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Agenda

• Vad händer i kroppen?

• Pubertetsbedömning

• Normalt pubertetsförlopp

• Pubertetsrelaterade frågeställningar på ungdomsmottagning





Sekundära könskarakteristika

Fetare hy/ finnar

Vuxensvett

Muskelmassa

Pubesbehåring

Längd- och vikttillväxt

Skäggväxt

Breda axlar

Mörkare röst

Bredare höfter

Bröstutveckling

Hår under armarna

Flytningar/ mens

Spermarke

Yttre könsorgan växer

Benmassa



Hypothalamus-hypofys-gonadaxel

FaciliteringInhibering







Orkidometer



Pubertetsförlopp flickor



Pubertetsförlopp pojkar



Tidig

Sen

Pubertetstecken innan 8 år Pubertetstecken innan 9 år

Inga pubertetstecken vid 13 år

Inte haft första mens vid 16 år
Inga pubertetstecken vid 14 år



Psykologiska aspekter

• Tidig pubertet korrelerat till sämre psykiskt mående hos båda könen. 
Tydligast hos flickor.

• Ångestdiagnoser
• Ätstörning
• Depression
• Missbruk
• Beteendestörning
• Lägre utbildningsnivå som vuxen

• Utåtagerande
• Sämre självkänsla
• Symtom på ätstörning
• Ångestsymtom
• Mer tobaksbruk

Graber, JA. Hormones and Behaviour, 2013



Psykologiska aspekter

• Sen pubertet hos flickor- skyddande?

• Sen pubertet hos pojkar förknippat med utåtagerande beteende och 
missbruk

Graber, JA. Hormones and Behaviour, 2013





Sebastian
Sebastian är 16 år gammal. Han var bland de sista i klassen att komma in i pubertet 
men växer nu så det knakar. Han kommer till ungdomsmottagningen eftersom 
förhuden inte går att dra tillbaka helt när han har stånd. Det gör inte ont och han 
kan onanera men funderar på hur det ska bli om han vill ha sex med partner. 

Han självskattar testikelvolym till 14 ml, och Tannerstadium PH 3, G4.

Vad gör du?

• Avvaktar, ge råd om stretch och vaselin
• Behandlar med kortisonkräm
• Skicka remiss till urolog



Testosteroninverkan under pubertet gör huden 
tunnare och löser adherenser.

Behandling:
• Vaselin och stretc
• Grupp IV-steroid (dermovat)
• Tighta till förhuden. Smörj där det blir trångt.
• 1 gång dagligen i 4(-6) veckor. Gör uppehåll i 4 

veckor och upprepa behandling till total 
behandlingstid 8 veckor.



Yousef

Yousef är 17 år och kommer till UM för att STI-testa sig. Han passar på att fråga om 
träning. Han går på gymmet flera gånger i veckan men upplever att det går trögt att 
bygga muskler. 

Vid undersökning är testikelvolym 20 ml bilateralt.

Varför är det så svårt att bygga muskler, kan det vara något fel med testosteronet?

Vad svarar du Yousef?

• Testiklarna är inte färdigutvecklade. Kontroll av s-testosteron bör göras.
• Alla är olika och har olika förutsättningar till muskelbygge. Kanske han kan testa padel istället?
• Maximal muskeltillväxt inträffar sist i pubertetsutvecklingen. Han är i starten av sin styrkeutveckling.



Muskel- och benmassa
Maximal 
styrkeutvecklingshastighet



Alicia

Alicia 15 år söker UM för att prata om sitt mående. Under samtalet framkommer att 
hon är missnöjd med sitt utseende och inte minst hyn där finnar blossar upp då och 
då. Hon har inget behov av antikonception i nuläget. 

När du tittar på Alicia ser du att hon har några pormaskar på panna, näsa och haka 
och enstaka röda kvisslor.

Hur vill du hjälpa Alicia?

• Avvakta. Lindrig akne hör ungdomsperioden till och är självläkande.
• Råd om receptfri lokalbehandling. Följ upp och byt till receptbelagd behandling vid behov.
• Förskriver receptbelagd aknekräm



Huden under puberteten
Akne

• Androgen påverkan

• Ökad talgproduktion

• Abnorm keratinisering

• P. Acne

• Inflammation

Foto: Christopher Campbell



Huden under puberteten

Svett

• Ekrina (merokrina) körtlar

• Apokrina körtlar

Foto: Christopher Campbell



Erik

Erik är 15 år och söker UM p.g.a. oro för sitt ena bröst. Sedan ett år tillbaka har 
bröstet varit svullet och ömt och det känns lite hårt under bröstvårtan. Nu har hans 
moster fått bröstcancer och Erik har läst att även killar kan drabbas.

Hur vill du hjälpa Erik?

• Ge lugnande besked. Det är normalt med svullna bröst hos killar under puberteten. I de flesta fall går det 
tillbaka av sig själv.

• Med tanke på ärftlighet och oro beställa ultraljud
• Det är normalt med svullna bröst under puberteten men eftersom symtomen funnits så länge behövs 

provtagning och eventuellt behandling.



Gynekomasti

Maximal 
östrogeneffekt

• Godartad
• Övergående inom 1-3 år
• Utredning/behandling om 

kvarstående > 2år, eller 
över 17 års ålder
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• Pubertetsbedömning

• Normalt pubertetsförlopp
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