sker.
Det här föreliggande kapitlet till SFOGs
rapport om tonårsgynekologi vill ge en kort
översikt över problemområdet.

I li�eraturen om sexualbro� används ibland
u�rycket sexuella övergrepp, vilket kan omfa�a bl a incest, sexuellt utny�jande, sexuell
misshandel samt sexuellt ofredande. Vid
sexuell misshandel utsä�s den underårige
för tvång, våld eller hot för a� den vuxne ska
nå si� mål som är sexuell kontakt, som kan
innebära någon form av penetration.
U�rycket intra- och extrafamiljära övergrepp
kan också användas. När förövaren ﬁnns
inom familjen betecknas övergreppen som
intrafamiljära, oavse� biologiskt släktskap.
Övergrepp begångna av person utanför
familjen benämns extrafamiljära, med blo�ning som e� exempel.

Lagsti�ning och deﬁnitioner

Omfa�ning

Sexualbrott behandlas i brottsbalkens 6:
e kapitel. Använda bro�srubriceringar är
sexuellt utny�jande av underårig, grovt sexuellt
utny�jande av underårig, sexuellt umgänge med
barn och sexuellt ofredande. Med underårig
avses person under 18 års ålder. Kapitlet
handlar även om våldtäktsbro�, oavse� oﬀrets
ålder. Fängelsestraﬀ kan utdömas för samtliga nämnda gärningar, och oﬀret tilldelas
skadestånd.
Med incest menas en sexualförbindelse
mellan släktingar i rakt upp- och nedstigande led samt mellan helsyskon, oavse� ålder.
U�rycket incest är inte e� juridiskt begrepp
och används inte i lagtexten.
Sexuellt utny�jande innebär a� en person
förmår någon som är beroende eller under
vård av honom/henne a� medverka i sexuella handlingar, utan a� direkt använda hot,
våld eller tvång. Oﬀrets ålder är betydelselöst om oﬀret är utvecklingsstörd, psykiskt
sjuk eller en på annat sä� beroende person.

Förekomsten av sexuella övergrepp har
sedan 1980-talet undersökts genom en
mångfald enkäter och intervjuer bland ungdomar och bland vuxna, med en dominans
av nordamerikanska undersökningar, och
med mycket varierande prevalenstal. Urvalsmetod, svarsfrekvens och övergreppsdeﬁnitioner har varierat, och diskuterats. I en
översikt från 1997 konstaterar Gorey & Leslie
a� hög svarsfrekvens samvarierar med en
något lägre prevalens, och man konkluderar
a� sexuella övergrepp mot ﬂickor torde ligga
inom området 12-17%, och mot pojkar 5-8%
(2). Nationella variationer har diskuterats,
men större variationer i prevalens mellan undersökningar från olika länder har relaterats
huvudsakligen till metodologiska skillnader
(3). Jämförelser mellan nordiska undersökningar och studier från andra länder har
kommenterats på motsvarande sä� (4).
Li�eraturen om barn är rikligare än om
tonåringar, och den om flickor rikligare
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än den om pojkar. En översiktartikel från
1998 om pojkar ﬁnns dock, och täcker såväl
förekomst som symptom och handläggning
(5).
I Sverige uppska�as förekomsten till 3-4%
för tonårspojkar och 12% för ﬂickor, dock
med en betydligt högre förekomst bland
tonårsﬂickor utanför ordinarie gymnasieskola (6).
Mörkertal är ett känt fenomen när det
gäller vissa typer av bro�, och dit hör sexualbrott. Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
redovisar och kommenterar regelbundet
beﬁntlig statistik. Antalet anmälningar av
sexualbro� mot barn ligger på ungefär samma nivå nu som för tio år sedan, då 185 fall
av sexövergrepp per 100.000 minderåriga
redovisades (pers. meddelande, Peter Martens, BRÅ). Förändringar har ske� så a� ﬂer
fall av misstänkt pedoﬁli och barnpornograﬁ
anmäls numera än för tio år sedan, medan
intrafamiljära övergrepp ej anmäls i ökande
utsträckning (7). Anmälningsbenägenheten
av sexualbro� mot minderåriga varierar med
avseende på typ av övergrepp, och ökar när
en speciell typ av bro� uppmärksammas i
den allmänna deba�en.
Oberoende av vilken typ av sexualbro�
mot underåriga som anmäls kan konstateras
a� antalet anmälda fall utgör en bråkdel av
de prevalensska�ningar som ﬁnns.

Typer av övergrepp

Övergreppshandlingar kan variera från
blo�ning, till sexuella beröringar, masturbation som offret utför åt förövaren, till
olika former av penetration med oralt, vaginal och eller analt samlag. Pornograﬁsk
posering och ﬁlminspelning förekommer
tillsammans med övergreppshandlingar.
Såväl engångsföreteelser, som t ex blo�ning,
som upprepade övergrepp förekommer.
Intimitetskränkningar av olika slag torde
prägla uppväxtmiljön för barn utsa�a för
intrafamiljära övergrepp.
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Under senare tid har särskilt uppmärksammats sexuellt tvång mellan jämnåriga, och
också våldtäkt begångna av mycket unga
förövare ( 8).
De flesta övergrepp begås av manlig
förövare, men kvinnliga förövare förekommer.

Oﬀren

Oﬀren är alltså vanligen ﬂickor, och förövarna vanligen män. Åren runt puberteten är ”riskår” för ﬂickorna. Vad gäller
bakgrundsfaktorer kan nämnas svår och
långvarig familjespli�ring med t ex behov
av fosterhemsplacering, medan man i övrigt
inte brukar kunna tala om några entydiga
riskabla bakgrundsfaktorer för sexövergrepp mot minderåriga. Fysisk misshandel
och sexövergrepp sägs inte samvariera.
Svår försummelse av e� barn kan självfallet
göra barnet, eller den unga, mer mo�agligt
för den uppmärksamhet och kontakt som
en icke-våldsam sexualbro�sförövare kan
erbjuda.

Psykiska symptom hos oﬀret

Något specifikt ”övergreppssyndrom”
finns inte när det gäller ungdomar, men
depression med självskadande handlingar
och suicidförsök betraktas som vanligare
förekommande hos både utsa�a pojkar och
ﬂickor. Skolproblem och tidigt intensivt bruk
av alkohol likaså, liksom droganvändning.
Ätstörningar kan förekomma hos utsa�a
flickor, liksom samlagsdebut före 15 års
ålder, vilket är förknippat med ökad risk
för tonårsgraviditet och STD (6,9). Unga
förövare har rapporterats kunna ha mycket
tidig samlagsdebut (8).

Misstanke om sexuellt övergrepp

Psykiska symptom och beteenden som angivits ovan kan väcka misstanke om sexuellt
övergrepp. Det kan då vara avgörande om
någon vuxen, som den unge har förtroende
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för, kan föra frågan på tal. Om misstanken är
stark eller underbyggs av svaren, föreligger
anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen.

Berä�elsen

Barn- och ungdomspsykiatern Frank Lindblad har särskilt uppmärksammat hur tonårsﬂickor kan berä�a om sexuella övergrepp.
Bland tonårsﬂickor inlagda på tonårspsykiatrisk vårdavdelning under e� år i Stockholm,
hade var �ärde ﬂicka varit utsa� för övergrepp (10). Karakteristiskt i dessa fall har
varit a� ﬂickan anförtro� sig åt någon hon
få� förtroende för på vårdavdelningen. Flickan kanske berä�ar om e� sexuellt närmande
hon hört talas om, eller utsa�s för av någon
som inte är så närstående. Mycket hänger
då på lyssnarens lyhördhet, då berä�elsen
kan växa fram e�erhand. Ibland kan många
samtal behövas för a� ﬂickan ska kunna
ge en bild av vad som verkligen hänt. Det
kan krävas tid för a� hon ska kunna skilja
ut vad som är självupplevt, vad som ske� i
hennes fantasier och vad som kan ha funnits
i hennes farhågor. Delar av det skedda kan
vara så smärtsamma och skuldbelagda a�
de är svåra a� minnas och a� klä i ord. Det
mest skuldbelagda kommer vanligen sist i
berä�elsen.

Anmälningsplikt

I Socialtjänstlagen paragraf 71 anges a�
den som i sin verksamhet får kännedom om
något som kan innebära a� socialnämnden
måste ingripa för a� skydda en minderårig,
omedelbart ska anmäla de�a till socialnämnden. Som minderårig räknas då en person
under 18 år. Anmälningsplikten omfa�ar
alla myndigheter och yrkesgrupper vars verksamhet rör barn och ungdom, och den gäller
även läkare, sjuksköterskor och barnmorskor
som inte är oﬀentliganställda. En diskussion
förs om lämpligaste tidpunkt för anmälan.
Minderåriga måste skyddas mot övergrepp,
men för t ex en tonårsﬂickan kan vetskapen
om a� e� yppande leder till familjespli�ring
vara e� hinder för henne a� berä�a.

Ansvarsfördelning

Olika myndigheter har olika avgränsade
ansvarsområden vid utredning av sexövergrepp mot minderåriga. Polis och åklagare
utreder huruvida den unge utsa�s för bro�,
och vem som kan vara skyldig. Socialtjänsten
utreder den minderåriges förhållanden och
bedömer behovet av skydd. Hälso- och sjukvården utreder eventuella symptom och skador, hur de uppkommit samt ger behandling.
Något speciellt för den barn- och ungdomspsykiatriska expertisen är dess möjlighet
a� göra en s k rimlighetsbedömning för a�
belysa frågan om övergrepp ske�, samt a�
bistå socialtjänsten med en bedömning av
vårdnadshavarnas omvårdnadsförmåga.
Personkretsen i e� utredningsärende bör
alltid minimeras.

Somatisk läkarundersökning
och tolkning av fynd

Vanligen blir läkarundersökning aktuell
först då anmälan gjorts till social- och/eller
polismyndighet. Myndigheten (helst polisen) begär då s k kroppsbesiktning och utfärdande av rä�sintyg.
Handläggningsrekommendationer för
utredningsgång och somatisk bedömning
ﬁnns i allmänna råd från Socialstyrelsen 1991
(11). Instruktioner för hur rä�smedicinsk
undersökning vid misstänkt sexbro� mot
underårig bör ske ﬁnns beskrivet i allmänna
råd från Socialstyrelsen 1997 (12).
Här ges endast några tonårsgynekologiskt
specifika aspekter på undersökning och
undersökningsfynd. Mer detaljerad information om förfaringssä� ﬁnns i ARG-rapport
nr 28 från 1994, Sexuella övergrepp mot
barn och ungdomar, en introduktion med
särskild tonvikt på kroppsundersökning och
värdering av somatiska fynd (13).
Förekomsten av fynd vid undersökning
av barn som rapporteras ha varit utsa�a
för övergrepp är mycket varierande i olika
undersökningar. En bred översikt från 1993
(14) redovisar fynd gjorda vid undersök103
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ningar av främst prepubertala barn, och
andelen fynd som varierar mellan 26% och
73%. De undersökningar som redovisar fynd
speciﬁkt från puberterade ﬂickor är få (15,16,
17), och beskrivningar av normalfynd hos
puberterade ﬂickor före- och e�er samlagsdebut också ovanliga (18,19). De�a gör a�
bedömningar av genitalia hos puberterade
ﬂickor ej är helt lä�a a� göra, om bedömningarna ska inkludera e� ställningstagande
till om vaginal penetration ske� eller ej, och
i så fall när (vid vilken ålder) och med vad.
Flickans egen berä�else blir - som alltid - det
viktigaste i en övergreppsutredning.
Uppgi�er ur nedanstående framställning
är baserade på erfarenheter från rä�smedicinsk undersökning av e� hundratal tonårsﬂickor, utförda vid RFSU-kliniken i Stockholm tillsammans med rä�släkaren docent
Kari Ormstad (20).
Den somatiska icke-akuta undersökningen
ska utföras i lugn miljö, och helst av två läkare, när det gäller ungdomar med inledd
pubertetsutveckling t ex gynekolog och
rä�släkare. Undersökningen har både en
somatisk-klinisk aspekt, en psykoterapeutisk och en rä�smedicinsk. Undersökningen
sker sedan läkarna tagit del av uppgi�er
från inremi�erande myndighet, och utgår
från de uppgi�er om övergrepp som ﬁnns
där. Något ”övergreppsförhör” ska inte hållas. En sedvanlig medicinsk/gynekologisk
anamnes tas, en anamnes som inkluderar
menstyp och typ av mensskydd, och eventuell frivillig erfarenhet av sex med partner.
Frågor om eventuella genitala besvär ställs,
och om eventuell blödning i samband med
sexuell kontakt.
Kroppsundersökningen innefa�ar besiktning av hela hudytan, för bl a res�illstånd
e�er skador som t ex självtillfogade skäreller brännskador. Genitalundersökningen
sker i gyn-stol, och y�re genitala inspekteras
noga, liksom det perianala området. Eventuella ärrbildningar i vestibulum uppmärksammas, liksom avsaknad av hymenalvävnad
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någonstans i hymenalringen, och djupa
kly�or i hymens bakre omfång. Hymenalbrämets bredd i mm bedöms, med särskild
uppmärksamhet. Hymenalöppningens
tvära diameter uppskattas med hjälp av
spekulum med avpassad bredd, med uppmärksammande av elasticiteten i området.
Fluor tas för mikroskopisk bedömning med
wet smear, och odlingar för klamydia och
gonorré tas på indikation (penetrerande övergrepp, eventuella symptom, egen sexuell
aktivitet). Endast provtagning med speciﬁk
metod (odling) ska utföras.
Vad gäller bedömningen av gynekologiskt
status hos puberterade ﬂickor tror man sig
idag veta a� avsaknad av hymenalvävnad
i hymens bakre halva omfång inte förekommer som en medfödd normalvariant, och a�
kly�or nående ända ner till vaginalväggen
inte heller är en normalvariant, eller resultat av pubertetspåverkan på hymen. Dylika
djupa kly�or brukar inte iak�as hos ﬂickor
som ännu inte ha� samlag, eller på annat
sä� penetrerats genom hymenalringen, och
är inte heller obligat e�er samlagsdebuten.
Använding av tampong kan inte heller regelmässigt - förklara djupa kly�or. Djupa
kly�or i hymens bakre omfång hör därför till
de fynd som stöder en berä�else om forcerad
penetration av hymen, en penetration som
också kan ha ske� före puberteten. Anamnestiskt bör e�erfrågas om blödning inträﬀat
i samband med uppgivet övergrepp.
U�änjning av hymenalringen med eventuell förlust av hymenalvävnad (bredare än
kly�bildning) samt minskad bredd av hymenalbrämet hör också till de fynd som relaterats till forcerad penetration, men normaldata om hymenalbrämets bredd saknas.
Hymenalringens öppning, mä� i mm, har
tidigare diskuterats betydligt mer än idag
när det gäller bedömningen av eventuellt
sexuellt övergrepp. Värdet av uppgi�en är
ifrågasa�. En gammal tumregel är dock a�
en prepubertal flickas hymenalöppning,
mätt i mm, motsvarar hennes ålder. En
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tioårig ﬂicka skulle således ha en hymenalöppning med tvärmå� på cirka 10 mm. Men
förändringarna under puberteten innebär ju
bl a a� hymen förändras till bl a ökad elasticitet, och alla gynekologer känner till a� man
av gynstatus ej säkert kan säga om en ﬂicka
samlagsdebuterat eller ej. En puberterad
ﬂicka som uppger a� hon inte ha� vagnialt
samlag brukar dock vanligen inte (lä�) kunna undersökas med vanligt (plast)spekulum
med 25 mm bredd.
Ärr i förgården (vanligen i dess bakre omfång), men utanför medellinjen, stöder en
berä�else om forcerad penetration. Dylika
ärr kan ses utgå från bo�en av en hymenalkly�a.
Perianala förändringar kan vara diskreta
och ospeciﬁka, och därför svårtolkade. Ärr
utanför medellinjen hör till de förändringar
som kan ha samband med en berä�else om
anal penetration.
Bakteriell vaginos är sällsynt hos ﬂickor
före samlagsdebut, och STD får förutsä�as
ha sexuell smi�väg till ungdomar precis som
hos vuxna. STD-fynd vid sexövergreppsutredningar hos ungdomar som ej har frivillig
samlagsdebut är sällsynt, vilket framkommer av två aktuella översiktsartiklar (21, 22).
(Om fynd av gonorré eller kondylom görs,
kan s k typning utföras.)
Akut undersökning bör ske om mindre än
tre dygn gå� sedan det senaste övergreppet.
Den utförs vid behov som undersökning
e�er våldtäkt, med säkerställande av bevis
som t ex hår och sperma a� överlämnas till
utredande polismyndighet.
Undersökning av puberterad pojke sker på
motsvarande sä� med anamnes, helkroppsinspektion och genitoanalinspektion. Lugnande besked lämnas på samma sä� som
till ﬂicka om allt som ser normalt ut. (Barn)-

urolog eller venereolog är lämpliga undersökare, tillsammans med rättsmedicinsk
expertis.
Fynd kan dokumenteras på schablon, eller
med foto. Videodokumentation av denna
typ av undersökning förekommer; och kan
visualisera elasticiteten i vaginalingången.
Dokumentationen sker då bäst med kamera
ansluten till kolposkop. Denna typ av dokumentation bör ske i samförstånd med den
undersökta.
Vad gäller rättsintygets utformning är
det viktigt a� observera, och precisera, a�
frånvaron av bevis för en händelse är inte
bevis för frånvaron av själva händelsen. Den
konkretion den unges berä�else har i samtal
med barnpsykiatrisk expertis och polis är av
största vikt. Den somatiska läkarundersökningen är viktig, men bara som e� komplement till övrig utredning. Vid läkarundersökningen är det av värde för den undersökta
a� få veta a� kroppen ser ﬁn och oskadad
ut, vilket o�ast är fallet.

Fortsa� omhändertagande

Den person som först tagit emot den ungas
förtroende ska helt finnas tillgänglig för
denna under utredningstiden, och helst
även däre�er. E� barn eller en tonåring som
utsa�s för sexuella övergrepp kan dessutom
behöva långvarig och kvaliﬁcerad psykoterapeutisk hjälp. En skri� från RFSU-kliniken
ger god orientering om bemötandet (23).
Stödinsatser för familjen och förövaren
diskuteras alltmer. Vissa förövare är också
mycket unga. Kanske kommer framtiden a�
medföra a� förövaren erbjuds a� välja mellan behandling eller fängelse. Fängelsestraﬀ
utan behandling är negativt, då sexualbro�
o�a är upprepningsbro�.
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ungdomar är bro�sliga handlingar,
som behandlas i Bro�sbalkens 6:e
kapitel. Mörkertalet är stort när det
gäller anmälningar. Förekomsten
uppska�as till 3-4% bland pojkar och
10-12% hos ﬂickor, med betydligt högre förekomst dock hos ﬂickor med
svårt instabil social miljö, skolproblem, depression och självskadande
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• Medicinsk personal har anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen vid
misstanke om sexuellt övergrepp,
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• I de�a kapitel redovisas i huvudsak
tonårsspeciﬁka aspekter på problemområdet.
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Sex- och samlevnadsundervisning
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Helena Cewers, Marianne Wiksten-Almströmer

Obligatorisk sexualundervisning i svenska
skolor infördes 1956. Undervisningen bedrevs huvudsakligen av ordinarie lärare. Innehållet varierade beroende på den enskilda
läraren.
1964 registrerades p-piller vilket tillät kvinnorna a� ta fullt ansvar för fruktsamheten.
När den fria abortlagen infördes år 1975
tillkom samtidigt en förstärkning av preventivmedelsmo�agningar och ungdomsmo�agningar. Det blev då vanligare a� sjukvårdspersonal och då främst läkare, barnmorskor,
skolsköterskor och kuratorer svarade för
en del av samlevnadsundervisningen i
skolorna.
Däre�er kom den sexuella revolutionen.
Det var rä� a� bejaka sin sexualitet. Porren
släpptes fri. 1975 infördes fri abort i Sverige
och varje kvinna kunde själv bestämma om
hon skulle föda si� väntade barn eller inte.
Samlag för vänskaps skull accepterades. Man
bekymrade sig inte så mycket för könssjukdomar.
Under 1980-talet förändrades situationen.
Könssjukdomar som klamydia och HIV/
AIDS började diagnosticeras. En ökad utbredning av könssjukdomar kunde konstateras.
Nya larmrapporter om p-pillers risker kom.
Samma hot har förstärkts under 1990-talet.
A� förmedla kunskap om säkrare sexualitet med stor känsla och respekt för mo�agaren bör vara en av våra målsä�ningar. För a�
var och en skall kunna bestämma vilka risker
man är beredd a� ta för sin egen sexualitet
så krävs en klar och tydlig information om
antikonception. Vi behöver sexualundervisning inte bara för a� veta hur man skyddar
sig mot oönskade graviditeter och könssjukdomar utan också för a� få sexualkunskap

i vidare bemärkelse. Det är viktigt a� bä�re
förstå sina behov, sina önskningar och de
olikheter som ﬁnns mellan män och kvinnor.
Sexualkunskapen strävar e�er en mjukare,
sensuellare och mer ansvarstagande syn på
sexualiteten (2).
Lusten till sexualitet är medfödd - men inte
förmågan a� njuta av den. Samlevnad kräver
kunskap. Vi vuxna måste ge våra tonåringar
bra byggmaterial. Grunden får de bygga
själva. Har man en bra, trygg grund a� stå
på så kan man lä�are hantera olika livskriser
senare i livet.
Utåtriktad verksamhet inom sex och samlevnad handlar om förebyggande hälsovård.
Förebyggande åtgärder lönar sig alltid (3).

Vad är då föreläsarens
förutsä�ningar?

A� förmedla kunskap om sexualitet är både
roligt, utmanande och utvecklande. Man får
arbeta mycket med sig själv vilket stärker
en som person i sin egen sexuella relation.
Ibland är det svårt a� gå en balansgång mellan a� vara personlig i sin undervisning men
ändå ha privatlivet för sig själv. Det är viktigt
a� man verkligen får lov a� känna a� denna
kunskapsförmedling kan vara svår men a�
den ger så mycket i utbyte om man vågar.
När man undervisar om sex och samlevnad
upplever man a� det inte går a� komma
längre med ungdomarna i det praktiska
arbetet än vad man kommit själv.
En bra utgångspunkt kan vara a� tänka
e�er var man själv få� sina värderingar ifrån.
Vad har föräldrarna givit? Vad lärde skolan?
På så sä� kan man komma underfund med
de egna negativa a�ityderna och göra sig av
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med lite av dem. Det är e� bra tips a� börja
sin undervisning med a� tala om sin egen
uppväx�id och låta ungdomarna få tänka
e�er var de har få� sina värderingar ifrån.

Vad är då huvudsy�et med
samlevnadsundervisningen?

1. Lära ungdomar ansvar och bejaka en
positiv syn på sexualitet
2 Vara fertilitetsbevarande
3 Vara abortförebyggande
Abortförebyggande åtgärder är viktiga. Idag
upplever man nästan som om preventivmedelsinformationen kommit i skymundan
för STD-informationen. Antal tonårsaborter
var högre på 1980-talet men har från 1990
sjunkit mycket tack vare abortförebyggande
insatser. Abort är inte e� lä� ställningstagande. Fri abort gäller ﬂickor och kvinnor. Den
är inte fri för våra pojkar och män.
A� lära pojkar ta ansvar för sin egen sexualitet är viktigt. Det enda preventivmedel hittills för pojkar är kondom. Hur kondominformationen skall ske är svårt a� beskriva men
en fördel är det säkert om det är män som
ger sina synpunkter på användningen av
kondom, med dess för- och nackdelar. Man
bör uppmuntra pojkarna a� träna hemma
och därmed komma underfund med vilka
känslor man upplever inför handskandet
med kondom. I annat fall händer det lä�
a� pojken misslyckas i sin sexuella kontakt.
Det är viktigt a� vi påpekar för båda könen
a� ﬂickor högaktar pojkar som använder
kondom vid första kontakten. Pojken visar
genom a� använda kondom a� han tar ansvar för sin egen sexualitet och a� han är
rädd om sig själv och ﬂickan vad beträﬀar
oönskad graviditet och STD-spridning.
A� vara fretilitetsbevarande innebär bland
annat a� minska smi�spridningen av STD
samt motverka fördomar och vanföreställningar omkring STD. Tidigare salpingiter
är den vanligaste orsaken till sterilitet. I
de�a viktiga informationsarbete måste vi
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förmedla kunskap utan inslag av för mycket
skrämselpropaganda. Eﬀekten av vår information kan man dock inte mäta i siﬀror i
framtiden.
Slutligen hur bejakar man en positiv syn
på sexualitet. När vet man a� man har träﬀat
den rä�e? När känner man varandra tillräckligt väl? När är man mogen? Svåra frågor a�
svara på men tonåringen har o�a själv bra
svar och här följer några:
• “Ha samlag när man själv vill“. De�a
betyder a� man aldrig ställer upp med si�
kön mot sin vilja. På de�a sä� begränsar
man si� antal sexualpartners.
• “A� preventivmedelsfrågan är tillgodosedd“. “Vid alla nya kontakter använda
kondom“
• “Utvecklas med sexualiteten“ Man kan
även ha sex på annat sä� än det traditionella, exempelvis genom pe�ing och
onani.
• “Vara stolt över det man gjort“ “Kunna
se sig i spegeln e�eråt och känna sig nöjd
vare sig det gäller en kort förälskelse eller
långvarig djup kärlek.

Sex och samlevnad i skolans
läroplan

Läsåret 97/98 har läroplanen för den obligatoriska skolan, Lpo 94, trä� i kra� upp till åk
9. Sex och samlevnad ﬁnns där med i kursplanerna för ämnena biologi, religion och
samhällskunskap men endast i ämnet biologi
anges en miniminivå på kunskaperna. Eleverna skall i åk 9 i ämnet biologi ”ha kunskap
om vad befruktning innebär, veta något om
det genetiska arvet samt ha kunskap om
sexuallivets biologi, om preventivmetoder
och sexuellt överförbar smitta”. I övrigt
anger läroplanen a� rektor ansvarar för a�
ämnesövergripande kunskapsområden som
till exempel sex och samlevnad integreras i
undervisningen i olika ämnen.
I LpM94, läroplanen för de frivilliga skolformerna där gymnasieskolan ingår, anges
endast a� rektor har e� särskilt ansvar för
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a� eleverna får kunskap om sex och samlevnad.
Läroplanerna ger stora möjligheter för
lärarna a� utforma undervisningen i sex
och samlevnad som de önskar och även a�
arbeta ämnesövergripande. Enskilda lärares
och skolledares engagemang och kunnande,
tillsammans med de ekonomiska ramarna
och konkurrens från andra områden, kommer a� styra kvalitén och omfa�ningen på
undervisningen i sex och samlevnad.
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• Obligatorisk sexualundervisning i
skolan infördes 1956.
• Lusten till sexualitet är medfödd
men ej förmågan a� njuta av den.
Samlevnad kräver kunskap. Huvudsy�et med undervisningen är:
* att lära ungdomar ansvar och
bejaka en positiv syn på sexualiteten
* a� vara fertilitetsbevarande
* a� vara abortförebyggande
• Ny läroplan för skolan 97/98 lämnade stor frihet till lärarana a� utforma
undervisningen i sex och samlevnad. Läroplanen garanterar dock
endast till ringa del kvalitén och
omfa�ningen av undervisningen.

111

112

Ungdomsmo�agningarnas
utveckling i Sverige
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Barbro Tegmark

Ideén med speciella tonårsmo�agningar har
kommit från USA där JR Gallagher, internmedicinare, år 1952 startade en ”adolescent
clinic”. Han ansåg a� ungdomar behövde
tagas om hand på speciella mo�agningar
e�ersom de varken kände sig hemma på
barnklinik eller vuxenklinik. Samma tanke
togs upp när Samfundet Folkhälsan i Helsingfors 1960 startade den första tonårspolikliniken som senare följdes av ﬂera liknande
mo�agningar. De ﬁnska mo�agningarna har
varit knutna till pediatriska kliniker med
konsulter såsom gynekologer, endokrinologer, barnpsykiater samt psykologer och
socialarbetare.
E�er den ﬁnska modellen startades 1970
den första svenska ungdomsmo�agningen i
Borlänge. Denna mo�agning visade sig svara
mot e� stort behov bland ungdomarna som
där kunde söka för ”stora och små problem,
somatiska, psykiska eller sociala”. Till skillnad från de ﬁnska mo�agningarna knöt man
en bred yrkeskunskap till mo�agningen med
barnläkare, gynekolog, kurator, psykolog,
sjuksköterska och mo�agningsbiträde.
De följande åren öppnades ﬂera mo�agningar av samma modell runt om i Sverige.
De svenska mo�agningarna kom snabbt a�
domineras av ﬂickor som sökte för gynekologiska besvär och för preventivmedelsrådgivning. Denna utveckling sammanföll
med förarbetet till den nya abortlagen.
Under 1970-talets första år steg antalet
tonårsaborter markant liksom e�erfrågan på
preventivmedelsrådgivning för ungdomar.
E� statligt bidrag utgick då till huvudmannen för preventivmedelsrådgivning. Till

en ringa kostnad för kommunerna kunde
flera mottagningar startas Många hade
enbart preventivmedelsrådgivning som
målsättning. Ibland har mottagningarna
varit ordnade som enstaka mottagningstimmar på en mödravårdscentral eller en
vårdcentral. Allt e�ersom barnmorskorna
utbildades i antikonception har de kommit
a� ha en ledande funktion och central roll
på ungdomsmo�agningarna.
På ungdomsmo�agningarna har verksamheten i stor utsträckning kommit a� utvecklas åt preventivmedelsrådgivning och
behandling av gynekologiska besvär hos tonårsﬂickor. Några mo�agningar har bevarat
en bredare proﬁl med olika yrkeskategorier
anställda på mo�agningen för a� därigenom
försöka tillgodose de mångski�ande problem som ungdomar har behov av a� få hjälp
med. Det speciﬁka med preventivmedelsrådgivning på en ungdomsmo�agning har varit
a� man försökt se behovet av antikonception
i förhållande till den enskilda individens
hela livssituation. De ﬂesta mo�agningarna
avsä�er också tid för olika former av utåtriktad verksamhet bl a genom a� medverka
i skolornas samlevnadsundervisning. På
många mo�agningar gör högstadieklasser
studiebesök på mo�agningen. Personalen
informerar då ungdomarna om såväl preventivmedel som risker för genitala infektioner och talar om samlevnad. Ungdomarna
bekantar sig med personalen och lär känna
mo�agningens verksamhet.
Ungdomsmo�agningarna har ha� svårt a�
organisatoriskt förankras i Sverige, förmodligen beroende på de ski�ande huvudmanna113

������ �������
skapen - landsting, kommun eller fristående
organisation. Behovet av ungdomsmottagning har varierat. Många mo�agningar
bygger på enskilda anställdas satsningar och
personligheter. Huvudmännen har tidigare
visat osäkerhet a� starta ungdomsmo�agning samtidigt som man u�rycker behov av
olika ungdomsvårdande insatser. Många har
e�erfrågat riktlinjer inför a� starta mo�agningar men också tvekat inför a� införa en ny
verksamhet. De nuvarande mo�agningarna
börjar dock a� få sin plats i vårdorganisationen. Viktigt är dock a� de därmed inte
förlorar sin speciﬁka proﬁl.
1987 fanns det 55 ungdomsmo�agningar,
huvudsakligen i Mellansverige och Stockholmsområdet. 1988 ökade antalet till mellan
80 och 90 mo�agningar. 1989 fanns 117 mottagningar. 1998 är antalet ungdomsmo�agningar ca 200, varav 185 är registrerade
som fullständiga ungdomsmottagningar,
enligt SUM. Mo�agningarna tillhör o�ast
primärvården och brukar vara knutna till en
mödravårdscentral eller vårdcentral även om
de lokalmässigt försökt a� få vara fristående.
På de ﬂesta mo�agningarna ﬁnns en kurator
eller en socialarbetare, oftast anställd av
kommunen. På alla mo�agningar ﬁnns en
barnmorska medan läkarinsatserna varierar
mycket. En allmänläkare eller en gynekolog
brukar på något sä� vara knuten till mo�agningarna men läkartimmarna är få. På en del
håll ﬁnns barnläkare eller barnpsykiater.

Varför behöver vi ungdomsmo�agningar?

Mo�agningarna utvecklades under en epok
då ﬂera faktorer hos ungdomarna och i samhället förändrades och samverkade. Ungdomarnas allt tidigare biologiska mognad i
kombination med en senare social mognad
och en allt längre skolgång ledde till e� senare inträde i vuxenlivet. Till de�a bidrog också
ungdomsarbetslösheten. Ungdomstiden
har kommit a� utgöra e� långt gap mellan barnaår och vuxenliv. Under 1970-talet
skedde betydande förändringar i a�ityder
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till sexualitet och olika samlevnadsformer
vilket ökade öppenheten kring dessa frågor. Dessutom noterades under 1970-talet
en sjunkande ålder för sexuell debut och
man märkte också en ökad sexuell aktivitet
bland unga människor. De�a möjliggjordes
genom a� säkra preventivmedel som kom
under 60- och 70-talet blev lä�illgängliga.
Så länge som tillgången på preventivmedel
var begränsad och a�ityderna till sexualitet
utgjorde e� hinder noterades en stegring av
antalet tonårsaborter. Abortlagen 1975, som
förutsa�e en utbyggnad av förebyggande
verksamhet, kom a� föra med sig en successiv nergång i tonårsgraviditeternas antal,
en sänkning som fortsa�e under 1980- och
90-talets första del. Till de�a har skolornas
samlevnadsundervisning och samhällets
generella satsning på antikonception bidragit även i kommuner där man ej inrä�at
speciella ungdomsmo�agningar.
Sedan 1980-talet har genitala infektioner
få� en stor spridning bland sexuellt aktiva
ungdomar. Sedan det blivit möjligt a� diagnostisera klamydiainfektioner har den stora
spridningen bland tonåringar blivit klarlagd.
A� förebygga de genitala infektioner som
medför en risk för framtida nedsa� fertilitet
är idag en angelägen uppgi� i arbetet med
tonåringar. Papillomvirusinfektioner är också vanligt förekommande. Det är viktigt a�
de�a somatiskt präglade arbete verkligen
sker med stor hänsyn tagen till ungdomarnas hela livssituation. Också i informationsarbetet kring HIV/AIDS har ungdomsmo�agningarna en betydelsefull roll a� spela.
Tonåringar utgör ur somatisk synpunkt en
frisk åldersgrupp men de har ändock o�a
e� stort medicinskt vårdbehov. De till synes
enkla problem som tonåringen för fram kan
ha en komplex bakgrund, hos ﬂickor inte
sällan y�rande sig i gynekologiska besvär.
Gynekologens uppgi� är därför väsentlig på
en ungdomsmo�agning dels för diagnostik
och adekvat behandling, dels för a� också
”normalisera” kroppsupplevandet och avstyra överdiagnostik med framtida sjukdomsﬁxering i gynekologiska besvär eller sexuell
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problematik. Den första gynundersökningen
sker o�ast i ung ålder på en preventivmedels- eller ungdomsmo�agning. De�a är en
situation som måste hanteras med varsamhet
(se kapitlet om Första gynekologiska undersökningen).

Målsä�ning för ungdomsmo�agningarna

Verksamheten på en ungdomsmo�agning
kan präglas av både långsiktiga och mer
kortsiktiga mål. En målsä�ning för personalen kan vara a� i si� arbetssä� försöka stödja
ungdomarna till ökad självkännedom för
a� de själva skall kunna se möjligheter till
a� utveckla sina egna resurser. En annan
målsä�ning kan vara a� ge ungdomar stöd
i a� bearbeta sina relationer till jämnåriga,
föräldrar och andra vuxna. E� viktigt delmål
är a� tonåringen skall undvika oönskade
graviditeter och bevara sin fertilitet genom
aktsamhet gentemot genitala infektioner.
För att kunna arbeta mot dessa mål bör
ungdomsmo�agningen få vara en plats där
ungdomarna kan möta vuxna med yrkeskunskap för a� få råd, stöd och hjälp i frågor om
kroppsutveckling och sjukdomar, sexualitet
och samlevnad samt preventivmedel.

Riktlinjer för arbetet på en
ungdomsmo�agning

Ungdomsmo�agningen bör samtidigt arbeta
på individ-, institutions- och samhällsnivå.
Mo�agningen bör utöver de individuella
patientkontakterna föra en ständig dialog
med andra institutioner som skolan, socialvården, familjeplanering/MVC. A� arbeta på
samhällsnivå kan innebära a� till politiker
och beslutsfa�are ly�a fram missförhållanden som observerats i ungdomsgrupper
eller a� ha kontakt med massmedia i aktuella
frågeställningar.
Ungdomsmo�agningarna skall vara öppna
för alla ungdomar, ﬂickor såväl som pojkar,
studerande, arbetslösa och yrkesarbetande.

Ungdomarna skall kunna söka för alla problem och därmed själva få definiera sina
problem. Personalgruppens yrkesbredd
avgör om ungdomarna måste hänvisas vidare. Personalen måste känna det tillåtet a�
i arbetet överskrida varandras yrkesgränser
utan a� för den skull förlora det speciﬁka i
si� yrkeskunnande. Ungdomsmo�agningen
skall vara lä�illgänglig, såväl lokalmässigt
som tidsmässigt. Gratis besök underlä�ar
arbetet ur såväl ungdomarnas synvinkel som
ur personalens, som därmed besparas en
administrativ verksamhet. Tystnadsplikten
skall innebära en respekt för tonåringen, som
skall vara helt informerad om planerade åtgärder och ej skall behöva känna sig osäker
om vilka andra som tillfrågas etc. Personalen, som o�a måste handplockas, måste vara
intresserad och engagerad i ungdomar men
också ha goda och breda kunskaper om ungdomars fysiska och psykiska hälsa och psykosociala risksituation. Personalen bör också
ha en vilja a� arbeta med en helhetssyn på
individen och med respekt för ungdomarnas
personliga integritet.

Behovet av gynekolog på
ungdomsmo�agningen

Genom a� tillföra gynekologens kunskaper
till en ungdomsmo�agning tillmötesgår vi
ungdomarnas speciﬁka behov av gynekologisk sjukvård och rådgivning. Vi får då
möjlighet till a� arbeta profylaktiskt. De�a är
angeläget då vi därigenom bör kunna minska de negativa följder som sexualiteten kan
föra med sig såsom oplanerade graviditeter
med tonårsmödrar eller tonårsaborter som
följd och/eller genitala infektioner med risk
för framtida infertilitet och cellförändringar.
Genom gynekologens medverkan samlar vi
erfarenhet om de tonårsspeciﬁka problemen
inom gynekologin. Dessa kunskaper och erfarenheter kan komma alla gynekologer och
allmänläkare till del. Dessutom behövs gynekologen som handledare till de barnmorskor,
som tjänstgör på ungdomsmo�agningarna.
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