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Andel som har hatt samleie 



Andel samleie – utvikling over tid 



Seksuell debutalder 



Debutalder – utvikling over tid 



Antall sexpartnere, etter alder og kjønn 



Alkoholpåvirket ved siste samleie 



Hvordan vurderer du sexlivet ditt? 



Andre undersøkelser om unges 

seksuelle praksis 
• Onani ved 17 år 

– gutter 80%, jenter 58% 

– Assosiert med seksuell helse.  

• Friends with benefits / pulevenner  
– 50% av seksuelt aktive ungdommer 

• Oralsex  
– drøyt 50 % av 15-19-åringer 

• Analsex  

• 10% av 15 – 19-åringer.  

• Internettsex 
– stor majoritet av ungdom, men avhengig av definisjon 

 
Lindberg et al., 2008, Robbins et al., 2011 

 

 



Ungdom og utvikling 

• Hva er ungdomstidas sentrale 

utviklingsoppgaver? 

– Løsrivelse (Haley, Leaving Home, 1997) 

– Selvstendighet 

– Identitet 

– Vennerelasjoner 

– Kjæreste 

– Seksualitet 



Mål i den seksuelle utvikling 

Mulighet til utvikle en trygg og sunn 

seksualitet, preget av lyst og glede. 

 

Mulighet for å utforske, alene eller sammen 

med andre. Og på den måten finne egne 

preferanser. 

 

Kunnskap om egne grenser, og ferdigheter til å 

markere dem på en adekvat måte.  

 

Kunnskap om andres grenser og hvordan være 

sikker på at man respekterer dem og ikke 

tråkker over.  

  



Samtale med ungdom om sex  

(og overgrep) 

• Hva kan du om sex? 

 

• Hvor har du lært det du har lært? 

 

• Hva har du gjort av seksuelle ting, og hva har blitt gjort 

med deg? 

 

• Hva tenker du på når du tenker på sex? 



Samtale om sex og overgrep. 

• Fortell om det som skjedde 

 

• Fortell om hvordan du tror det opplevdes for han/henne? 

 

• I hvilke situasjoner kan du havne i trøbbel med sex igjen? 

 

• Hva kan du gjøre for å forhindre å havne i trøbbel på nytt? 



Øv på hverandre 

• Snu deg til sidemannen 

• Tenk at du skal fortelle han/henne om: 

– Sist gang du hadde sex 

– Flaueste opplevelse med sex 

– En gang du tråkket over noen grenser 

– Hva du fantaserer om når du onanerer 

 



TRAFIKKLYSET 



13-18 år 

13-18 år 

13-18 år  

• Kommunikasjon med jevnaldrende om sex/seksualitet 

• Fleiper om/vitser om sex på en måte som er innenfor den kulturelle normen. 

• Interessert i erotikk 

• Benytter internett til chatting 

• Onanerer alene 

• Interessert i/del i en til en forhold(med eller uten seksuell aktivitet) 

• Seksuell aktivitet inklusive kosing, kyssing, holde hender, berøring, gjensidig  

     onanering. 

• Samtykker til oral sex og/eller samleie med en partner på samme alder og modenhet 

     (alder og modenhet i forhold til mulighet for samtykke må tas med i vurderingen)   

• Opphengt i sex og tanker om seksualitet på en måte som forstyrrer daglig fungering 

• Opphengt i pornografi 

• Deler privat, gjenkjennende informasjon med ukjente på internett  

• Opphengt i online chatting 

• Oppgir falsk, kjønn, alder , seksuelle detaljer online i chattrom for voksne 

• Arrangerer møte med en person kun kjent fra internett  

• Seksuelt aggressivt fokus i språk å væremåte. 

• Invaderer andres personlige grensesone 

• En episode med kikking, blotting, berøring av jevnaldrende uten samtykke, dra ned bukse/løfte opp skjørt og 

vulgære bevegelser  

• Utrygg seksuell atferd , inkludert usikker sex, seksuell aktivitet i ruspåvirket tilstand og hyppig bytte av partner 

• Oral sex og/eller samleie( alder og modenhet må tas i betraktning)  

• Tvangsmessig eller offentlig onanering 

• Fornedre/blamere seg selv eller andre seksuelt via trusler, telefon, mail, berøring 

• Lokke/tvinge andre til å vise kjønnsorganene 

• Opptatt av seksuelt voldelig pornografi eller overgrepsbilder av barn. 

• Samtale med spesifikt seksuelt innhold med yngre barn 

• Seksuell trakassering, tvungen seksuell kontakt 

• Seksuell kontakt med personer med vesentlig forskjell i alder eller modning 

• Sende nakenbilder eller seksuelt provoserende materiale elektronisk 

• Bli med online datingservice for voksne 

• Seksuell omgang med dyr 

• Påføre seg selv/andre genitale skader 

• Tilbyr seksuelle tjenester mot goder 

Trafikklyset 

Vanlig 

Observere 

Bekymring 



Robin Thicke: Blurred Lines 

https://www.youtube.com/watch?v=yyDUC1LUXSU


Til diskusjon 

• Hvordan forholde seg til seksuell atferd hos 

ungdom som både er vanlig og risikabel? 

• Bør voksne sjekke loggen til ungdom? 

• Tenk deg at en ungdom du har i samtaler begår 

en voldtekt. Helt konkret, hva sier du til ham 

om det i neste time? 

 

 

 

 

 



Hjelper det med behandling? 

• Worling og Curwen (2000) 

– sammenlignet 58 SSA som hadde vært gjennom 
behandling med 90 SSA som bare hadde blitt utredet 

– gjentagelsesfare (Nye politianmeldelser) etter 6,5 år: 

– Behandlingsgruppe = 5.17% 

– Utredningsgruppe = 18,9% 

• Carpentier, Silovsky & Chaffin (2006) 

– CBT gruppe – 2 % tilbakefall, vs leketerapi – 10% 
tilbakefall 

 

 

 



Must haves 

 

• Risikovurdering 

• Motivasjonsarbeid 

• Overgrepsspesifikke samtaler 

• Trygghetstiltak 

• Sosiale ferdigheter 

• Foreldreinvolvering / systemarbeid 

 



Lise, 39 
Mor til Joakim, Vilde 
Jobb i statlig foretak 
Følger Vilde til samtaler 

Thomas, 42 
Far til Joakim og Vilde 
Selvstendig 
næringsdrivende 
Følger Joakim 

Joakim, 15 år 
Seksuelle overgrep mot 
lillesøster Vilde sommeren 
2015 

Vilde, 4 år 
Utsatt for overgrep fra 
Joakim 

-------------------------------- 
Lå i skilsmisse da over- 
grepene ble avdekket 

Avhørt nov 2015 
Behandlingstilbud ved 
barnehuset til juni. 
 



Overgrep mellom barn i en familie har 

kraft til å rive en familie i stykker 
 

• Umulig oppgave for foreldre å ta parti 

– Er mitt barn ødelagt? 

– Blir mitt barn en overgriper? 

• Er jeg en god nok forelder? 

• Er vi en god nok familie? 

• Ivaretagelse og beskyttelse . Men hva betyr det? 

• Tillit til hverandre – tar du det nok på alvor? 



Foreldrestøtte 

• Foreldres reaksjoner og holdninger til 
overgrepene er en av de viktigste prediktorene 
for hvordan det går med barna, både de utsatte 
og de utøvende. 

• Tiltak rettet mot å fremme positive, støttende 
reaksjoner fra foreldrene 

• Alle tiltak rettet mot å fremme at foreldre tar 
overgrepene på alvor og unngår bagatellisering 
og benekting 

 



Hva trenger foreldre? 

• Informasjon  

– Om hva som har skjedd 

– Om vanlige reaksjoner 

– Om rettssystem og hjelpeapparat 

• Hjelp til å håndtere egne reaksjoner 

• Hjelp til å ta gode, trygge beslutninger 

• Hjelp til å finne ut hva som skal sies til hvem 

• Hjelp til å forebygge nye overgrep - 
trygghetsplaner 



Gjenopprettende prosesser 

 

• In vivo eller pr brev 

 

• NB alltid på utsattes premisser 

 

• Mot slutten av behandlingen 

 

• Forberedes godt  

 

• Vurdere om og hvordan brevet skal meddeles 

 

 



                               BUP-Elefanten 
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Eksempel på mal for brev fra utøvende ungdom 

 

– Jeg skriver for å ta ansvaret for det jeg gjorde 

– Jeg beskriver hva som skjedde 

– Jeg skriver om hva jeg tenkte da og nå 

– Jeg skriver om hvordan det føltes for meg og hvordan jeg 
tror det føltes for deg 

– Jeg skriver om postive konsekvenser av avdekkingen 

– Jeg skriver om hva jeg skal gjøre for å forhindre at det 
skjer igjen 

– Jeg skriver om min framtidige relasjon til deg 
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