Ungdomar och sexualitet
Överläkare Pia Jakobsson-Kruse

Sexuell och reproduktiv hälsa hos ungdomar

Fall 1

Pojke 15 år
Söker med modern på akutmottagning Barn- och Ungdomsklinik efter hänvisning
från vårdcentral. Tre dagars anamnes på feber, men feberfri vid besöket. Allmän
sjukdomskänsla och ont i kroppen. Tillkommen och tilltagande sveda i uretra.
Misstänkt UVI. CRP 9, urinprov visar spår av blod samt ökade leukocyter, behandling
med Furadantin. Urinodling negativ, ingen uppföljning. Blir tillfälligt bättre, vid
fortsatta besvär söker pojken själv på ungdomsmottagning .

Du träffar honom på umo vad gör du då?

Fall 1
Urinprov för gonorré och klamydia tas och är positivt för gonorré.
Överförs till venereologisk mottagning.
Odlingsprov från uretra, rectum och svalg positiv för Gc. Berättar att
han har en fast pojkvän i samma ålder, debutpartner, denne har haft en
tillfällig kontakt just innan de träffades. Partnern är symtomfri, men har
vid undersökning positivt gonorréprov från uretra, rectum och svalg.
Sexual anamnes ej taget på vårdcentral/akutmottagning. Pojken själv
satte inte samband med sitt sexliv och tog inte upp frågan. Modern med
på undersökningar.

Fall 2
•

Flicka 18 år får plötslig hög feber under natten, över 40. Mest allmänt
påverkad av febern och har inga andra påtagliga symtom, möjligen lite
halsont. Modern kontaktar vårdcentral och är extra orolig eftersom flickan
just kommit hem från en tre-månaders vistelse i Spanien över sommaren.
• Nästa dag ringer mamman och berättar att febern fortsatt är hög trots
analgetika, det halsonda har ökat och det har kommit utslag på överkroppen.
Råd om analgetika och att avvakta ett dygn till. Nästa dag vill man dock
komma för undersökning då febern håller i sig, utslagen har ökat liksom det
halsonda och hosta har tillkommit. Vid undersökningen är patienten
högfebril. Hon har förstorade tonsiller med måttlig vit beläggning på sidorna,
enanthem vid gommen och ett maculöst exanthem på övre bålen. Lungor
avlyssnas ua. Streptokockinfektion alternativt mononucleos misstänks.
• Streptokockodling från svalg negativ. Vad gör du ?

Fall 2
• läkaren ber att få tala med patienten utan moderns
närvaro. Man kommer då in på sexual anamnes och
patienten berättar att hon har haft två sexuella kontakter
i Spanien. En svensk kille och sedan med en lokal ung
man som hon förälskat sig i och hoppas få träffa igen,
eventuellt skall han komma till Sverige på besök.
Läkaren beslutar då att ta STI-prover för säkerhets skull.
• HIV utfaller positivt. Tänk på sexualanamnes, att tala
med patienten i enrum utan mamma närvarande.

Fall 3
• Flicka 15 år Söker på barnakuten med mamma för
illamående, ont i magen och kräkningar sedan några
månader. Utreds med gastroskopi och koloskopi som var
utan anmärkning. Vid återbesök framkommer att mensen
uteblivit och remiss skickas till gynekolog.

Fall 3
• Graviditetstest utförs, som visar sig vara positivt. Flickan
säger att hon inte vågade berätta om sexdebuten när
mamma var med.
• Om orsaken till flickans symtom hade uppdagats tidigare
hade hon kunnat besparas onödiga och smärtsamma
undersökningar.
• Viktigt att vårdgivare tänker på att prata med en tonåring
utan att föräldrar är med.

I huvudet på en tonåring
•
•
•
•
•
•

Förälskelse och kärlek
Kroppsutveckling - normalitet
Kroppsideal
Sexuell lust/upphetsning
Onani
Samlagsdebut

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?

Debutålder och sexuell
identitet
• Första samlaget ligger relativt stabilt över tid på 16,3 år
för båda könen.
• Andelen tjejer, 15-19 år, som identifierar sig som
bisexuella är 9 procent
• Andel killar är 5 procent 15-19 år
• 85 procent identifierar sig som heterosexuella
Källa: År 2015 rapport om ungdomar och sexualitet.
Ungdomsbarometern folkhälsomyndigheten

Sexuell debut
Definition av sexuell debut
• Sexuell aktivitet med en annan person
– Vaginala samlag
– Oralsex
– Analsex
– Smek- och gnidsex
Utforska den egna kroppen- onani ingår ej

Alkohol och antal partners
• En övervägande majoritet av ungdomarna hade inte
druckit alkohol vid sitt senaste samlag,
• Var tionde kille uppger att de druckit ganska mycket och
var klart påverkade av alkohol vid senaste samlaget.
• Killar oftare än tjejer, anger att de har haft en tillfällig
partner vid sitt senaste samlag.
• Tjejer i åldern 15-19 år, uppger att de har haft något fler
sexpartners än killar i samma ålder.
Källa: År 2015 rapport om ungdomar och sexualitet.
Ungdomsbarometern folkhälsomyndigheten

Kärleksideologin
• Att sexualiteten hör hemma i en relation har idag
minskad betydelse. Men inte alltid för de yngre
och för de som har stark religiös anknytning
• Sex för att man är nyfiken vill experimentera
eller tillhöra gruppen
• Vanligt med sexuell relation med en kompis sk.
KK

Sexuellt risktagande
• De allra flesta är nyktra första gången
• Vanligare att de yngre är berusade (låg
självkänsla, går med på sex som de inte annars
skulle ha gjort).
• 2 /3 har kondom vid första samlaget
– Om berusade är det vanligare att ha sex utan
kondom
• Sen eller tidig debut risker både under 15 år
över 20 år

Sexuell utsatthet
Lina blev våldtagen av sin
pojkvän när hon var sexton år.
Lina skäms och vill inte berätta
för någon. Men det som framför
allt hindrar henne att anmäla är
att pojkvännen hotat med att
sprida de nakenbilder han tagit
av henne om hon avslöjar vad
han gjort.

Sjuttonåriga Max utsattes för
övergrepp av en äldre kusin redan
i förskoleåldern. Kusinen satt
barnvakt och Max gjorde bara
som han sa, men minnena sitter
kvar och han börjar förstå att det
var fel. När Max kontaktas av en
man som erbjuder honom pengar
för att ha sex går han med på det.

Fjortonåriga Jasmin blev
smickrad och glad när hon fick
fina kommentarer om den bild
hon lagt ut på Facebook. När hon
fick frågan om att skicka bilder på
sina nakna bröst gjorde hon det.
Jasmin kontaktas av fler män och
tar emot ersättning för att sända
bilder.

Internet
• Dålig information om riskerna och vilka informationskällor som är
pålitliga.
• Många råkar illa ut
– Grooming; vuxna kontaktar ungdomar på nätet i sexuellt syfte
(en fjärdedel av alla unga 14-15 år har någon gång blivit
kontaktade med sexuella förslag på nätet
(Källa:Brottsförebygganderådet 2007)
– Unga som säljer sex av svenska tonåringar uppger 1,5 % att de
någon gång fått ersättning. Vanligare bland pojkar. 0.3 % har fått
ersättning mer än 5 gånger. Kan vara ett självskadebeteende
Carolin Engvalls böcker:14 år till salu och Skuggbarn,
handlar om ungdomar och barn som säljer sex.

.(Källa: MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor )

Sexuell identitet
Andel HBT-personer som försökt ta sitt liv
• 11 % av homo och bisexuella män
• 17% som är osäkra på sin sexuella läggning (16-29år)
• 3 % av heterosexuella män
• 25 % av homo- eller bisexuella kvinnor och
• 20% som är osäkra på sin sexuella läggning (16-29 år)
• 8% av heterosexuella kvinnor
• 27% transsexuella personer 16-29 år.

( Källa, Folkhälsoinstitutet 2005-2008)

Vad tror du att
ungdomar skulle vilja
tala med dig om
gällande sexualitet?
Diskutera två och två några
minuter

Jag är 14 bast och har precis fått en skit snygg tjej.
Men problemet är att jag har för trång förhud. jag
vet ej vad jag ska gjöra för det är pinsamt att säja
till sina föreldrar att jag karnske måste operera men
samtidigt kan det bli pinsamt nån gång med min tjej
om vi ska ha sex. och sen vat jag inte vad som dem
operarar så det är jag också orolig för. Hjälp mig!!

slutar brösten växa om man typ.. klämmer på
dom mkt? ... min pojkvän gillar nämligen att
klämmas lite ^^
och eftersom dom (hoppas jag) inte växt klart
och är bara 65A så hoppas jag att dom inte
slutar växa. men kan nånting inne förstöras så
dom slutar?
tack o hej!!

Det är så att jag har märkt att jag
har börjat gilla killar och tycker att
många killar är snygga, är själv kille.
Men hur vet man om man är bi?
För jag kan tänka på killar när jag onanerar
etc. Och sen skulle jag vilja testa på kill sex
men hur ska jag hitta en kille som också är bi
eller gay som vill ha det med mig?
Finns det någon sida eller så?
Tacksam för svar.

Asså jag undrar vad är det
egentligen såm gör att man får
såndär skööön härlig känsla när
man onanerar eller har sex??
// Nyfiken flicka

hej jag fick min första mens och jag läste lite
om mens på datan då stog de att man blev
könsmogen men vad menas med de? :S
Att man kan ha sex? men de kan man väll
endå?
eller vaddå?

hur långt in kommer in snopp in i tjejens
fitta?
är de faligt om den kommer in för långt

Problem relaterade till
ungdomars sexualitet
•
•
•
•
•

Samlagssmärtor
Oönskade graviditeter
Sexuellt överförda infektioner
Sexuellt våld
Hedersproblematik

Samlagssmärtor
•

Ungdomar, både pojkar och flickor, söker på ungdomsmottagning med
frågor om kroppen och att det gör ont att ha samlag och att de ibland
uppfattar det som att de har tappat sexlusten.
Smärta hos flickor börjar oftast med att de har haft sex trots att det gjort ont
-Svamp infektion,
-Inte tid att invänta lubrikation,
-Erektion ( även kvinnor har erektion)

•

Smärta hos pojkar i samband med sex har skiftande orsak
-Infektioner.
-Psykosomatiska orsaker med bäckenbottenspänningar
- viktigt att de kan få tillgång till sexologisk rådgivning, men också
kroppsundersökning för att ställa diagnos

Sexualfysiologi
Lusten till sexualitet är medfödd, men inte förmågan att njuta av den.
Tändbarhet kan ses som förmågan att reagera med det sexuella systemet.
Förändringar i könsorganen och resten av kroppen som inträffar vid sexuell
stimulering, en serie händelser med relativt klarlagd fysiologi
De viktigaste delarna är
•Lust,
•Erektion
•Lubrikation
•Emission av sädesvätskans olika komponenter in i bakre delen av urinröret hos
mannen
•Ejakulation
•Kontraktioner i bäckenbottenmuskulaturen
•Orgasmupplevelsen.

Vad händer när det tänder

En sexuell stimulering, kan utgöras av något man ser, hör, minns, eller en fantasi, som genom en
omedveten analys leder till svullnad i könet både hos män och kvinnor och då man blir medveten
om reaktionen infinner sig en känsla av lust, vilket sätter igång den sexuella responscykeln.

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.

Oönskade graviditeter
• Det är viktigt att våra ungdomar vågar söka hjälp när det gått
snett t.ex. blivit oönskat gravid.
• För en del ungdomar kan det kännas oöverstigligt att berätta om
det för föräldrarna.
• Om vi lyckas förmedla att de inte har gjort något brottsligt och att
detta kan hända alla, så kan det kännas lättare och inte lika
pinsamt.
• De flesta ungdomar vill inte göra sina föräldrar besvikna.
• Det kan finnas orsaker till att inte informera föräldrarna, t.ex. i
hederskulturer. Om det inte framkommer sådana problem så är
det viktigt att vi hjälper ungdomarna att berätta.

preventivmetoder
• Ungdomsmottagningarna har en viktig uppgift i att
hjälpa ungdomar till ett genomtänkt och fungerande
val av preventivmetod.
• Ungdomar med kroniska sjukdomar får inte tillräcklig
information på UM Barnläkare och
barnsjuksköterskor viktiga.
• Rådgivaren behöver ha kunskap om ungdomars
kognitiva förmåga.
• P-piller, p-stav, p-ring p-plåster, spiral kombinerat
med kondom.

Preventivmedel till unga
• LARC. Spiral och p-stav bra till unga.
• Fråga om hereditet för DVT hos första generationens släktingar.
Mamma, pappa och syskon
• 2:a generationens P-piller med gestagenet levonogestrel. Tex
Prionell Lägst risk för DVT
• Mer östrogendominant p-piller är p-piller med gestagenet
drosperinon tex Cleosensa (vid PCOS)
• Många bra hälsoeffekter med kombinerad hormonell antikonception
• Titta på läkemedelsverkets rekomendationer om antikonception

Könssjukdomar och att testa
sig
• Ungdomar är överlag är mer oroade för en graviditet än
för att få sexuellt överförda infektioner.
• Sammantaget ser ungdomar risken att smittas av
sexuellt överförda infektioner som ganska liten.
• Vad gäller klamydia så visar de två senaste årens
mätningar att andelen unga som svarar "ingen risk" har
ökat betydligt. Nästan hälften av ungdomarna ser inte
någon risk att smittas av klamydia.
• Ungdomsbarometern visar också att en större andel i
åldern 20-24 år, och främst killar, inte vet vart de ska
vända sig för att testa sig för könssjukdomar

Sexuellt överförda infektioner
• Klamydia den vanligaste könssjukdomen.
Antalet fall har fördubblats sedan mitten av
1990-talet
• Under år 2015 anmäldes 37 823 nya fall. Ökning
sedan föregående år med 1%
• Svårt att upptäcka då varken killar eller tjejer
brukar ha tydliga symtom, men smittar ändå
• Kan leda till sterilitet hos båda könen

Sexuellt överförda infektioner
•

Gonorré ökar snabbt. 2015 anmäldes 1677 fall. En ökning från 2014 med
300 fall

•
•

Hepatit B 2015 2384 fall varav ungdomar är 9,2 % Minskande trend pga
vaccinering
Hepatit C 2015 1955 unga 1.5% tatuering och piercing samt msm

•
•

HIV Nu finns 11247 personer med hiv-infektion i Sverige.
Herpes är vanligt. 25% av alla 30–åringar är smittade

•

Kondylom minskar med vaccinering mot HPV virus 6,11 (16,18 cervix
dysplasi)
Mykoplasma genitales, ganska vanligt och orsakar liknande symtom som
klamydia

•

Kondomanvändning
• Cirka fyra av tio ungdomar svarar att de sällan
eller aldrig ser till att kondom används.
• Fler äldre killar svarar att de inte kan tänka sig
att avstå från sex om det saknas kondom medan
yngre killar är de flitigaste kondomanvändarna.
• Ungdomsbarometern visar på ett generellt
minskat kondomanvändande de senaste åren.
• Ungdomars benägenhet att använda kondom
avtar med ålder.

Kondom!!!
• Bra formulering :
• Du slipper en massa ångest efteråt!!!
• ..ståndet håller längre..

Sexuellt våld
• Ofta är både brottsoffer och förövare vid
sexualbrott unga
• En tredjedel av polisanmälda våldtäkterna är
under 18år
• I vart fjärde ärende är den misstänkte
gärningsmannen 15-20 år gammal
• 99 våldtagna flickor under 18 år till AV-sös 2015
• 31 var under 15 år
• 4 manligt kön under 18 år

Hedersrelaterat våld
• Familjevåld mot unga där familjen inte tolererar den
unges livsval framförallt förtryck av flickor
• Finns inga säkra siffror men enl. en kartläggning i
Stockholm lever var tionde 15 årig flicka i Stockholm i en
hederskontext som begränsar möjligheterna att leva ett
självständigt liv.
• Tvångsäktenskap
• Myter om mödomshinnan
• Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och
våld samarbete kommun och landsting och polis

Kvinnans yttre genitalia
Mons pubis
Venusberg
Preputium clitoridis
Kittlares förhud
Clitoris
Kittlare
Labiummajus
Labium
majusYttre
Yttre
blygdläpp
Labium minus
Inre blygdläpp

Uretramynning
Urinrörsöppning

Vestibulum

Hymen
Slidkrans

Krus

Introitus
Slidöppning
Perineumområde
Mellangården
Anus
Ändtarmsöppning

Kruse, Parmhed 2011

Hymen

Kunskapskällor om
sexualitet och samlevnad
•

•
•
•

•

Främst får ungdomar information om preventivmedel och sexuellt överförda
infektioner via internet (vanligare bland killar) eller ungdomsmottagningen (vanligare
bland tjejer). Killar får därmed i betydligt mindre utsträckning personlig information i
dialogform riktad enbart till dem.
Betydelsen av internet har stadigt ökat och är nu tillsammans med
ungdomsmottagningarna och skolan den klart främsta källorna.
Andelen som rankar skolan högt har minskat över tid men 2014 vände utvecklingen
och andelen som har svarat "skolan" ökade igen och är åter på andra plats.
Två av tre killar mellan 15-19 år anger skolan som viktig källa. Detta trots att det
totalt bara en av fem som bedömer skolans sex- och samlevnadsundervisning som
bra eller mycket bra.
Var tredje ung pratar helst om sin egen sexualitet med sina kompisar, var fjärde med
sin partner och var tionde med sin mamma.

Vem tar ansvar
• Tar skolan ansvar? Många lärare är osäkra. Rektorns ansvar med
riktlinjer och mål för sexualundervisning
• Ungdomsmottagningar tar stort ansvar men har ett hälsoperspektiv
• Ungdomar med kroniska sjukdomar sexdebuterar ofta tidigare än
andra för att de vill vara normala i alla fall inom detta område
• Ungdomar vill inte bara veta om alla risker utan också svar på frågor
om relationer kärlek och att ha sex på ett schysst sätt.
• Läkare och sjuksköterskor som kommer i kontakt med ungdomar
måste lära sig att prata sex.

Enkla frågor sex och relationer
• Är du nöjd med din kropp? du orolig över något med
kroppen
• Hur är menstruationen, mensvärk? Är det något du vill ha
hjälp med.
• Har du varit ihop med någon?
• Vet du hur du skyddar dig och din partner från
könssjukdomar och att inte bli med barn?
• Är det någon som har gjort något med dig eller tagit på
dig som du inte vill?
• Har du frågor om dina möjligheter att få barn i framtiden?
• Rekommendera UMO ungdomsmottagning på nätet

Unga tänker jämt på sex
- tänk på det!

