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Seksuell helse



• Seksuell helse er en integrert del av et hvert menneskes personlighet; 
mann, kvinne og barn. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt 
av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. […]

• Seksualitet har innflytelse på våre tanker, følelser og handlinger og 
samhandlinger, og derved på vår mentale og fysiske helse. Og da helse er 
en fundamental menneskerett må også seksuell helse være en basal 
menneskerett.

WHO

Definisjon av seksuell helse



• Selvstendighet når og på hvilken arena?

• en ekstra utfordring å være foresatte til ungdom med store 

sammensatte vansker. 

- Selvstendighetstrening på alle arenaer

- vanskelig å slippe taket, de voksnes behov for kontroll

- Ungdom kan være lite kritiske og oppleve selv av de er mer modne enn 
foresatte opplever de som

Ungdom- på vei mot voksen





• Hvem er de unge?

-Oppleve seg som annerledes

Ikke strekke til?

Ikke forstå koder?

Ikke forstå seg selv?

identitet



• Snakke om kroppen som forandrer seg

• Når en  snakker med ungdom om vanskelige temaer, er det viktig å benytte 
anledningen når de er åpne for det. Dette kan være når temaet tas opp i 
nyhetsbildet, i aktuelle filmer eller andre medier. Hvis den unge ikke vil 
prate, kan du prøve igjen ved en annen anledning.

• https://nrksuper.no/serie/newton-pubertet

Pubertet



• Kroppslig utvikling og pubertet

• Identitet

• Forelskelse-seksualitet-prevensjon

• Samtykke til sex



Sunn og normal seksuell atferd er atferd som 

er spontan, nysgjerrig og lystbetont. Den skal være gjensidig og likeverdig 
med tanke på alder, modning og kognitiv fungering.

Barn er avhengige av trygge voksne som kan støtte en sunn seksuell helse. 
De trenger voksne som kan glede seg over deres seksuell utforsking, men 
som også kan regulere og korrigere atferden dersom den blir krenkende.

Forebygging av problematisk og 
skadelig seksuell atferd hos ungdom



• Sunn og normal seksuell atferd er atferd som er spontan, nysgjerrig og
lystbetont. Den skal være gjensidig og likeverdig med tanke på alder,

størrelse, modning og kognitiv fungering.

- Mor, far og barn

- Vennesamtale, porno nett og skjerm

- Undervisning på skolen – eller mangel?

- Legning

Seksuell utvikling og atferd hos unge



• Mange unge med lærevansker ønsker et kjæresteforhold og sex,- på lik 

linje med alle andre.

Personlige og seksuelle forhold kan føre til glede, tilfredshet ,samhørighet 

og en større føelse av valg og kontroll i livet. Dette bør støttes.

Unge med lærevansker har rett til å ha fysiske forhold, så lenge de har 

kapasitet til samtykke.

Forhold og sex



• 5 råd for å snakke med barn om porno (Redd barna)

• Barn og unge kommer lett over seksuelle bilder og filmer på nettet, 
enten de vil eller ikke, og fra stadig yngre alder. Blant barn i alderen fra 
9 til 17 år har 40 prosent sett seksuelle bilder.

• mange søker frivillig etter pornografi 

Barn kan lete aktivt etter seksuelt innhold og porno på nettet. Barn kan 
reagere med nysgjerrighet, positive følelser, eller de kan bli opprørt eller 
skremt.

Porno



• Vær i forkant, tilgang på porno er bare to tastetrykk unna

Det er fort gjort å taste feil, klikke seg videre og få andre opplevelser enn

man var ute etter.

• Press til å se på porno er ikke greit

• Barn kan oppleve press til å se seksuelle bilder og filmer mot sin vilje. Det 
kan være press fra venner, medelever, søsken, kjærester eller nettkontakter 
i spill og sosiale medier.

• Snakk om volden i pornografien

• Gi barna informasjon om seksualitet, kropp og grenser

• Bidra til at barn får positiv og riktig informasjon om kropp, sunn seksualitet 
og samtykke. Snakk med barn om grensene mellom vanlig utprøving, 
uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuelle overgrep. Du må gjerne 
også fortelle dem om at de finner mye god informasjon om dette på ung.no 
og på pornoprat.no.



• Sette grenser for seg selv og andre

• https://amnesty.no/undervisningsopplegg-sex-og-
samtykke?gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfeLONolWxMgziO_b6Kll
PM74tMpoPcctepG8f9lWDv61qJnsUHf9EaAqixEALw_wcB

• Seksuelle overgrep

• å bli tvunget, truet eller lurt til å gjøre seksuelle handlinger med andre

• å måtte se på andre som gjør seksuelle handlinger

• å måtte gjøre seksuelle handlinger med deg selv mens noen ser på

• å bli utsatt for seksuelle handlinger uten at du ønsker det

Samtykke



Forekomst i Norge





• Alle kommuner har et gratis helsestasjonstilbud for ungdom opp til 20 år.

• Er tilpasset ungdommens behov

• Er tilpasset også de som ikke går på skole

• Skal gi prevensjonsveiledning

• Skal tilby testing og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner

• Oppfølgingssamtaler, utfordringer relatert til psykisk helse, seksuell helse, 
rus og voldsproblematikk, og bør tilby oppfølgende samtaler til disse ved 
behov.

Helsestasjon for ungdom



• snakke med barn.no

• seksuellatferd.no

• delbart.no

• https://www.seksuellatferd.no/wp-content/uploads/2021/02/rvts_seksuell-
atferd_3februar_web.pdf

Nyttige ressurser



Takk for oppmerksomheten


