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Høring: forslag til regulering av konverteringsterapi 

Legeforeningen viser til høringsbrev 2.7.21 der det bes om innspill til forslag til regulering av 

konverteringsterapi.  

Legeforeningen vil innledningsvis bemerke at usikkerhet om egen identitet hverken er sykdom i 

somatisk forstand, en lidelse i psykiatrisk forstand eller en "tilstand" i en eller annen uspesifisert 

forstand. Seksuell legning kan ikke velges bort eller behandles. Kjønnsidentitet og seksuell legning er 

som den er, og for hver enkelt gjelder det å komme til klarhet over den, og finne seg til rette med 

den – ikke å endre den. Det understrekes at kjønnsbekreftende kirurgi og hormonbehandling ved 

kjønnsinkongruens ikke handler om endring av kjønnsidentitet og seksuell legning, men om aksept og 

bekreftelse på egen kjønnsidentitet. Terapi i helsefaglig forstand ved usikkerhet om egen identitet 

handler om å få hjelp til å finne og akseptere sin egen identitet, ikke om å endre den. Legeforeningen 

mener lovforslaget er en viktig markering av aksept og respekt for seksuelle minoriteter. 

Flere vitenskapelige studier fra andre land, beskrevet i Bufdirs kunnskapsoppsummering fra 2020, 

indikerer at handlinger som har som formål å endre eller undertrykke/fornekte personers seksuelle 

orientering eller kjønnsidentitet kan ha direkte negativ effekt på den psykiske helsen til dem som 

utsettes for dette. Legeforeningen mener derfor det er riktig og viktig å regulere og begrense slik 

virksomhet. 

Legeforeningen ønsker et forbud mot denne typen handlinger, og mener at også voksne over 18 år 

bør vernes mot konverteringsterapi. Basert på vurderingene fremlagt i høringsnotatet fremstår det 

som at det ikke er anledning til å lovfeste et slikt forbud av hensyn til menneskerettighetene, men 

dette bør vurderes grundig. Når det gjelder definisjonen av konverteringsterapi, mener 

Legeforeningen at også det å undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet bør tas inn, i 

tillegg til det å endre og fornekte. Det å "undertrykke" er å holde en følelse/trang e.l. under streng 

kontroll, mens "fornekte" beskriver det å ta avstand fra eller ikke ville vedkjenne seg. Legeforeningen 

mener det er viktig at alle nyansene er med i beskrivelsen.  

Begrepsbruk 

Legeforeningen så helst at det ikke ble benyttet begreper som er knyttet til medisinsk virksomhet når 

de handlingene som omtales ikke har noe med helsefaglige behandlinger å gjøre. Legeforeningen 

erkjenner likevel at begrepet "konverteringsterapi" har blitt innarbeidet i det norske språk, og at det 

nok er vanskelig å endre. Det er likevel grunn til å understreke det problematiske i at begrepet 

"terapi" brukes, fordi det kan fremstå som en helsefaglig behandlingsform. Det samme gjelder 

bruken av ordet "behandlingslignende" som gir assosiasjoner til at dette har en helsefaglig 

forankring. Særlig problematisk er dette fordi det kan gi en form for legitimasjon til 



 
 
 
 
 

konverteringsterapien ved at det fremstår som at personen har noe sykelig ved seg som bør rettes 

opp. Det er viktig å gjøre et klart skille mellom det som er anerkjent helsehjelp og som reguleres av 

helselovgivningen, og de handlinger som det foreslåtte forbudet er ment å ramme. 

Plassering i lov 

Legeforeningen mener forslaget bør plasseres i en egen særlov. Det fremstår som at begge løsninger 

(straffeloven eller særlov) rettslig sett gir det samme utfallet. Fordelen med en særlov er at 

bestemmelsene blir mer oversiktlige og lettfattelige. Denne pedagogiske fordelen gjør at forbudet 

blir lettere å forstå for allmennheten. Det må kunne antas at en lov som er lettere tilgjengelig for 

allmennheten har større sjanse for å bli fulgt også. Legeforeningen ser det også som en fordel at en 

egen lov gir rom for en formålsbestemmelse som tydeliggjør hva lovens hensikt er, og antar at en 

egen lov kan bidra til en økt oppmerksomhet om forbudet.  

Aldersgrense 

Det er et særlig spørsmål i høringsnotatet om aldersgrensen for å kunne samtykke til 

konverteringsterapi skal gå ved 18 eller 16 år. Legeforeningen støtter et absolutt forbud til 18 år. I 

denne vurderingen legges det vekt på at barn og ungdom kan bruke tid på å finne ut hvilken seksuell 

legning de har. De er usikre og lettpåvirkelige, og i tillegg er de ikke økonomisk uavhengige. 

Legeforeningen er enig i beskrivelsen i høringsnotatet der det fremgår at "ungdomstiden er en sårbar 

periode for unges utvikling av en egen identitet, inkludert identiteten knyttet til seksuell orientering 

og kjønn, og at ungdom kan være særlig utsatt for uheldig påvirkning som kan ha stor negativ 

innvirkning på psyken og selvbildet." Det er derfor grunn til å verne om ungdom helt til fylte 18 år. 

Legeforeningen vil bemerke at den helserettslige myndighetsalder som utgangspunkt er 16 år, jf. 

pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første ledd. Når vi likevel faller ned på en 18 års-grense for 

konverteringsterapi, er det fordi det er store relevante forskjeller på et samtykke til helsehjelp og et 

samtykke til konverteringsterapi. Når det gjelder helsehjelp er dette underlagt en rekke 

bestemmelser både i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven som skal sikre at 

behandlingen som tilbys er faglig forsvarlig (hpl. § 4), og at den som skal samtykke har den 

nødvendige informasjonen til å ta stilling til spørsmålet (pbrl. § 3-2). Helsepersonellet har et 

personlig ansvar for å vurdere om 16-åringen i det konkrete tilfellet har forstått hva behandlingen går 

ut på og mulig risiko eller bivirkninger. Rammene rundt samtykket er på denne måten en helt annen 

enn det vi må kunne anta at er situasjonen når det gjelder konverteringsterapi. 

Det vil i vurderingen av aldersgrense også kunne pekes på at man ved fylte 15 år har anledning til å 

melde seg inn eller ut av et trossamfunn, jf. trossamfunnsloven § 2. Det å velge å melde seg inn eller 

ut av et trossamfunn må etter vår vurdering kunne anses som noe reelt sett helt annet enn det å la 

seg undergå konverteringsterapi. Slik konverteringsterapi beskrives i høringsnotatet dreier dette seg 

om systematisk påvirkning av ulik form, der formålet med "terapien" er å endre noe grunnleggende i 

den enkeltes opplevelse av seg selv. Det å undergå en form for systematisk påvirkning for å forsøke å 

endre sin personlighet er etter vår mening noe annet og mer inngripende overfor den enkelte enn 

det å melde seg inn/ut av trossamfunn, noe som begrunner en høyere aldersgrense. 



 
 
 
 
 

Legeforeningen støtter også at forbudet mot å medvirke til at barn og ungdom reiser til utlandet for 

å motta konverteringsterapi bør være absolutt. 

Markedsføring  

Når det gjelder spørsmålet om markedsføring av konverteringsterapi, mener Legeforeningen dette 

bør være forbudt. Dette vil være en måte å begrense omfanget av denne aktiviteten på. Det vil 

fremstå merkelig dersom det ikke er tillatt å utføre konverteringsterapi overfor personer under 18 år, 

men det er fritt frem å markedsføre tilbud om det. Av hensyn til alle de man mener å beskytte med 

forbudet mot å utføre konverteringsterapi, bør også markedsføring av det forbys. 

Alternativt mener Legeforeningen det bør stilles eksplisitte krav til innholdet i markedsføring av 

konverteringsterapi. Det antas likevel at et forbud vil være enklere å håndheve enn å skulle føre 

tilsyn med markedsføring av konverteringsterapi. Følgende punkter bør i så fall kreves: 

• Konverteringsterapi er ikke en helsefaglig, vitenskapelig dokumentert behandlingsform, og 

myndighetene oppfatter denne bruken av terapibegrepet som villedende. 

• Redegjørelse for hva det markedsførte konverteringsterapitilbudet består i, og hvilken 

dokumentasjon den bygger på. 

• Redegjørelse for hvordan markedsfører sikrer at den som søker konverteringsterapi er 

samtykkekompetent, og ikke i behov av helsehjelp for forhold relatert til 

konverteringsterapien. 
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