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Høring – NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlige 
smittsomme sykdommer. 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev vedrørende NOU 2012:17 – Om kjærlighet og 
kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlige sykdommer. NSFs høringssvar er utarbeide med innspill 
fra Landsgruppen av Helsesøstre i NSF. Landsgruppen har hatt høringen til uttalelse i sentralt styre og 
lokale faggrupper. Landsgruppen er representert i Folkehelseinstituttets gruppe for SOI samt et 
nyetablert nettverk for bedre seksualundervisning. Deres innspill er med bakgrunn i dette i hovedsak 
knyttet til disse temaene.  
 

Smittevernloven og folkehelseloven er sentrale for å ivareta folkehelsen. NSF mener at smittevernlovens 
ikke-rettslige virkemidlene har en stor betydning for å verne befolkningen mot alvorlig smittsomme 
sykdommer. NSF vil innledningsvis berømme utvalget for en særdeles grundig utredning, og den tydelige 
vektleggingen av primærforebygging og seksualundervisning for å nå målene om god seksuell helse og 
reduksjon i seksuelt overførbare infeksjoner.  
 

Strafferettslige forhold 

NSF mener prinsipielt at informasjon, testing og behandling er en bedre tilnærming enn strafferettslig 
forfølgelse for personer som smitter.  Vi mener at straffeforfølgelse kan føre til hemmeligholdelse og 
forhindre åpenhet. God informasjon, ansvarliggjøring, dialog og gode rutiner bør være hovedstrategien 
for å forhindre smittespredning.  
 

Samtidig mener NSF at det bør være mulig å straffeforfølge ved særskilt uaktsom atferd eller 
smitteatferd med viten og vilje. Dette gjelder særlig der den smittede bevisst har gitt feilaktig eller 
misvisende informasjon om sin smittestatus. NSF mener som utvalget at den smittede parten har et 
særlig ansvar for å forebygge videre smitte. Vi støtter derfor utvalgets flertallsinnstilling om at det etter 
norsk rett fortsatt bør kunne reageres med straff ved smitteoverføring og fare for smitteoverføring. 
 

Det er kjent at den særskilt straffelovgivning på dette feltet har blitt opplevd som stigmatiserende og 
diskriminerende av sårbare grupper. NSF mener at pasienter skal vernes mot direkte og indirekte 
diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet og seksuell legning. NSF mener at utvalgets 
forslag innbærer en tydeliggjøring av når straff ikke kommer til anvendelse. NSF mener videre at det er 
en forutsetning at en straffeforfølgning ivaretar krav som følger av menneskerettigheter og andre 
prinsipper for rettsikkerhet. Dette må være et bærende prinsipp, uavhengig om man har en særskilt 
regulering av smitteoverføring eller om eventuell straffeforfølgnings skjer etter andre straffebud. 
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9.4.2 Seksualundervisning og annen primærforebygging 

11.3.3 Smittevernhjelp og annen forebygging 

Vi støtter utvalgets anbefaling om styrking av seksualundervisningen, slik det er beskrevet i pkt.9.4.2 og 
11.3.3. I likhet med utvalget har vi i flere sammenhenger pekt på betydningen av at seksualundervisning 
tilbys allerede på grunnskoletrinnet. 
Norge ligger høyest i Norden når det gjelder ubeskyttet sex og de årlige smittetallene for klamydia ligger 
på et stabilt høyt nivå. I tillegg til relativt høye smittetall for hiv, er dette en utfordring i et 
folkehelseperspektiv. For at unge i Norge skal klare å utvikle gode og sunne holdninger til seg selv, sin 
egen seksualitet og seksuelle helse, er det viktig at de får objektiv, ikke-kommersiell og usminket 
informasjon. Skolen er den viktigste arenaen i så måte. Skolehelsetjenesten og helsestasjoner for 
ungdom er særlig viktige arenaer for ivaretakelse av unges seksuelle og psykiske helse. Landsgruppen av 
helsesøstre NSF har tidligere pekt på at helsesøstre i liten grad har kapasitet til å drive 
primærforebyggende arbeid i klasserommet, eksempelvis seksualundervisning, noe også 
tilsynsrapporter
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bekrefter. Skal man lykkes med en god seksualundervisning må kommunene sikre at 

tjenesten har midler og kapasitet til å drive primærforebyggende arbeid. Helsedirektoratets foreslåtte 
minstenorm for helsesøsterdekning i skolehelsetjenesten må oppfylles som et minimum, og det må lages 
en opptrappingsplan for å nå det målet. 
 
Det finnes ingen større, nasjonale undersøkelser om hvordan dagens seksualundervisning oppfattes av 
ungdom og skolepersonell i Norge, hvordan den faktisk bedrives og hvordan den eventuelt kan 
forbedres. Det bør vurderes hvorvidt Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet kan 
gå sammen i et tverrfaglig samarbeid for å skaffe til veie et slikt faktagrunnlag. Det kan bidra til utvikling 
av tiltak med mål om å gi alle elever i grunn- og videregående opplæring den kompetansen de trenger 
for å ivareta sin seksuelle og psykiske helse. 
 

9.4.3 Smittevernarbeid i helsetjenesten 

Helsestasjon for ungdom (HFU) nevnes som et viktig lavterskeltilbud der eksempelvis storparten av 
klamydia-diagnostiseringen i ungdomsgruppen skjer. I tillegg til testing for SOI er helsestasjon for 
ungdom en viktig arena for helseopplysning, individuell veiledning og smitteoppsporing.  
Mange HFU’er tilbyr seksualundervisning i grupper/klasser. Utbredelse av HFU er imidlertid svært ujevnt 
fordelt utover landet til tross for at dette er en lovpålagt oppgave
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. Det er behov for en ressursmessig 

styrking av tilbudet, sikring av tilbud uavhengig av bosted, en tydeligere faglig styring fra 
helsedirektoratets side og tilbud om jevnlig etterutdanning for ansatte.  
 

11.3.5.3 Opplysninger om smittede barnehagebarn 

Vi støtter utvalgets forslag om at problemstillingen bør omtales i den veilederen som utvalget 
anbefaler utarbeidet om ulike spørsmål på smittevernfeltet, jf. punkt 11.3.5.1 og 11.3.3, med 
henvisning til Folkehelseinstituttets faglige anbefalinger. Videre bør denne tematikken også 
omtales i nye faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som er under 
utarbeidelse. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir ofte forespurt og trukket inn i denne 
type problemstillinger. 
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