
SPoR Telemark er et lokallag av NSF sin faggruppe for sykepleiere 
innen psykisk helse og rus. Dersom du ønsker å være med på å sette 
agendaen for faget er dette faggruppen for deg! 

 

Innmelding via: www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus 
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BARNA OG SEKSUALITETEN 
24.01.17 

 

 

Temaer 
 

 

1. Hva er vanlig og forventet utvikling hos barn 

2. Seksuelle overgrep mot barn og unge, hvem begår 
overgrep, signaler barn kan gi, hva gjør jeg med 
bekymringen min? 

3. Hvordan og hvorfor snakke med barn og unge om 
seksualitet og seksuelle overgrep 

 



Barn sin seksuelle utvikling er like viktig som all annen utvikling. Barn og 
seksualitet er et område som det både er forsket og skrevet lite om. Hva kommer 
det av? Er det slik at det er flaut å snakke med barn om kropp og seksualitet? 
Svært mange mennesker forbinder begrepet seksualitet med sex, men seksualitet 
omfatter så mye mer. Den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, 
kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, 
hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten påvirker altså våre 
tanker, våre handlinger, og vårt samspill med andre mennesker. Verdens 
helseorganisasjon (WHO) definerer seksualitet som en integrert del av ethvert 
menneskes personlighet: menn, kvinner og barn. Seksualiteten er et grunnbehov 
som utgjør et aspekt av det å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre 
livsaspekter. Ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo forteller de at: 

• Fem prosent av alle barn utsettes for gjentatte og vedvarende seksuelle 
overgrep. Statistisk sett utgjør det ett til to barn i hver skoleklasse.  

• 59 prosent av alle overgrep starter når barnet er fra 0 til 6 år.  

• Foreldre står for 40 prosent av overgrepene. Besteforeldre og nære 
slektninger står for en stor del av de resterende tilfellene.  

• Cirka 20 prosent av overgrep utføres av kvinner. 

• 30 prosent av overgripere starter når de selv er i tenårene. Omtrent 
halvparten av dem har selv vært utsatt for overgrep.   

• I fjor var hver tredje anmeldte seksualforbrytelse i Norge overgrep mot 
barn.  

Det kan være vanskelig å oppdage barnas signaler på at de har vært eller blir 
utsatt for seksuelle overgrep. Like symptomer kan indikere forskjellige grunner til 
omsorgssvikt. Dette kan hemme barnas generelle utvikling, gi 
relasjonsforstyrrelser og manglende tilknytning. De kan fremstå som utrygge, 
nølende, slappe, anspente, stive, aggressive eller utagerende.  

 

 

Margrete Wiede Aasland er spesialist i sexologisk rådgivning 
(NACS). Hun har siden 2003 jobbet ved Institutt for klinisk sexologi 
som spesialist i sexologisk rådgiving. Hun er foredragsholder, 
forfatter, terapeut og pedagog. Margrete har siden 1986 jobbet 
med tema barn og seksualitet, og seksuelle overgrep mot barn. Hun 
har skrevet fagboken «Si det til noen – en bok om seksuelle 
overgrep mot barn og unge» (Rev 3. utg. 2014). Barneboka «Jeg er 
meg, min meg» sammen med Eli Rygg (2009) og fagboken «Barna 
og seksualiteten» (2015). 

 
BARNA OG SEKSUALITETEN 

Tid: 24.01.17, kl. 08.30-15.30 

Sted: Sykehuset Telemark, konferansesenteret, bygg 54  

Pris: medlemmer: 250 kr, ikke-medlemmer: 350 kr 

Påmelding blir registrert ved innbetaling til Psykisk helse 
og rus sitt kontonummer: 7874.05.74697. Merk 
betalingen: 5145 og navn + mail til: 
gitte.slatta@gmail.com  

Påmelding INNEN 14.01.17 


