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Åpen chat  09-15 mandag, tirsdag og fredag
09-23 onsdag og torsdag

• Lavterskeltilbud

• Spør om hva som helst

• Råd og veiledning

• Åpen for alle*

• Vi er også på Snapchat og Instagram 
(kun informasjonskanal)
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Følg oss!

Politiets Nettpatrulje Oslo                                  nettpatruljenoslo nettpatoslo
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• Hva slags henvendelser får Ne0patruljen 
Oslo?

• Ne0hets
• Trusler
• Svindel
• Bekymringer
• Plagsom/krenkende adferd 
• Hacking
• Ungdom i vanskelige situasjoner
• Besøk/foredrag
• Generelle poliEspørsmål
• Hvordan bli poliE
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• Hva gjør vi med henvendelsene vi får?

• Svarer
• Veileder
• Undersøker
• Innleder etterforskningsskritt
• Følger opp
• Videresender
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• Apper og trender
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De unges nærmiljø på 
nettØ Mobbing

Ø Sjikane
Ø Trusler
Ø Produsering av pornografi
Ø Seksuelle overgrep
Ø Hevn av seksualiserte bilder
Ø ID-tyveri
Ø Hacking
Ø Kjøp/salg av rusmidler
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Vold blant unge
Ø Vi ser mer vold enn -dligere

Ø Avtaler skjer på sosiale medier

ØUngdom tyr -l vold for å løse konflikter

Ø Sprer seg -l yngre barn
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Hva slags apper og nettsteder burde 
vi være obs på?
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Bildedeling
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Hvor går grensene for bildedeling? 

Kjenner dere lovverket 
og konsekvensene?
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Åndsverksloven
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Deling av nakenbilder
• Det er ulovlig å oppbevare mo'a'e bilder som er seksuelt
krenkende/seksuell frems4lling av barn under 18 år – og ikke minst 
å dele det videre.
(Kan være lovlig dersom den som mo'ar har få' lov + jevnbyrdig alder og utvikling.)

- Å sende nakenbilder 4l andre som ikke samtykker = strl. § 298 (seksuelt krenkende        aJerd)

Strl. §§ 310 og 311
Strl. §§ 263 og 266
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Kyniske utpressere får unge til å sende bilder
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Tips til sikker nettbruk!
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Hold det privat!
• Ikke del din personlige info med noen du har blitt kjent 

med online!
• Telefonnummer, adresse, skole osv
• Hvis du er i tvil, still deg selv 

spørsmålet om hvorfor de skal ha 
det

• Sett innstillinger til privat på sosiale medier!
‣ Ikke ha en åpen profil som fremmede kan gå inn 
på for å se bildene dine
‣ Unngå å ha din Snapchat-bruker på Instagram-
profilen din
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Vær bevisst på din /lstedeværelse 
på ne1

• Overgripere ser e*er unge med seksualiserte 
brukernavn, og/eller dersom de legger ut 
mange seksualiserte bilder av seg selv.

• Tenk på hvordan din online-profil fremstår for 
andre.
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«Skal vi møtes?» 
Din sikkerhet og trygghet er viktig!

• Det er som regel en dårlig ide å 
si hvor du bor eller møte noen 
du kun har blitt kjent med på 
nett.

‣ Skal du likevel møte denne personen, sørg for å 
avtale et møte på et offentlig sted.
‣ Ha med deg en voksen du stoler på.
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En venn av en venn?

• Når fremmede legger deg til 
basert på felles venner:

• Hvis vedkommende sier han 
kjenner vennen din, spør din 
venn hvem dette er.

• Det er enkelt å poste falske 
bilder eller streame videoer 
over web-cam, og det er lett å 
finne informasjon om deg og 
din venn på nettet dersom 
dere har mye tilgjengelig der.
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Ikke send bilder av deg selv /l noen som du ikke vil at dine 
foreldre skal se!

• Sender du private/in.me av deg 
selv .l noen kan det fort bli 
spredt videre.


