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VAD ÄR NOVAHUSET?

¢ Vi är... 
� En ideell stödförening sedan 2008
� Styrelse, anställda, medlemmar och cirka 50 

volontärer

¢ Vi bedriver…
� Chatt x3, mail, stödsamtal , medföljning
� Förebyggande arbete med kunskapsspridning

¢ Du kan vända dig till oss…
� Oavsett vem du är!
� Utsatt, anhörig, verksam



MIN HISTORIA







MIN HISTORIA





Livet med dig min ängel 
min dotter mitt allt



Hur och varför jag?



MYTER KRING VÅLDTÄKT
”EN RIKTIG VÅLDTÄKT”

¢ Nej
¢ Relationens betydelse
¢ Horan
¢ Alkohol
¢ Klädsel
¢ Avvikande personer
¢ Efteråt



MYTER KRING PROSTITUTION

¢ ”Lyckliga horan”
¢ Fritt eget val
¢ Absolut inte utsatt/brottsoffer
¢ Kontroll och självbestämmande
¢ Stora summor pengar
¢ Långt från min verklighet



MYTER BARA MYTER?



LIVET EFTER….



PSYKISK OHÄLSA EFTER DESSA ÖVERGREPP?
� Förnekelse och förträngning
� Flashbacks och mardrömmar
� Sömnsvårigheter 
� Rädsla, oro och ångest (dödsångest)
� Skuld, skam och äckel
� PTSD
� Självhat, destruktivitet, gränslös
� Sex som självskadebeteende, BEARBETA - prostitution
� Sorg
� Fysiskt  ont
� Känsla över att aldrig kunna älskas
� Sex
� Tillit
� Efterreaktioner 
ALLA REAKTIONER ÄR VANLIGA



VIKTIGT FÖR MIG
� Rätt person på rätt plats
� Rättegången
� Samhällets stöd och skyldigheter
� Sexualitet, sluta?
� Männen
� Män i mitt liv
� Gyn, tandläkare, sjukgymnast
� Se pojken
� Punkten, inse själv och acceptera
� Tillåta alla känslor, be om hjälp, skratta,  släppa masken, egna 

strategier och hitta mitt lugn och välmående
� Familj, vänner och stödpersoner



VIKTIGT FÖR MIG/BEMÖTANDE

� Inga förutfattade meningar
� Inte chockas
� Hälsa det ”arga” välkommet
� Beröm, värdefull
� Inte jämföra, vårt egna värsta
� Inte döma, ej anklaga (ej varförfrågor)
� Ej passiv, ej inrutad (privat)
� Språket
� Kunskap våld, attityder, freeze, sex efter 

(och under)
� Tålamod, tillit
� Inte förbli offret
� Hjälp till självhjälp
� Närhet (kram)

Våga se, 
våga agera 
och våga 

fråga!



When something bad happens you have three
choices. 
You can either let it define you, let it destroy

you, or you can let it strengthen you







MITT LIV IDAG ÄR BARNEN OCH FAMILJEN

¢ Bilder….





PAULINA IDAG



ORD JUST TILL DIG

� Hem och prata med ditt/dina/andras barn
� Nyttja tidningar, filmer, tv, sociala medier, föreläsningar och böcker
� Inte bara uppsökande och informationssyfte utan förebyggande
� Lägg fokus rätt
� VÅGA

DU är nog och 
DU kan vara den viktigaste i någons liv



TACK FÖR MIG

Paulina Bengtsson
Mail: paulina@novahuset.com
Facebook: Föreläsare Paulina, Hjärnkollsambassadör, 
verksamhetsansvarig Novahuset
Instagram: Forelasarepaulina

Novahuset
Hemsida: www.novahuset.com
Facebook: Novahuset*föreningen mot sexuella övergrepp
Instagram: Novahuset


