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Høringsnotat om forbud mot konverteringsterapi 
 
Innledning 
 
Det vises til Politidirektoratets brev vedrørende innspill til høringsnotat om forbud mot 
konverteringsterapi.  
 
Frist for Oslo politidistrikt for innspill til Politidirektoratet er satt til 15. september 2022.   
 
Høringen er besvart av Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet ved Felles 
kriminalenhet, Oslo politidistrikt  
 
OPDs bemerkninger 
 
Oslo politidistrikt er positive til et forbud mot konverteringsterapi. Selv om omfanget av 
konverteringspraksis ikke er dokumentert, viser kartlegging utført av Bufdir at fenomenet 
eksisterer også i Norge. Bufdirs kartlegging antyder at konverteringsterapi i Norge i hovedsak 
foregår i religiøs kontekst og i nære relasjoner. Bruk av metoder med formål å endre noens 
seksuelle orientering eller kjønnsidentitet rammer sårbare personer eller grupper som allerede 
kan være utsatt for minoritetsstress, diskriminering og utenforskap på grunn av hvem de er – 
sin identitet. Samtidig viser undersøkelse fra SSB fra 2020 at ikke-heterofile er blant gruppene 
med lavest subjektiv livskvalitet i Norge. Dette er bekymringsfullt og underbygger et behov for 
å sette inn tiltak.   
 
Oslo politidistrikt er positive til et forbud mot markedsføring av konverteringsterapi. Dersom 
lovforslaget vedtas mener vi det er hensiktsmessig med et totalforbud mot konverteringsterapi 
overfor mindreårige (under 18 år).  
 
Hva gjelder forbud mot konverteringsterapi for personer over 18 år, reiser dette særskilte 
problemstillinger knyttet til de sentrale menneskerettigheter og retten til privatliv (EMK art 8). 
For voksne foreslås at straffebudet får anvendelse for handlinger som er ''klart egnet til å 
påføre vedkommende psykisk skade''. Tilleggsvilkåret om skadepotensiale gjør det mer 
forsvarlig sett hen til retten til privatliv, men skaper etter vår oppfatning utfordringer mht. 
klarhetskravet i Grunnloven § 96 og EMK art. 7. Også her bør grensene for hva som skal 
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regnes som ''psykisk skade'' enten oppregnes i lovtekst eller presiseres tydelig med eksempler 
i forarbeidene.  
 
Selv om det er liten kunnskap i Norge om hvordan konverteringsterapi foregår, er det et behov 
for å presisere hvilke handlinger som vil kunne omfattes som straffbare ''metoder''. Som et 
minimum bør lovforarbeidene si noe om og eksemplifisere både hva som faller innenfor og 
utenfor som straffbar ''metode''.  
 
Oslo politidistrikt er av den oppfatning at håndheving av bestemmelsen som foreslått vil 
innebære kompliserte juridiske vurderinger opp mot sentrale menneskerettigheter som retten 
til privatliv, religionsfrihet og ytringsfrihet. Forslaget reiser i tillegg bevismessige utfordringer 
knyttet til de ovenfor omtalte vilkårene som er foreslått i lovteksten da de til dels fremstår lite 
presise.  
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