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Skadelig seksualatferd

• Hva betyr dette for deg?

• Utagerende seksualitet?

• Sex som selvskading?

• Overgrep / krenkelser?



«Vondt i livet – vondt i 

seksuallivet» ? 



Tenning og intimitet - utfordringer

• Skam 

- lyst

- orgasme

- kropp

- fantasier

- påført

• Flashbacks

- lukt

- smak

- andre sanseinntrykk



• Angst / redsel

• Forskjell på folk?

- mannens seksualitet

- kvinnens seksualitet



Minner om seksuell lavalder;



Ulike aldersgrenser

• 14 år

• 15 år

• 16 år

• 18 år

• 20 år



Case

• Anna 13 år, kjæreste med Martin 18 år

• Anna har vokst opp i turbulent hjem, har tidlig måttet 

ta mye ansvar for seg selv

• Anna kommer til deg for å prevensjon. Hun ønsker å 

ta ansvar, sørge for at hun ikke blir uønsket gravid

• Du kjenner både Anna og Martin, tenker på begge 

som kjekke og greie ungdommer

• Hvilke vurderinger gjør du? Hvorfor?



Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. I tillegg til at 

straffeloven skiller mellom seksuell omgang, seksuell 

handling og seksuelt krenkende adferd, skiller den også 

mellom seksuell omgang med barn under 16 år og det 

som i loven nå kalles voldtekt av barn under 14 år. I 

tillegg gir straffelovens paragraf 308 mulighet for 

strafferabatt eller totalt straffbortfall «dersom de 

involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Når aldersforskjellen er på tre-fire år eller mer, så er det 

ikke snakk om noen jevnbyrdighet i alder.



Case

• Katrine er 15 år, kommer for selvtest SOI og gravitest

• Arr etter selvskading på armene, sier hun har sluttet

• Forteller at hun har vært deprimert og hatt angst en 

stund

• Forteller at det er vanlig å ha sex med hverandre i 

hennes gjeng, hun er helt avhengig av det

• Etter litt tid sier hun at hun noen ganger har sex med 

fremmede for moro skyld, hun liker sex godt og ser 

ikke noe galt i det? Kanskje får hun en gave også, 

«mange voksne menn liker godt utseendet mitt, 

dessuten er de gode i senga», sier hun og flirer.



Hva gjør du i denne situasjonen?

Må vi informere noen?

I så fall, hvem må vi informere?

Hvem kan vi spille på lag med?



Takk for i dag!



Anbefalt litteratur – til inspirasjon!

• Sexologi i praksis; Almås og Benestad, 

Universitetsforlaget

• Menns seksualitet; H. Aars, Cappelen Damm 

Akademisk

• Gleden med skjeden; Brochmann og Støkken Dahl, 

Aschehoug

• Jenter som kommer; Jackson og Solli, Spartacus 

• 157 spørsmål og svar; Leren, Knutsen og Solli, Kagge 

forlag

• Sex som kapital; Prosenteret.no

• Snakk om det – strategi for seksuell helse (2017-

2022); Regjeringen.no

• Nye seksualiteter; Willy Pedersen, Universitetsforlaget



Nettsider – til inspirasjon!

• www.nacs.eu

• www.klinisksexologi.no

• www.foreningenfri.no

• www.skeivungdom.no

• www.smil-norge.no

• www.hbrs.no

• www.sexogsamfunn.no

• www.transformering.se

• www.rfsu.se

• www.prosenteret.no

• www.dixi.no

• www.smiso.no

http://www.nacs.eu/
http://www.klinisksexologi.no/
http://www.foreningenfri.no/
http://www.skeivungdom.no/
http://www.smil-norge.no/
http://www.hbrs.no/
http://www.sexogsamfunn.no/
http://www.transformering.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.prosenteret.no/
http://www.dixi.no/
http://www.smiso.no/



