En normal penis er vanligvis mellom 13 og 15 cm i erigert tilstand
Fakta. Slapp penis sier lite om erigert størrelse

Sæd og tiss kan komme ut av penis samtidig
Fleip! Ved ereksjon stenges urinrøret

Du kan ha en seksuelt overførbar infeksjon uten å vite det
Fakta. For eksempel har mange klamydia uten å merke noe. Likevel kan andre smittes.

Gjennomsnittsalderen for seksuell debut for norske jenter er ca 17,5 år
Fakta.

Gjennomsnittsalderen for seksuell debut for norske gutter er ca 18 år
Fakta.

Man kan ikke bli gravid hvis man bare har sikre perioder
Fleip! Det finnes ingen sikre perioder. Man kan bli gravid i hele menstruasjonssyklusen.

Man kan bli steril av klamydia
Fakta. Egglederbetennelse hos jenter og betennelse i bitestiklene hos gutter kan føre til sterilitet.

Omskjæring av jenter er forbudt ved lov i Norge
Fakta. Omskjæring av jenter er ulovlig og kan gi fengsel. Det er straffbart å føre jenter ut av landet
for omskjæring.

Mensen kan forsvinne hvis man slanker seg for mye
Fakta. Ved overdreven slanking/trening eller ved sykdom kan mensen bli borte. Oppsøk lege hvis
den uteblir.

Det er aldersgrense for kondombruk
Fleip!

Oljebaserte glidemidler skader kondomet
Fakta. Derfor anbefales vannbaserte glidemidler.

Kondom er eneste prevensjonsmiddel som beskytter mot kjønnssykdommer
Fakta.

Man må ha gynekologisk undersøkelse for å få p-piller
Fleip! Man trenger ikke det hvis man ikke vil. Men det er likevel både lurt og vanlig å gjøre det.

HIV kan overføres fra mor til barn under fødselen
Fakta. Både under svangerskapet og/eller ved selve fødselen. HIV kan også overføres gjennom
morsmelk.

Halvparten av alle gutter får hovne bryster i en periode i puberteten
Fakta. Gutter har også kvinnelige kjønnshormoner (og jenter har mannlige). Er ufarlig og forsvinner
av seg selv.

Det er farlig å onanere for ofte
Fleip! Det er ikke farlig. Noen gjør det 5 ganger pr. dag, andre 1 gang i uka. Å onanere gjør deg
kjent med kroppen din.

Det er forbudt for to 15-åringer å ha sex med hverandre
Fleip! Det er forbudt bare når den ene er under 16 år og den andre er over. Loven beskytter unge
fra å bli utnyttet.

Hvis en jente ikke blør eller har vondt første gang hun har sex, er hun sikkert
ikke jomfru
Fleip! Det er forskjellig fra jente til jente hvor mye skjedekrans hun er født med.

Gutter er alltid kåte når de har stiv tiss
Fleip! Det er riktig at gutter får stiv tiss når de blir kåte, men de kan også få det når som helst ellers,
f.eks. ved nervøsitet.

Kvinner i Norge har selv rett til å bestemme om de vil avbryte et svangerskap
ved å ta abort
Fakta. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen. Ta direkte kontakt med et sykehus som har
gynekologisk avdeling.

