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Høring – Regulering av konverteringsterapi
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 2. juli 2021 hvor det inviteres til innspill
om lovforslag om regulering av konverteringsterapi. NSFs høringssvar er utarbeidet i samarbeid
med LaH, Landsgruppen av Helsesykepleiere, NSF m.fl.
NSF støtter departementets forslag om et forbud mot å forlede eller presse en annen til å motta
konverteringsterapi. NSF ønsker et absolutt forbud mot konverteringsterapi, ikke bare overfor
barn og unge. NSF mener verken ut fra en faglig vurdering, menneskerettslig forpliktelse eller av
hensyn til fri tro- og religionsutøvelse, at konverteringsterapi skal kunne forstås som rett til å
utøve makt over mennesker som kan skade kropp og sjel.
FNs høykommissær for menneskerettigheter har slått fast at «konverteringsterapi er uetisk,
uvitenskapelig og ineffektiv, og at det i noen tilfeller må anses som tortur». Det foreligger ikke
evidens for nytteverdi av konverteringsterapi, og faglig sett er det en praksis som ikke
anerkjennes. Jamfør helsepersonelloven strider utøvelse av konverteringsterapi med forsvarlig
praksis.
NSF mener et forbud vil bidra til å beskytte individers rett til å utvikle og bevare sin seksuelle
orientering og kjønnsidentitet. For NSF er det viktig å verne enkeltindivider mot handlinger som
kan være skadelig for deres psykiske helse og være krenkende. Videre mener NSF at
praktisering av konverteringsterapi gir grobunn for fordommer og diskriminering. Yrkesetiske
retningslinjer for sykepleiere sier at:

«Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende
verdighet. Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder
retten til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp, retten til å være medbestemmende og
retten til ikke å bli krenket.»
Høringsnotatet inneholder grundige drøftinger knyttet til fag, etikk, lovverk og menneskerettslig
praksis, nasjonalt og internasjonalt. NSF anerkjenner at det er en krevende avveining og at et
forbud vil være et inngripende tiltak fra lovgivende myndighet, særlig overfor voksne. Samtidig
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mener NSF at begrepet konverteringsterapi er problematisk i seg selv. Det ordsetter en
intervenering når det gjelder å endre sin kjønnsidentitet som terapi. Det bør vurderes om terapi
som begrep skal brukes da dette gir en legitimitet og anerkjennelse som det ikke er verken
medisinsk, etisk eller juridisk grunnlag for. Særlig i møte med barn og unge, og sårbare grupper
som det vises til i høringsnotatet.
Landsgruppen av helsesykepleiere sier:
«Vi mener at all form for forsøk på å påføre skam, endring eller «omvendelse» av legning,

seksuell lovlig praksis og tenningsmønster bør forbys hele vår målgruppe, som er barn og
ungdom fra fødsel til 25 år.»
NSF mener en tydelig lovgivning vil være et viktig virkemiddel for å stanse praktisering av
konverteringsterapi. Det hersker bred konsensus om at konverteringsterapi i det store og hele er
både krenkende og helseskadelig. Et absolutt forbud mot konverteringsterapi vil derfor være et
tydelig signal om å anerkjenne identitet og kjønnsidentitet overfor den enkelte, uavhengig av
alder, og overfor lhbt gruppen som helhet.
NSF mener følelig at markedsføring ikke skal være tillat og at det må foreligge et forbud om å
medvirke til konverteringsterapi i utlandet.

Med vennlig hilsen

Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder
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