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DIXI Ressurssenter
• Et lavterskeltilbud til utsatte og pårørende finansiert av Oslo 

kommune og BUFdir

• Målgruppe: Alle kjønn fra 16 år (14-16 år unntaksvis)

• Tilbyr enesamtaler, samtalegrupper, veiledning/råd, 
informasjon og foredrag til utsatte/pårørende/fagpersoner

• Gratis – ikke ventelister, ingen henvisning eller journalføring

• Arbeider etter metoden ”hjelp til selvhjelp”

• Ansatte har relevant helse- eller sosialfaglig utdanning

• Statistikk 2018: 2554 brukerhenvendelser, 361 nye brukere 

(7,8 % menn) 265 pårørendehenv., 108 nye pårørende

• DIXI betyr jeg har talt



”Den ikke-terapeutiske terapien”

• Hjelp til selvhjelp

• Emosjonell støtte

• Psykoedukasjon – kunnskap er makt

• Normalisering

• Skamsprengere

• Angstreduserende effekt å fortelle høyt om sin 
historie



Seksuelle overgrep
• Seksuelle overgrep innebærer å bli tvunget eller presset 

til å gjøre noe seksuelt mot din vilje

• Vi bruker betegnelsen «seksuelle overgrep» som et 
overordnet begrep som dekker alle former for seksuelle 
krenkelser

• Alle kjønn og alle aldre kan bli utsatt

• Voldtekt er det mest alvorlige seksuelle overgrepet og 
har fått en videre definisjon de senere åra

• Kjenner overgriper venn/bekjent/nabo/

kjæreste

• Størst risiko 15-24 år



Overgrep/grenseoverskridende 
handlinger

• Språklig seksuell sjikane

• Seksuelt krenkende atferd

• Seksuelle handlinger på nett

• Seksuelle overgrep



Hva er seksuelle overgrep?

• Seksuelle overgrep og/eller voldtekt 
er når en person truer, tvinger eller 
lokker en annen person til å delta i 
eller se på seksuell omgang, handling 
eller atferd. Dette kan blant annet 
innebære samleie, vaginalt, oralt eller 
analt, beføling, blotting eller å se på 
eller delta i pornografisk materiale. 



Hva er voldtekt?

• Straffelovens definisjon: 
§ 291 Den som

• a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller 
ved truende atferd, eller

• b) har seksuell omgang med noen som er 
bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til 
å motsette seg handlingen, eller

• c) ved vold eller ved truende atferd får noen til 
å ha seksuell omgang med en annen, eller til å 
utføre tilsvarende handlinger med seg selv



Hva er voldtekt/seksuelle overgrep?

• § 297. Seksuell handling uten samtykke

• § 298. Seksuelt krenkende atferd 
offentlig eller uten samtykke

• §§ 299-305 omhandler 
voldtekt/overgrep/krenkelser mot barn

• § 306. Avtale om møte for å begå 
seksuelt overgrep



Omfang
• 1 av 10 kvinner og 1 av 100 menn har opplevd å bli voldtatt

• Halvparten av kvinnene (49 % opplevde voldtekt før fylte 18 år)

• Seksuell kontakt før fylte 13 år: 10 % kvinner og 3,5 % menn

• 33,6 % kvinner, 11,3 % menn opplevd seksuelt overgrep

• 86 % kjente sin overgriper

• 1 av 3 som ble utsatt for voldtekt før fylte 18 år opplevde å bli 
voldtatt igjen som voksen

• Lite statistikk når det gjelder menn, undersøkelser peker (utover 
ovenstående) på at hver tolvte gutt blir seksuelt 

misbrukt i Norge

Kilde: Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv (NKVTS 2014)



Voldtekt av menn
En 20-åring kommer til en politistasjon for å anmelde en voldtekt. Han 
hevder at han er voldtatt av en jevnaldrende kamerat som han har 
drukket alkohol sammen med. Den siktede nekter straffeskyld, og i en 
avis refereres det til en uttalelse fra en politiadvokat: ”Det er ikke 
snakk om overfallsvoldtekt. Disse mennene kjente hverandre fra før.”

En 24 år gammel kvinne ble i lagmannsretten dømt til åtte måneders 
fengsel for å ha voldtatt en 30-årig mann to år tidligere. Kvinnen anket, 
men saken ble avvist fra Høyesterett som bl.a. anså det skjerpende at 
voldtekten hadde påført mannen store psykiske reaksjoner. 

Et anslag mot mannsrollen?
Homofile menn – lett å kjenne på skyld? Ofte reisning/utløsning
(Da Johnny (38) ble misbrukt av sin egen onkel, fikk han selv ereksjon 
og orgasme. Dermed vokste skammen)
Heterofile menn – usikker på seksuell identitet? Redd for å bli stempla 
som homofil?



Myter

• Gutter kan ikke voldtas

• Gutter kan ikke voldtas av kvinner

• Har man reisning, har man lyst

• Gutter/menn må bare stå i det

• Gutter liker seksuell oppmerksomhet i større grad 
enn jenter



Hvor skjer voldtekter

Tallene er hentet fra Kripos-rapporten ”Voldtektssituasjonen 2017”

Antall Andel (%)
Totalt 1314
Festrelaterte voldtekter 580 44,1
Sårbarhetsvoldtekter 73 5,6
Overfallsvoldtekter 69 5,3
Relasjonsvoldtekter 194 14,8
Bekjentskapsvoldtekter 275 20,9
Voldtekt over Internett 6 0,5
Voldtekt i familien (over 14 år) 17 1,3
Annet 100 7,6

1968 anmeldelser for voldtekt



Av hvem skjer voldtekter

16 % av DIXIs nye brukere i 2018 oppga at 

gjerningsperson var ukjent

I omfangsundersøkelsen oppga 86 % at 

overgriper var en bekjent (venn, nabo, 

bekjent, partner)





Alene med tankene

• Nesten 1/3 av kvinnene hadde aldri fortalt 
om voldtekten til noen 

• Gjennomsnittlig tid før den voldtatte fortalte 
om voldtekten - 3,3 år

• Barn utsatt for seksuelle overgrep bruker i 
snitt over 17 år før de sier det til noen

• I omfangsundersøkelsen fant de at 29 % aldri 
fortalte noen om voldtekten(e). Kun 11 % var 
til medisinsk undersøkelse eller behandling 
den første tida etterpå



Fornærmede Mistenkte/Siktede

• 90,6 % kvinner (mot 93 % i 
2015) – smh lovendring

• Stor andel saker i alder 13-
21 år

• 34 % hadde ingen relasjon til 
gjerningsperson i 2015

• 97,6 % er menn 
(mot 99 % i 2015)

• Klar opphopning 
alder 15-25 år

• 71 % er tidligere 
mistenkt/siktet/

domfelt

Anmeldte voldtektssaker

Tallene er hentet fra Kripos-rapporten ”Voldtektssituasjonen 2017”



Pornografitilgang:
34 % norske barn har sett porno på nettet
46 % norske barn har sett porno på eller 
utenfor nettet, mot 23 % i europeisk 
gjennomsnitt (alderen 9-16 år)
Fra NrK Ekko uke 36/17: 90 % av 5. 
klassingene har sett porno

I 2014 hadde 
95 % nett-tilgang
82 % nettbrett
94 % mobiltelefon

«Kunnskapsinnhenting»



Konsekvenser for den 
utsatte



Umiddelbare reaksjoner

I øyeblikket: Fight, flight, freeze

Umiddelbart:
• Sjokk
• Uvirkelighetsfølelse (som en film)
• Skjelving
• Nummenhet
• Kvalme
• Initiativløs/apati
• Vanskelig å falle til ro



• Skam og skyldfølelse

• Gjenopplevelse

• Angst og frykt

• Søvnforstyrrelser

• Kroppslige plager

• Tristhet

• Aggresjon

• Utagerende/voldelig

• Problemer med seksuell identitet

Vanlige reaksjoner



• Konsentrasjons- og hukommelsesvansker

• Isolasjon – vansker med å forholde seg til 
andre

• Problemer med nærhet og seksualitet

• Økt behov for kontroll

• Forakt for egen kropp

• Avmaktsfølelse

• Problemer med tillit

• Manglende empati

Vanlige reaksjoner



Alvorlige reaksjoner/konsekvenser

• Depresjon

• Spiseforstyrrelser

• Rusproblemer

• Selvskading

• Frafall i skole og jobb

• Selvmordstanker



Kilde: RVTS



PTSD (Posttraumatisk stressyndrom)

•Gjenopplevelse, flashback og mareritt

•Aktivering, skvetten, alarmberedskap og uro

•Unngåelse av minner, steder og personer

•Varig spenningstilstans etter et traume

(90 % voldtatte får omfattende 

stressreaksjoner – ubearbeidet vil rundt 

halvparten av disse utvikle varige 

psykiske skader)



Avdekke overgrep og vold

-Hvordan møter vi den utsatte?



BUP, 2006: 

Behandlerne registerte vold og overgrepserfaring hos 0,4 % 
av barna. 
Når barna spørres direkte svarte 60 % at de hadde denne 
typen erfaring.

(Reigstad, Jørgensen og Wichstrøm)  



”Mange terapeuter frykter at å spørre barn 
om de har vært utsatt for noe traumatisk vil 
opprøre barnet og ødelegge relasjonen til 
terapeuten.” 

Aftenposten,  16. juni 2015



”… 1 prosent av 340 barn synes det var 
opprørende å svare på spørsmål om 
traumer…”

”…80 prosent av terapeutene opplevde det 
som ubehagelig å spørre de samme barna 
om deres overgrepserfaringer…”

Aftenposten, 16. juni 2015



Hvorfor er det vanskelig for voksne å ta det opp?

• Redd for å ta feil

• Føler at vi mangler kunnskap

• Usikker på hvordan håndtere

• Tabu

• Frykt for foreldrenes reaksjoner

• Redd for å plante minner

• Kan ødelegge for eventuell 

etterforskning



Hvorfor så viktig å være den som tør å spørre?

Skam

Skyld

Var det 
voldtekt?

Ekkel

Skitten

Jeg ble jo med..

Han hoppet jo ikke ut fra en busk..



Men hvordan går man frem?

”Direkte, men diskret”

- bruker på DIXI



Men hvordan går man frem?

Carolina Øverlien: Ungdom, vold og overgrep – Skolen som 
forebygger og hjelper

– Ikke unngå samtalen

– Tåle + reagere

– Travelt? Avtale en ny tid

– En asymmetrisk relasjon



Når kan barn/unge fortelle?

• Når de føler seg trygge

• Opplever at den voksne 
tåler og kan hjelpe

• Når de blir spurt

• Når de blir spurt igjen

- Du ser så sint/trist/lei deg ut. 
Hva har skjedd?

Fortell det til meg 

- Jeg snakker med mange barn 
om vanskelige ting, og noen 
ganger forteller de meg noe 

som de aldri har fortalt til noen 
før, kanskje fordi de er redde for 
hva som skjer hvis de forteller. 

Er det sånn for deg?



Den gode samtalen

• Forbered deg godt

• Sett av god tid

• Ikke press, men legg til rette for at 
barnet/ungdommen kan fortelle

• Vis interesse, vær åpen og nøytral

• Ta utgangspunkt i signaler, det som du har sett 
eller hørt

• Still åpne, men konkrete spørsmål og la 
barnet/ungdommen fortelle fritt



Men hvordan går man frem?

– Anerkjenn opplevelsen

– Forståelse

– Om det blir naturlig – gi råd

Vær tilstede! 



Hvem kan en kontakte?

• Barnevernet

• Statens Barnehus

• Politiet

• Overgrepsmottaket

• BUP

• Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT)

• Tverrfaglige konsultasjonsteam

Meldeplikt
Avvergeplikt



Tørre å se
Tørre å spørre 



Hjelp etter voldtekt – tips fra menn
• Aksepter at du har vært utsatt for seksuelt 

misbruk
• Plasser skylda, det er uansett ikke din feil
• Overtal deg sjøl til ikke å føle skam
• Finn noen du stoler på og som kan gi deg god 

hjelp
• Tillat deg smerte, sinne, aggresjon, frustrasjon 

og andre vanskelige følelser
• Gjør noe med problemene i fart du bestemmer 

selv
• Behold håpet når du møter motgang



Hjelp etter voldtekt

• Medisinsk undersøkelse (overgrepsmottak)

• (Politi – anmeldelse)

• Bearbeide hendelsen: snakke med noen

• Lavterskeltilbud: DIXI, SMISO, SSMM, 
Overgrepsmottak

• Fastlege

• Helsetjenesten i kommunen (+ ev. aktiviteter)

• Psykolog/DPS


