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         25.september 2022 

 

 Høring – nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi 

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt på høring nytt lovforslag om forbud mot 

konverteringsterapi. Forslaget innebærer et forbud mot å utføre og markedsføre 

konverteringsterapi og foreslår at det tas inn i straffeloven som ny § 270. Departementet 

skriver at de gjennom dette lovforslaget ønsker å ramme handlinger som innebærer en 

potensielt skadelig innblanding i en annen persons utvikling og opplevelse av identitet knyttet 

til seksuell orientering og kjønnsidentitet. Departementet foreslår at straffebudet skal ramme å 

«anvende metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin 

seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk 

skade». 

Departementet foreslår at strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bøter eller 

fengsel i inntil 3 år og at strafferammen skal være 6 år dersom handlingen har medført 

betydelig psykisk skade. 

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) leverte et omfattende støttende svar til forslaget om 

regulering av konverteringsterapi høsten 2021 

hoering-forslag-til-regulering-av-konverteringsterapi.pdf (legeforeningen.no) 

 

Vi var da særlig opptatt av at definisjonen av handlinger som bør omfattes av loven og 

overordnet støtter vi endringen til «anvende metoder med formål om å få en annen til å endre, 

fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til 

å påføre vedkommende psykisk skade». Vi støtter at man har fjernet seg fra 

behandlingsbegrepet og isteden bruker metodebegrepet. Vi var opptatt av at undertrykkelse er 

inkludert i definisjonen og ser at dette nå også er tatt inn.  

 

Barn 

NFA støtter at å anvende metoder for å få et barn til å endre, fornekte eller undertrykke sin 

seksuelle orientering eller kjønnsidentitet vil kunne ha særlig stor innvirkning på barns 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/9ac9785255c749a2b0706fc0bb3de8d7/hoering-forslag-til-regulering-av-konverteringsterapi.pdf
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selvfølelse og identitetsutvikling. Vi støtter tydeliggjøringen av at slike metoder overfor barn 

alltid skal anses å være «klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade». Vi støtter også 

at man har flyttet aldersgrensen slik at barn defineres som alle personer under 18 år. 

 

Grenseoppgang mot kjønnsbekreftende behandling  

Det er for oss en uklar avgrensing mot kjønnsbekreftende behandling, spesielt for barn og 

unge. Når det foreslåtte lovforslaget ønsker å ramme handlinger som innebærer en potensielt 

skadelig innblanding i en annen persons utvikling og opplevelse av identitet knyttet til seksuell 

orientering og kjønnsidentitet, kan det også inkludere aktiv kjønnsbekreftende behandling.  Det 

er ikke uvanlig at barn og unge oppfører seg på måter som bryter med våre forventninger om 

kjønn. Flere oppfølgingsstudier indikerer at de kjønnsinkongruente følelsene vil forsvinne i 

starten av puberteten, og ungdommen eller den unge voksne slår seg til ro som cis 1. Også der 

kjønnsinkongruens oppstår omkring pubertet mangler vi forskningsevidens på stabiliteten til de 

kjønnsinkongruente tankene og følelsene, og det er grunn til å bruke tid på å finne riktig 

tilnærmingsmåte til kjønnsidentiteten. Å avvente en utviklingsfase med et åpent sinn er ikke 

det samme som konverteringsterapi. Det er viktig at lovteksten formuleres slik at det ikke blir 

en uklar grenseoppgang mellom samtaler og andre handlinger i forbindelse med utviklingen av 

kjønnsidentitet over tid, og det som faller inn under begrepet konverteringsterapi. 

Samtykkekompetanse 

NFA støtter departementets vurdering av samtykkekompetanse. Departementet fremhever at 

anvendelse av metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin 

seksuelle orientering eller kjønnsidentitet vil være straffbart uavhengig av samtykke der 

anvendelsen av slike metoder er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade. Det er 

nettopp vanskeligheter med å avvise, å si nei, press, utestengelse og trusler som er noe av 

hovedargumentasjonen for at det er behov for lovregulering. Vi er enige i at det er svært 

krevende å avgjøre om det er gitt reelt samtykke i den konteksten konverteringsterapi oftest 

skjer innenfor.   

Totalforbud 

Helsepersonelloven stiller krav om at helsehjelp skal være forsvarlig. Helsepersonellovens 

formål definert i §1 er å "bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og 

omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten". 

Helsepersonelloven § 4 stiller krav til helsepersonells utførelse av arbeidet. Helsehjelpen skal 



Norsk forening for allmennmedisin • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo 
Telefon 23 10 90 00 • e-post: nfa@nfa.legeforeningen.no • www.legeforeningen.no/nfa 

være faglig forsvarlig og omsorgsfull: "Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de 

krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets 

kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig."  

Forsvarlighetskravet gjelder for all helsehjelp som omfattes av helsepersonelloven. Kravet 

innebærer en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer og 

lovbestemte krav til yrkesutøvelsen, nasjonale veiledere og retningslinjer må følges. 

Behandlingens skadepotensial vil også være et moment i forsvarlighetsbedømmelsen. NFA er 

enig i konverteringsterapi ikke vil være i samsvar med forsvarlighetskravet.  

 

Retten til privatliv og familieliv omfatter retten til å bestemme sin seksuelle legning, sitt 

kjønnsuttrykk og sin kjønnsidentitet. Vi har som leger et ansvar for å vurdere etiske 

motforestillinger og bør gå ekstra langt i å si nei til alt som kan bidra til videre minoritetsstress 

og undertrykking.  

 

NFA støtter et forbud uansett alder.  

 

Menneskerettigheter 

NFA har ikke kompetanse til å gå grundig inn i disse vurderingene i kapittel 5, men støtter de 

grundige vurderingene departementet har gjort.   

 

Markedsføringsforbud 

Departementet fastslår at helsepersonells markedsføring av konverteringsterapi vil være i strid 

med helsepersonelloven § 13 og foreslår følgende lovregulering:  

Den som markedsfører metoder med formål om å få noen til å endre, fornekte eller 

undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet straffes med bøter eller 

fengsel i inntil 6 måneder.  

NFA støtter dette og også at det presiseres at markedsføring er all informasjonsvirksomhet 

rettet mot enkeltpersoner i promoteringsøyemed, gjennom for eksempel oppsøkende samtaler, 

SMS, direktemeldinger i sosiale medier og tilsvarende.  

Dette samsvarer med «Etiske regler for leger» (vår utheving) 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-

regler/etiske-regler-for-leger/ 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/etiske-regler-for-leger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/etiske-regler-for-leger/
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I. Alminnelige bestemmelser 

§9 
En lege skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk metoder som forsvarlig 
legevirksomhet tilsier. Metoder som setter pasienten i unødig fare, må ikke benyttes. Dersom 
legen selv ikke behersker en metode, skal han/hun sørge for at pasienten kommer under 
annen kyndig behandling. 
Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige 
undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring. En lege må ikke la seg presse til å bruke 
medisinske metoder legen finner faglig ukorrekte. 

III. Markedsføring og annen informasjon om legetjenester 

§1 
Markedsføring og annen informasjon om legetjenester, uavhengig av medium, kan bare 
inneholde opplysninger om: 

• virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon 

• praksistype, spesialitet og tittel (kfr. § 4 nedenfor) 

• diagnostiske og terapeutiske metoder 

• priser 
Opplysningene må reflektere medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelig dokumenterte 
indikasjonsstillinger og/eller metoder. Opplysningene må ikke inneholde noe som er uriktig eller 
villedende overfor publikum. Markedsføring som kan skape eller spiller på angst, fordommer 
eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme. 
Markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede resultater av 
definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet. Det skal ikke benyttes formuleringer som kan gi 
publikum inntrykk av at man ved å unnlate å benytte de annonserte tjenester kan sette egen 
eller andres somatiske, psykiske eller sosiale helse i fare. 
Markedsføring og informasjon om legevirksomhet må være i overensstemmelse med de 
intensjoner som fremgår av foranstående. 

 

NFA støtter at et forbud mot å markedsføre konverteringsterapi vil være viktig for forbudet 

mot å utføre konverteringsterapi ved at det begrenser muligheten til å gjøre eventuelle tilbud 

kjent og dermed muligheten til å utføre konverteringsterapi. Markedsføring av 

konverteringsterapi vil kunne ha betydning for etterspørselen. I tillegg til at sårbare personer 

blir bevisst at slike tilbud finnes og dermed selv søker seg til dette, vil markedsføring kunne 

føre til at andre i personens omgivelser blir kjent med tilbud og at det utøves sosialt press om å 

benytte seg av disse.  

 

Med vennlig hilsen 

Mari Bjørkman, leder av NFA sin faggruppe for lesbisk, homofil, bifil og transhelse    

Marte Kvittum Tangen, leder av NFA  

 
1 Sanne Engesland Øygarden og Margrete Sæland: Hvilke sentrale teorier om kjønnsidentitet finnes i 

psykologien for å belyse fenomenet kjønnsinkongruens? Kan disse teoriene bistå i etiske problemstillinger 

klinikere møter i sitt arbeid med barn og unge med kjønnsinkongruens? 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/94681/1/PSYC6100.pdf 


