
SEX— HVOR 
GÅR GRENSEN?

Det  
finnes 
regler 
for sex, 
hva sier 
loven?

Har du blitt utsatt for voldtekt? 
Ikke dusj, ta vare på undertøy og klær, ta vare på 
sms/meldinger på alle sosiale medier. Dra til lege eller 
Drammen legevakt (legevakt tlf.: 116 117) så raskt 
som mulig etter hendelsen. Drammen legevakt sikrer 
spor og ivaretar din helse, de anmelder ikke.  
Du har rett til tre timers gratis bistandsadvokat, råd 
og veiledning, før du anmelder. Ta kontakt med en 
trygg voksenperson dersom du trenger noen å prate 
med. Det kan være sosiallærer, kontaktlærer, eller 
helsesykepleier.

Viktige telefon numre:

Asker og Bærum barnevernvakt tlf: 67 50 47 70 
Døgnåpen

Alarmtelefonen for barn, unge og foreldre
tlf: 116 111

Oslo politi (08-23) tlf: 02800

Akutt: 112

Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn 
eller bilder som seksualiserer barn, 

Straffeloven § 310 og § 311
Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn er tekst/bilder/
videoer/animasjon som viser en seksuell handling og/eller 
seksuell omgang mot et barn.
Eksempler:
- Å ta/dele/ha bilde eller video av noen som blir voldtatt

Fremstillinger som seksualiserer barn er tekst/bilder/videoer/
animasjon som viser frem et barn på en seksuell måte.

Eksempler:
- Å ta bilde/video av noen som er naken, blir gjort noe 

seksuelt med eller gjør noe seksuelt med seg selv. Dette 
gjelder også dickpics, puppebilder, nudes.

- Å ha bilde/video/animasjon på mobil/pc/nettbrett av noen 
som er naken, blir gjort noe seksuelt med eller gjør noe 
seksuelt med seg selv. Dette gjelder også dickpics, puppe-
bilder, nudes.

- Å vise frem/sende videre slike bilder/videoer/animasjon

IFØLGE LOVEN ER BARN PERSONER SOM ER,  
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Den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: 

Seksuelt krenkende adferd Seksuell handling Seksuell omgang
Hva er seksuell krenkende atferd (seksuell 
trakassering)? Straffeloven § 298,§ 305 

Å oppføre seg seksuelt krenkende på offentlig sted, 
ovenfor noen som ikke vil og/eller ovenfor noen som 
er under 16 år

Eksempler:
- Blotting
- Å gjøre seksuelle bevegelser mot noen
- Seksuell ordbruk uten fysisk kontakt både på nett 
og «face to face»

- Å kysse noen mot sin vilje
- Å sende bilder/film med seksuelt innhold til noen 
som ikke ønsker det eller er under 18 år

SOSIALE MEDIER OG NETTET ER OGSÅ ET OFFENTLIG STED!

Hva er seksuell handling?  
Straffeloven § 297, § 304

En handling der du fysisk berører en annens pupper eller 
kjønnsorgan mot deres vilje

Er personen under 16 år, altså under den seksuelle lavalder, 
har du ifølge loven, ikke lov til å gjøre dette uansett om han/hun 
vil eller ikke

Eksempler:
- Å ta noen på puppene eller rompa utenpå eller 
innenfor klærne

- Å kline med noen som ikke vil
- Å ta noen på kjønnsorganet utenpå eller  
innenfor klærne 

- Å få en annen til å ta på sine egne pupper eller 
kjønnsorgan 

Hva er seksuell omgang? 

Å stikke en gjenstand eller kroppsdel inn i en annens tiss, 
rompe eller munn

Å fingre, slikke, runke noen

Er personen under 16 år, altså under den seksuelle lavalder, 
har du ifølge loven, ikke lov til å gjøre dette uansett om han/
hun vil eller ikke 

Hva er voldtekt? Straffeloven § 291

Voldtekt er: 
- Å ha seksuell omgang ved bruk av tvang,  

trusler, makt eller vold 

- Å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, 
sover og/eller er dritings

- Å true eller bruke vold for å få noen til å ha seksuell  
omgang med andre eller med seg selv

VOLDTEKT BEGÅES OGSÅ via SOSIALMEDIA f.eks.via LIVE CAM


