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Varför prata sexualitet?

14 årig flicka söker för tredje gången pga buksmärtor,  

och tilltagande illamående?

15 årig kommer på remiss dysurisymtom utan feber 

från VC behandling med Selxidin har inte hjälp och 

urinodlingen var neg.



Varför prata sexualitet?

Psykosomatiska symtom-magont, huvudvärk

”En del ungdomar har varit med om obehagliga 
saker..  (exempelvis våld, eller sexuella 
handlingar—är det något du har upplevt)Har du? Är 
det något du vill ta upp?”

Man kan öppna för frågan..  Du kan återkomma om 
du vill..



Pubertet

• Alla ungdomar som går igenom puberteten oroas 

av känslor och tankar. Hur fungerar sex

• Är det ”normalt” att känna som jag gör

• Kommer jag att träffa någon som vill vara 

tillsammans med mig

• Kommer jag att kunna bilda familj och få barn? 



Varför prata sexualitet?

I huvudet på en tonåring

• Förälskelse och kärlek

• Kroppsutveckling - normalitet

• Kroppsideal

• Sexuell lust/upphetsning

• Onani

• Samlagsdebut



Målsättning

• Känna till tonåringars vanligaste 

funderingar kring sexualitet. 

• Ha en strategi för hur man kan 

samtala om sexualitet.
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Ungdomsåren 
Tidig

10-13/14 år

Biologi

Krppsutveck-

lingen

Pubertetsutvecklingen genomförs 

Kognition

Identitet

Autonomi

Tänker konkret, här och nu men begynnande abstrakt tänkande

Omnipotens och  osårbarhet

Det tänkta auditoriet

Störd och förändrad kroppsuppfattning

Duger jag ?

Sociala 

arenan

Familjen och  föräldrarevolten dominerar. Diskussioner,  argumenterande, 

Fantiserande och drömmande.

Sexualitet
Utforskande av den egna kroppen
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Ungdomsåren 
Mellan adolescens

13-17 år

Biologi

Kroppsutveck-

ling

Avplanande kroppsutveckling

Fokus på längdtillväxt, muskelmassa, fettmassa

Börjar bygga  upp den typiska manliga eller kvinnliga formen 

Kognition

Identitet

Autonomi

Vem är jag egentligen?

Identitetsutvecklingen maximal. Romantiska relationer. Rollspel och 

experimenterande med olika livsstilar

Åter till konkret tänkande vid stress

Tidsuppfattning 1 vecka-1 månad bakåt o framåt

Sociala 

arenan

Frigörelse från föräldrar

Duger jag?

Jämnåriga den viktigaste arenan

Platsar jag bland de jämnåriga?

Vilka platsar jag med?
Genustillhörighet???

Sexualitet
Duger jag-sexuellt ?

Romantiska fantasier. Testar flirtande och sexuella relationer

Könsroller, genusroller
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Ungdomsåren 
Senadolescens

17-23 år

Biologi

kroppsutveck-

lingen

Får sitt vuxenutseende, sin vuxenkropp

Kognition

Identitet

Autonomi

Framtiden blir verklig.

Långtidsplanering möjlig

Yrkesval och livsstilsval baseras på egen kompetens och intresse

Pessimism

Sociala 

arenan

Innehållet i relationer blir viktigt.  

Föräldrar, sjukvården och viktiga vuxna åter som samtalspartners

Sexualitet
Inleder stabila relationer med ömsesidighet. 



Ungdomsåren 
Tidig

10-13/14 år

Mellan

13-17 år

Sen

17-20? 23? år

Biologi
Pubertets-utveckling startar Avplanande kroppsutveckling Vuxen kropp

Kognition

Identitet

Autonomi

Tänker mest konkret, här och 

nu men begynnande abstrakt 

tänkande

Omnipotens och  

osårbarhet

Störd och förändrad body 

image

Vem är jag egentligen?

Identitetsutvecklingen maximal.

Romantiska relationer. Rollspel 

och experimenterande med olika 

livsstilar

Åter till konkret tänkande vid 

stress

Framtiden blir verklig.

Pessimism.

Yrkesval och livsstilsval 

baserade på egen kompetens 

och intresse

Sociala 

arenan

Familjen och  

föräldrarevolten dominerar. 

Diskussioner,  

argumenterande, 

fantiserande och drömmande.

Duger jag?

Jämnåriga den viktigaste arenan

Platsar jag bland de jämnåriga?

Innehållet i relationer blir 

viktigt.  

Föräldrar, sjukvården och 

viktiga vuxna åter som 

samtalspartners

Sexualitet Utforskande av den egna 

kroppen

Romantiska fantasier. Testar 

flirtande och sexuella relationer

Inleder stabila

relationer med 

ömsesidighet. 

Kristina Berg Kelly/Marika Augutis 2009 modifierat från WHO
2016-05-09



Risktagande, rubbad 
balans



Samlagsdebut
• Hur många av dagens ungdomar har debuterat 

sexuellt innan 15 åå?

• 1.   5%.

• 2.   10%

• 3.    15%

• 4.    20%

• 5     25%

• 6     30%



UngKAB09
Unga Kunskap,Attityder och Beteende

• Ca 20 % debuterat innan 15 åå

• Sexdebut - medel 16,2 år

• 2/3 använde skydd vid 
debuten(kondom)

• Majoriteten nyktra

• Beskrivs i positiva ordalag, män mer 
än kvinnor.



Flickor som debuterat 
sexuellt innan 15 åå

• 50% tidigt puberterade, ansvarstagande 

• 50 % ”risk” flickor; problembeteende

• Vikten av att ”scanna” (HEEADSS) 



Att samtala om 
sexualitet

• Medvetenhet om egen inställning till 
sexualitet; attityder, fördomar, normer och 
värderingar.

• Fundera på vilka ord du vill använda.

• Ta inget för givet. 

• Var inte blyg - Våga fråga.

• Respekt för personlig integritet, egen och 
andras.

• Viktigt att inte skuldbelägga.



Några formuleringar vi 
använder

• BUM/UM

• BUM;

• Det beror på sammanhanget:

• ”Har du några frågor du vill ställa? Många 
ungdomar har frågor kring sex....”

• ”Är du ihop med någon? Kille eller tjej?”

• ”En del ungdomar har testat det här med 
sex-har du det?

-



HEADS/HEEADSSS- konsten att ta 

en psykosocial anamnes
 Home
 Education
 Eating
 Activities
 Drugs
 Sex 
 Safety
 Suicide

Contemporary Pediatrics Jan 01,2014 David A Klein et al:
HEEADSSS 3.0 : The psychososcial interview for adoscents
updated for a new century fueled by media.



headS/ heeadSs
Sexuality: partner, sexualitet, preventivmedel

Är det något som Du vill fråga om kring sexualitet och Din sjukdom?

Är Dina kompisar ihop? Är Du ihop? Han/hon? Hur länge? Har Ni 

prövat med sex? Använder Du/ Din/a parter preventivmedel?

Vad betyder ”säker sex” för Dig? Använde Ni kondom senast? Varför 

inte ? Har Du varit orolig för att var gravid/ gjort någon gravid? Har Du 

blivit tvingad att delta i något sexuellt Du inte ville?



Hur samtala om sexualitet ?

Vad är viktigast ?!

Att träffa ungdomen ensam utan förälder



Tips - ramar för samtalet
• Ta in förälder och ungdom tillsammans

• Beskriv tidsram och agenda

• Börja med att deklarera tystnadsplikten (nämn undantag)

• Sänd ut förälder – ”så gör vi alltid”
(Låt inte ungdomen välja)

• Avsluta samtalet med ungdomen / 

kom överens om vad föräldern behöver veta 

- Låt gärna ungdomen återberätta själv



HSL:s huvudregel

”Vården och behandlingen ska så långt det 
är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten” – oavsett ålder

Patienten ska kunna förvänta sig att bli 
omhändertagen av kompetent personal med 
de kunskaper som behövs



Integritetsskyddets huvudregel

Uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållanden får inte lämnas ut om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 

eller närstående lider men. Oberoende av ålder!

FN’s barnkonvention

Även barn under 18 år har rätt till integritetsskydd

”UTGÅNGSPUNKT I DE BERÖRDA 

ENSKILDAS EGEN UPPFATTNING”


