
Helse i russekroppen

HUSK:

Ta deg tid til å sove

Spis regelmessig – det 
forebygger infeksjoner 
(nøtter, energibarer, vann)

Unngå å drikke av samme

flaske

Kyssing = smittekilde

Mye roping gir hes og sår 

hals (flimmerhår)

HA PÅ NOK KLÆR

Husk: 

• Viktig å få nok søvn

• Spise regelmessig

• Få i seg nok alkoholfri 
væske

• Ørepropper, for å unngå 
tinnitus

• Varme klær

• VÆR TILGJENGELIG – VÆR 
HJEMME!



Overgrep og seksuell 
trakassering

42% jenter og 32% gutter på vg3 Frogn er utsatt for 
seksuell trakassering minst en gang siste året (ungdata, 
2020).

Undersøkelser viser at 15-20% av jenter på vgs har opplevd 
seksuelt overgrep

2019: 1991 anmeldte voldtekter

(466 av de var barn under 14 år)



Overgrep i russetiden

• De fleste overgrep skjer av 
jevnaldrende gutter.

• Utydelig grenser mellom frivillig 
sex, press og tvang

• Sterk sammenheng med alkohol

• Russeknuter har stort fokus på sex



Russ… 7 ganger 
større sjanse for 

voldtekt…
I 2018 ble det meldt:

-voldtekter hvor russ var både offer 
og overgriper

-voldtekter der andre observerte 
uten å gripe inn

-voldtekter ble filmet og delt i 
sosiale medier



SAMTYKKE
1. Begge parter må være enige om at de skal ha sex. 
Er du i tvil, så spør!

2. Du avgjør selv når og hvor du vil ha sex, og hvem 
du vil ha sex med.

3. Du skal respektere at andre har den samme 
retten.

4. Du kan alltid ombestemme deg. Det kan også den 
andre parten.

5. Overstadig berusede og / eller sovende personer 
kan ikke samtykke til sex.

6. Ta vare på hverandre, og bry deg om hva vennene 
dine gjør!



Smittsom 
hjernehinnebetennelse

Høy feber med frysninger, hodepine, kvalme 
og oppkast

Slapp og medtatt

Utslett som ikke lar seg «trykke bort»

Stiv nakke, nedsatt bevissthet (sent i 
forløpet)

142 som har tatt vaksine, det forebygger, 
men garanterer ikke

Obs! kan forvekslese med forkjølelse og 
fyllesyke….

-Vaksinering foregikk i desember
-Vi har noen vaksiner igjen, ta kontakt om du 
ønsker til din russ
-Vaksinen koster 400kr
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