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«Det går stort 

sett bra!»

Seksualitet, relasjoner og 

risikoutsatthet.
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Hvorfor skal jeg fortelle om dette i dag?

• Jobbet med overgrep mot utviklingshemmede i ti år

• Lavterskeltilbud til mennesker med utviklingshemming

• Bittelitt videreutdanning i sexologi, master fra NTNU (avhør)

• Seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (TryggEst)

• Har fått følge internettets utvikling siden 90-tallet

• Styrking av menneskers muligheter til å ta gode valg for seg selv 



Det går vel stort sett bra, men… 

• mange mangler kunnskap om 

• Kropp

• Relasjoner

• Seksualitet

• Selvbeskyttelse (på begge sider av saken)

- I det virkelige liv og på sosiale medier
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Tilpasset informasjon

• Mennesker med utviklingshemming kan trenge tilpasset informasjon

• Mange mennesker kan trenge tilpasset informasjon om bruk av internett

• Kurs om nettvett: Formål: Forebygge overgrep. 

• La også vekt på internettets muligheter (ikke bare farer)

• Mange tilfeller av utnyttelse, luring, seksuell trakassering, trusler. mobbing



«Er det mulig at du kan komme og 
holde dette kurset for moderen? 
Hun gjør veldig mye pinlig på 
Facebook.»

Ansatt i Seksjon for oppfølgingstjenester i Tromsø 

(sagt på personalmøte)



Bildedeling –

et påfunn som kom med 

smarttelefonen? 



Selfies på 80-tallet

• Selfies: også før mobilkamera kom

• En litt annen prosess, dog  

• Det het ikke selfies

• Vi var like impulsive i gamle dager som nå

(reptilhjernen jobbet like kjapt)
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Selfies i 1929 m/erotisk prosa

- Fra boken «Nansens siste kjærlighet»
Foto: Fridtjof Nansen / Orfeus Publishing

Selvutløser

Og jeg tar deg i armene mine, 
kysser deg vilt, mine lår drar 
knærne dine fra hverandre, de 
kommer inn mellom dine lår, blir 
sødmefullt sammenholdt av dem, 
jeg trykker dem voldsomt, jeg 
glir inn i skjødet ditt, inn mellom 
disse deilige leppene, inn i det 
skjelvende kjærlighetskjødet, 
dypt, dypt inn i deg, jeg 
drukner i deg, smelter inn i deg 
som om vi blir til ett; det er som 
om våre hele liv, våre sjeler, våre 
tanker, våre drømmer, våre 
kropper er fullt ut konsentrert 
om våre kjærlighetsorgasmer, og 
alt annet forsvinner, er glemt, og 
du og jeg er ikke mer, vi er ett, i 
en annen verden.»



Sensurert

2019: Går raskt fra idé til gjennomføring

- Nudes
- Dickpicks

Tegning: Evita Lill Bergstad



Folkeopplysning: 

Personer som mottar dickpicks ut av det 

blå, blir svært sjeldent begeistret

Fenomenet bygger på en misforståelse?

Tegning: Evita Lill Bergstad



Samme effekt som reklame?



Samme psykologiske effekt? 



Seksuelt krenkende atferd offentlig 
eller uten samtykke
Lovgivning: Straffeloven §298 og §305 (under 16 år)

Krenkelser mot privatlivets fred
Lovgivning: Straffeloven §267 og §266 

Trusler
Lovgivning: Straffeloven §263 

Hatefulle ytringer
Lovgivning: Straffeloven §185 

Seksuelle overgrep mot barn
Lovgivning: Straffeloven §311 

Identitetskrenkelse/Identitetstyveri
Lovgivning: Straffeloven §202 



Høyst uformell undersøkelse blant kvinner 45+

Har du mottatt dickpicks? 

Fulgte det med noe erotisk prosa eller tekst?  

• 6 av 10 hadde mottatt dickpicks

• Ja, det fulgte med tekst











Internett kan være vanskelig dersom du… 

• Har problemer med å se for deg at mange andre leser det du skriver

• Har utfordringer med å forstå sosiale koder

• Har problemer med konsekvensanalyser 

• Er impulsiv og følelsesstyrt («kort lunte»)



Største risikofaktorer?

• Mann 50+

• Middelaldrende

• Særlig temaene innvandring og unge kvinner i maktposisjoner 

(Øivind Solstad, ansvarlig for kommentarfeltene i en stor avis)
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På nett kan selv den mest 
sympatiske bestemor…

Tegning: Evita Lill Bergstad



… bli et troll

Tegning: Evita Lill Bergstad

- …og glemme at avisa Nordlys har 65 148 
lesere - bare på Facebook

- Blir sjelden et spørsmål om bruk av 
kapittel 9 når bestemor «troller»
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Seksuell helse

- Ofte problemfokus

- … eller at temaet kommer på banen etter at problemer oppstår

- Sees i for liten grad i sammenheng med den øvrige helsen

- Kan ha problemer med å navigere seg rundt på egen hånd

- Konkret veiledning kan bli litt kleint for ansatte – mer sjelden for 

de som mottar hjelp (min erfaring)



SEKSUALITETEN

SEX



Veiledning i praksis
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- Profesjonelt

- Kan ikke sees isolert fra andre livsområder

- Blir noen ganger så konkret veiledning at det utfordrer opplevelsen av 

profesjonelle samtaler

- Kanskje ansatte kvier seg litt? 



VI gjør for lite for å forebygge

• Vi gjør ikke nok for å fremme god seksuell helse 

• Vi gjør lite for å forebygge skadelig seksuell atferd 

hos mennesker med kognitive vansker

• Vi kan gjøre mer for å redusere risiko for å bli utsatt 

for overgrep

Eggen, Fjeld, Malmo & Zachariassen, 2014

Vi kunne ha: 

✓ Økt kommunikasjonsferdighetene

✓ Gitt opplæring om seksualitet

✓ Lagt til rette for sosialisering

✓ Anerkjent behovet for å utforske      

seksuelle relasjoner på trygge måter

O’Callaghan, 2004



Overgrep: Et helseproblem

• Nasjonalt og internasjonalt helseproblem 

• Helseproblemer i etterkant er ofte mer alvorlige 

• Kan være særlig risikoutsatte

• (WHO, 2002; Bowen & Swift, 2019; Hughes et al., 2012; Jones et al., 2012)



Hva vet vi om risikoutsatthet? 

Utviklingshemming og seksuelle overgrep 32

- Ikke enkelt å gi et klart svar på omfang

- Begrepene «vold og overgrep» defineres ulikt

- Utviklingshemmede ikke inkludert i befolkningsstudier

- Utfordrende å gjøre studier



«Mulige mørketall og underrapportering»
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- Ingen nasjonale studier som viser til omfang av overgrep mot 

utviklingshemmede (f.eks. Byrne, 2017) 

- Internasjonale studier gir heller ikke tydelige svar, men

- Estimater: 2,5 til 5,5 ganger større risiko for å bli utsatt for vold og overgrep enn 

befolkningen for øvrig (Harrell, 2017; Nixon et al., 2017).

- Hatkriminalitet og vold (Storbritannia): 2,71 ganger høyere sjanse 

(Emerson & Roulstone, 2014)



Konsekvenser
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Kvinne – 34 år

- Gjentatte overgrep

- Mange anmeldelser

- Små hendelser – større hendelser

- Konstant angst 

- Sluttet i jobben, isolerer seg

- Flashbacks

- Hendelser som ikke «henger på greip» 



Erfaringer fra TryggEst-kommune

• Utviklingshemmede er svært utsatte:

• Økonomiske overgrep

• Seksuelle overgrep

• Hatkriminalitet

• Destruktive relasjoner

• Hverdagstvang
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Hvordan vite om… 

- Streng verge / utnyttelse

- Bli bestemt over / bestemme selv
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