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Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn 

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov om 

endring av juridisk kjønn. 

 

Forslaget skal gjøre det enklere å endre juridisk kjønn og innebærer blant annet at dagens krav 

om sterilisering og medisinsk behandling fjernes som vilkår for å få endre juridisk kjønn. 

Forslagene i høringsnotatet tar utgangspunkt i anbefalingene fra en ekspertgruppe i rapporten 

Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn (se eget høringsbrev fra Legeforeningen av 1. juli 2015). 

På noen områder skiller imidlertid departementets forslag seg fra ekspertgruppens 

anbefalinger. 

 
Norge har over lang tid stilt omfattende medisinske krav til den som ønsker å endre sitt kjønn i 

Folkeregisteret (personens ”juridiske kjønn”). Det er blant annet stilt krav om irreversibel 

sterilisering og kastrasjon. Bakgrunnen for dette er medisinske vurderinger som var utbredt i en 

rekke land for 50-60 år siden. Praksisen er ikke regulert og har vært uforandret siden de første 

kjønnsskifteoperasjonene ble gjennomført i Norge på 1950-60-tallet. Ordningen har blitt kritisert, 

både av brukerorganisasjoner og menneskerettighetsinstanser og av enkeltpersoner som ønsker å 

skifte juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå fullstendig kjønnsbekreftende behandling. 
 

Høringsbrev og høringsnotat kan i sin helhet leses på: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-lov-om-endring-av-juridisk-

kjonn/id2423028/ 

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

19. oktober 2015. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

 

 

https://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-arbeid/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-samfunnsmedisinsk-forening/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-urologisk-forening/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-kirurgisk-forening/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-plastikkirurgisk-forening/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-indremedisinsk-forening/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-endokrinologisk-forening/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barne--og-ungdomspsykiatrisk-forening/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-lov-om-endring-av-juridisk-kjonn/id2423028/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-lov-om-endring-av-juridisk-kjonn/id2423028/


Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer. 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Gorm Hoel 

Fagsjef 


