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Agenda 

• Målgruppe og prioriteringsveileder i habiliteringstjenesten 

 

• Hva er skadelig seksuell atferd og seksuelle overgrep? 

 

• Hva sier forskning om målgruppen og ift sårbarhetsfaktorer?  

 

• Kort om vår erfaring 

 



Habiliteringstjenestens 
hovedmålgruppe 
• ICD-10 (ICD-10,2015) definerer psykisk utviklingshemming slik: 

 
Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og 
funksjonsnivå som spesielt er kjennetegnet ved hemning av 
ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter 
som bidrar til det generelle intelligensnivået, for eksempel 
kognitive, språklige, motoriske og sosiale. 

 

• Anslagsvis 1-2 % av befolkningen antas å ha en psykisk 
utviklingshemming (WHO, 1992), 85% av disse har lett grad… 

 



Intellektuell 
funksjonsnedsettelse 

 



Prioriteringsveileder for voksne i 
habiliteringstjenesten  
• Pasienter over 18 år med medfødt eller tidlige ervervede 

funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt 
karakter som har behov for habilitering i 
spesialisthelsetjenesten.  

• Tilstanden er ervervet før 18 år. Dette kan være mennesker 
med tidlig ervervede hjerneskader og 
utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv svikt, 
utviklingshemning eller autisme.  

• Tidlig ervervede nevrologiske skader eller sykdommer, 
nevromuskulære sykdommer, eksempelvis muskeldystrofier, 
ataksier eller ryggmargsbrokk. 



Prioriteringsveileder i 
habiliteringstjenesten  
Vansker knyttet til seksualitet i målgruppen  

• endring i funksjonsnivå 

• tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet 

• aktuelle tidligere traumer 

• fare for overgrep 

• ukritisk seksuell atferd 

• atferdsendring 

• komorbiditet 

• vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet 

 



Prioriteringsveileder i 
habiliteringstjenesten 
• Omfatter utredning, systematisk observasjon og 

kartlegging, diagnostikk og medisinsk og psykologisk 
behandling, funksjonsutredning, funksjonell analyse, 
igangsetting av miljøbasert behandlingstiltak, 
oppfølging av disse, samt råd, veiledning og opplæring 
til pasient, pårørende og andre.  

• Tjenesten kan ytes både poliklinisk og ambulant. 

• Lovpålagte oppgaver knyttet til kommunale helse- og 
omsorgstjenesteloven. Kapittel 9 omhandler bruk av 
makt og tvang.  



Skadelig seksuell atferd (SSA) 

https://www.hertervigforlag.no/butikk/trafikklyset-seksuell-atferd-hos-barn-og-ungdom/ 
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Eksempler på SSA 
• Sunn og god seksuell atferd: Onanerer, men når alene 

og på eget rom. Spørre «voksne» om hvordan man har 
sex og hvordan det kjennes… 

• Problematisk seksuell atferd: Sprade naken på 
fellesarealet. Urinere offentlig. Seksuelt pågående i 
språk og væremåte. Mange partnere/hyppig bytte av 
partnere… 

• Skadelig seksuell atferd: Onanere i det offentlige rom. 
Voksen kontakter barn på nett/sosiale medier. 
Onanerer med skadelige objekter. Se på/opptatt av 
overgrepsbilder. Bryte andres private grenser. 
Lokke/tvinge andre til seksuell aktivitet. Yte seksuelle 
tjenester mot betaling…  



Utfordringer 

• Flere studier viser at mennesker med utviklingshemming har lite 
kunnskap om seksualitet (Lunsky et al., 2007). 

• Mange har en manglende forståelse av egne og andres grenser, 
manglende kunnskap om hvordan «sex fungerer», hva samtykke betyr – 
og ikke betyr.  

• Dette dårlige utgangspunktet gjør at de misforstår sosiale og seksuelle 
situasjoner og begår overtramp og overgrep. Ofte representerer slik 
atferd forsøk på å bli sosialt akseptert eller oppnå vennskap (Blasingame 
et al., 2014).  

 



I risiko for å begå lovbrudd: 

• A larger body of research has been produced in the recent decades 
indicating that people with disabilities may be at risk of offending1 

 

• People with ID are more highly represented amongst sexual offenders, 
which is the fastest growing category of offenders in Norwegian CJS2 

 
 

1Bradley, 2009; Chan et al., 2004; Hayes, 2018; Lindsay and Taylor, 2018; Segeren et al., 2018. 2 Erik Søndenaa, Terje Olsen, Patrick 
Stefan Kermit, Nina Christine Dahl and Robert Envik, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seksuallovbrudd 

• Av tall fra SSB er det en økning av seksualforbrytelser som 
ender i soning i norske fengsler. I 2012 var antallet 96 som 
fikk betinget og ubetinget fengsel for seksuallovbrudd, mot 
152 i 2015 (SSB, 2017). 120 i 2016, 98 i 2017.  

• Omtrent en av ti innsatte (10,8 %) i norske fengsler har 
psykisk utviklingshemming (Søndenaa et al., 2008), og i en 
gjennomgang av saker fra Lovdata hadde 
utviklingshemmede gjort seksuallovbrudd i 44 av 84 
utvalgte saker (Søndenaa & Spro, 2016).  

 



Seksuallovbrudd 

• I en gjennomgang av straffesaksregisteret i Norge fra 
perioden okt. 2015- des. 2017 : 

 

 - Totalt 175 ofre, ca. 74 saker der mennesker med 
 utviklingshemming (71,2% kvinner) har vært utsatt for 
 seksuallovbrudd (Åker & Johnson, 2019). 

Toneåker2019.pdf


Sårbarhetsfaktorer  

• Det er kjent fra normalbefolkningen at det å ha opplevd seksuelle 
overgrep gjør det mer sannsynlig at en selv begår overgrep (Aebi 
et al., 2015). 

• I en studie (Lindsay et al., 2012) oppgir 1 av 3 seksualovergripere 
med utviklingshemming å ha vært utsatt for seksuelle overgrep.  

• Flere studier viser at mennesker med utviklingshemming i høyere 
grad enn andre har vært utsatt for seksuelle overgrep i 
barndommen (Lindsay et al., 2012; McDaniels & Fleming, 2016). 

 



Sårbarhetsfaktorer  

 

• Mennesker med utviklingshemming som begår lovbrudd har ofte en historie preget av et 
bredt spekter av fysiske, psykologiske og sosiale faktorer: 

 

 som å ha erfart lang periode med institusjonalisering, har en historie med å bli 
 misbrukt og forsømt, ha en forstyrrende familiehistorie, tilhører en 
 minoritetsgruppe, utsatt for sosial ustabilitet, ensomhet, har en historie med 
 misbruk av alkohol eller rusmidler, en historie med psykiske helseproblemer eller 
 tap av tilpassede støttetjenester5 

 
 

 

 

• 5Hayes, 2018; Murphy and Mason, 2007; Rose et al., 2008; Søndenaa, Rasmussen, Palmstierna and Nøttestad, 2008. 

 

 



Våre erfaringer 

• Ingen quick fix, trenger oppfølging i et livsløpsperspektiv, vil alltid ha en utviklingshemming…  

 

• Mange får holde på lenge med SSA før ting blir tatt tak i, manglende kompetanse generelt ift 
hjelpeapparat. 

 

• Mange trenger tilrettelagt opplæring om seksualitet/seksuell helse, i tillegg til tettere oppfølging 

 

• Har kunnskap men greier ikke å følge opp i praksis, være impulsstyrt.  

 

• Mange overvurderes kraftig.   

 

• Mange har lite kunnskap på grunnleggende sosiale ferdigheter. 
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Agenda 

• Tjenesteyternes omsorgsplikt versus 
personens rettigheter 

• Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester (hol), kapittel 9  

• Casepresentasjoner  



Seksuell helse 

• Seksuelle overgrep er et av 24 globale helsetrusler (WHO) 

• Ansatte innen skole og helse- og omsorgstjenester er viktige 
aktører i den forebyggende og helsefremmende satsingen 
for å forhindre at personer utsettes for overgrep 

• Kunnskap om utsatte gruppers seksualitet vil bidra til å 
forebygge seksuelle overgrep 

• Kunnskap om omfang av overgrep, karakter og 
konsekvenser er en grunnleggende forutsetning for 
målrettet forebygging 

 



Omsorgsplikt vs. personens 
rettigheter 

? 
Ivaretakelse av  

grunnleggende  

behov 

Avverging og 

begrensning av  

vesentlig skade 

Selvbestemmelse/ 

brukermedvirkning 

Rett til minst mulig 

bruk av tvang og 

makt 

Tjenesteyters 

omsorgsplikt Personens 

rettigheter 



Omsorgsplikt vs. personens rettigheter 
Omsorgsplikt 
Kunnskap om aktuelt lovverk, forskrifter og kvalitetskrav 
til tjenestene: 

Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge 
vold og seksuelle overgrep 

Enkeltvedtak som gjenspeiler brukers behov 

Sikre at brukere av pleie og omsorgstjenester får tilfredsstilt 
grunnleggende behov 

Vurdere situasjoner hvor det er fare for vesentlig skade, jfr. 
HOL kap. 9 

Vurdere behov for kartlegging av risikosituasjoner – SUMO 
rapporten 

Prosedyrer ved mistanke om seksuelle overgrep 

Kunnskap/ kompetanse om : 

- Aktuelle diagnoser 

- Brukers rettigheter i forhold til seksuell helse  

- Hvordan legge til rette for et seksualvennlig miljø og 
seksualpolitikk . 

- Tilpasset/tilrettelagt opplæring og veiledning 

- Når det bør henvises til spesialisthelsetjenesten for 
ytterligere bistand  

 

 

Personens rettigheter  
Rett til å bestemme over eget liv  

Rett til privatliv  

Rett til et seksualliv 

Tiltak og tjenester skal så langt som mulig utformes og 
gjennomføres i samarbeid med den det gjelder 

Tilpasset opplæring og veiledning i forhold til funksjonsnivå 

At det legges til rette for valg ut fra den enkeltes 
forutsetninger 

Seksualvennlig miljø – få mulighet til å ta opp spørsmål 
vedrørende seksualitet 

God seksuell helse med fravær av tvang, diskriminering og 
vold 



Når kan personens rettigheter komme i konflikt 
med tjenesteyters omsorgsplikt? 

? 
 

Sikre at brukere av pleie og 

omsorgstjenester får tilfredsstilt 

grunnleggende behov. Med det menes 

blant annet: 

- Sosiale behov og mulighet for 

samvær, sosial kontakt, fellesskap 

og aktivitet 

- Mulighet for ro og skjermet privatliv 

- Følge en normal livs -og døgnrytme 

 

 

 

 

- Se på porno på natt 

- Overnatte hos fremmede 

- Ha besøk uten tilsyn  

 

 

 

 

Tjenesteyters 

omsorgsplikt 
Personens 

rettigheter 



Begrensning av selvbestemmelse 

Selvbestemmelse 

Unngå at andre  

personer blir skadet 

Ivaretakelse av 

grunnleggende  

behov 

Unngå at  

personen 

skader seg 





Formålet med hol, kap.9  

• Hindre at personer med psykisk 
utviklingshemming utsetter seg selv eller 
andre for vesentlig skade 

• Forebygge og begrense bruk av tvang og 
makt 

• Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med 
respekt for den enkeltes fysiske og 
psykiske integritet 

• Ingen skal behandles på en 
nedverdigende eller krenkende måte 



Fare for vesentlig skade jamf. hol, 
kap. 9 
• Fysisk skade på egen person: For eksempel selvskadende atferd med stort 

smertepotensiale. Dette kan for eksempel være bruk av skarpe eller spisse 
gjenstander mot kroppen, f.eks mot bryster eller underliv. 

• Psykisk skade på egen person/ hemming av egen utvikling: Utsetter seg selv for 
seksuelle overgrep. Andre ting kan også være at personen over lengre tid er 
våken på natt og/eller isolerer seg for å se på porno, være på nett (f.eks chatting 
og/ eller se på bilder/ video av seksuell karakter). 

• Sosial fornedring: Avkledning eller onanering på fellesareal.  

• Skader på andre personer: Plagsom påtrengende atferd mot andre og uønskede 
seksuelle tilnærminger og/ eller overgrep. 

At skaden er vesentlig betyr 

at den må ha et betydelig 

omfang og/eller ha alvorlige 

konsekvenser! 



Så tilslutt: hva er vårt ansvar? 
• Ta seksualitet på alvor 

• Legge til rette for den delen av livet, anerkjenne og tillate (etablere et 
seksualvennlig miljø) 

• Vite hvordan vi skal forebygge og håndtere uønsket seksualitet  

• Vite hvordan vi skal håndtere seksuelle overgrep og annen skadelig 
seksuell atferd 

 

Økt kunnskap og fokus vil virke forebyggende på seksuelle overgrep og 
annen skadelig seksuell atferd rettet mot og utført av personer med 
utviklingshemming og andre sårbare voksne. 

For å kunne ivareta overnevnte må det etableres en 
seksualpolitikk på tjenestestedene 

 

 



Aktuelt lovverk 

• Internkontrollforskriften 

• Helse- og omsorgstjenesteloven 

• Spesialisthelsetjenesteloven 

• Straffeloven 

• Straffeprosessloven 

• Helsepersonelloven 

• pasient- og brukerrettighetsloven 

• Barnevernloven 

• Arbeidsmiljøloven  

• Overordnet alt gjelder straffeloven § 139: avvergingsplikten  

(Ref: Barstad, B. (2013)) 

 



Takk for oppmerksomheten  
 

Bente Strømberg: uxbemb@ous-hf.no 

      Bente Svendsrud: uxensv@ous-hf.no 
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