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Förord

Dagens ungdomar möter hotbilder i form av 
samhällsförändringar, otrygghet, mera kompli-
cerad bild av sexuellt överförbara sjukdomar 
och de känner tveksamhet inför dagens preven-
tivmedel. 

För att vi, som kommer i kontakt med ung-
domar, ska kunna planera vettiga förebyggande 
och vårdande insatser måste vi kunna hålla våra 
egna kunskaper aktuella. Det krävs ständig utbild-
ning för att bli varse de förändringar som kontinu-
erligt sker i den unga populationens sätt att 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 att 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 In-
fantile et Juvenile) och i USA NASPAG (Na-
tional 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 lättare 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 sam-
manhållande förening har sedan 60-talet skött en 
stor del av det förebyggande arbetet. Bra handled-
ning och läkarengagemang är nödvändiga för att 
det förebyggande arbetet skall kunna kombineras 
med adekvata vårdinsatser.

Den föreliggande skriften innehåller aktuella 
synpunkter på och kunskaper om olika områden 
inom ungdomsmedicin i allmänhet och tonårs-
gynekologi i synnerhet. Skriften 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 arbets-
gruppen för tonårsgynekologi. Revisionsarbetet 
för den aktuella upplagan har utförts av under-
tecknade. Alla författare har fått erbjudandet att 
uppdatera de kapitel de har varit ansvariga för. 
Vissa kapitel har fått ett addendum, några har 
skrivits om och några har tillkommit.

Vi har medvetet låtit bli att fördjupa oss i olika 
sexuellt överförbara infektioner och hänvisar till 
skrift om genitala infektioner hos kvinnan, nr 30. 
För ytterligare fördjupning om aborter hänvisas 
till rapport 27 och om sexuella övergrepp hänvi-
sas till rapport 28.
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