
Chat



Chatte-tjenesten

• Startet opp høsten 2015.

• En landsdekkende tjeneste for ungdom.

• Chatten er åpen mandag til torsdag fra 11.30-19.00.

• I 2021 svarte vi på 8779 henvendelser

• Metodeboken er faggrunnlaget



Chatte-tjenesten

Her kan man ta opp spørsmål som handler om sex, seksualitet og seksuell 
helse, for eksempel:

• Seksuelt overførbare infeksjoner

• Seksuell trivsel og nytelse

• Prevensjon

• Graviditet/abort

• Seksuelle grenser og overgrep

• Seksuell identitet

• Kjønnsidentitet

• Kjøp/salg/bytte av sex

https://sexogsamfunn.no/sykdommer/seksuelt-overforbare-infeksjoner/
https://sexogsamfunn.no/prevensjon/
https://sexogsamfunn.no/kropp/graviditet/
https://sexogsamfunn.no/abort/
https://sexogsamfunn.no/sex/grenser-og-seksuelle-overgrep/
https://sexogsamfunn.no/sex/kjonn-og-identitet/seksuell-identitet/
https://sexogsamfunn.no/kjonnsidentitet/


Hvem tar kontakt





Hva lurer de på?



Chat gir muligheter 

• Lavterskel

• Anonymt

• Landsdekkende



Og noen utfordringer

• Kommunikasjon på chat er annerledes enn i en konsultasjon på et 

kontor.

• Vi har jobbet mye med å sette rammer for samtalene, blant annet 
tidsbruk, hva vi kan hjelpe med og når er det hensiktsmessig å henvise til 

andre hjelpetjenester.

• Helsepersonellovens krav til dokumentasjon gjør at vi ikke kan 

gi individuell helsehjelp over chat. Vi kan kun svare generelt og gi 
generell info.

• En stor oppgave består derfor i å veilede og oppfordre unge til å oppsøke 

helsetjenester.



Gutt 24, Oslo

• Jeg var sammen med en jente I helgen. Hun utførte oralsex på meg. 

Mener å huske at jeg så et sår på hånden hennes, men er litt usikker. Vi 

hadde ikke samleie, men mulig at penis var litt borti underlivet hennes. 

Da vi var ferdige ønsket hun betaling. Har følt meg litt uggen og har hatt

en del hodepine I det siste. Hva er sannsynligheten for at jeg har fått hiv.



Svar

• Dette er det som står om hiv, smittemåter og rutiner for testing på våre 

nettsider: copy/paste eller sende link.



Kommunikasjonsteknikker

•Motiverende intervju

•Kognitiv tilnærming.

•Plissit-modellen



Jente 19, Rogaland.

For to uker siden glemte jeg to piller etter hverandre på brettet. I helgen var 

jeg på hyttetur med venner. Jeg liker han ene som var med ganske godt, 

men vet ikke om han liker meg tilbake. Jeg glemte pillen min på onsdag 

så tok den på torsdag morgen, men husker ikke om jeg tok den på fredag 

morgen så derfor tok jeg to piller fredag kveld. Følte meg litt dårlig i magen 
natt til lørdag(vet ikke om det har noe å si) og hadde sex lørdags 

formiddag. Er jeg beskyttet nå?



Svar

• Det er lett å glemme en pille når man går på p-piller. Dette er du ikke 

alene om. Det er laget en oversikt over hvordan man går fram ved glemt 

p-pille. Hva slags merke bruker du?



Glemt pille ved bruk av Microgynon



Helsepersonell som brukere av chatten

Både fastleger, jordmødre og helsesykepleiere tar kontakt med oss på 

chatten. Det er vi kjempeglade for!

Spørsmålene vi får er ofte konkrete, kortfattet og informative, svarene vi gir 

er hentet fra emetodebok.


