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Høring – NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – 
strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer 
 
 
Synspunkter på utvalgets vurderinger, avsluttende konklusjoner og anbefalinger (slik de 
fremgår av kapittel 11). 
 
 
Vi tar kun stilling til forslag til endringene vedrørende § 237 da denne omhandler direkte eller 
indirekte smitteoverføring mellom mennesker (ikke § 238).  
Etter vår oppfatning har utvalget levert en velskrevet rapport basert på grundig forarbeid. Deres 
anbefalinger vil ev. føre til en ”nedkriminalisering” i forhold til § 155, dog ikke en 
avkriminalisering. Utvalget gjør imidlertid grundig rede for hvorfor flertallet mener det ikke er 
noen løsning å anvende de generelle straffebudene om kroppsskade (blant annet at 
strafferammen her vil kunne være høyere).  
 
Vi støtter utvalgets anbefalinger/vurderinger om;  
 
- at straffenivået foreslås senket  
- at ”simpel uaktsomhet” i henhold til § 155 går ut, at smitteoverføring nå skal rettes mot 

”forsettlige handlinger og grovt uaktsomme handlinger”. 
- at det anbefales lovfestet at for eksempel ved bruk av kondom kan den smitteførende 

personen ikke straffes (forsvarlig bruk av kondom fritar for straff allerede).  
- at helsemyndighetene bør utarbeide en veileder for mer ensartet og god praktisering av 

smittevernloven,  
- at innsatsen økes for at utsatte grupper skal sikres et bedre smittevern, 
- at de hivpositive som ikke klarer å sørge for forsvarlig smittevern får hjelp i form av 

rådgivning, psykologhjelp, tidligere behandlings oppstart med mer.   
- at seksualundervisningen i skolen styrkes, spesielt med tanke på hiv og andre seksuelt 

overførbare infeksjoner, 
- at hivpositive kan få tilbud om assistert befruktning 
- at innsatsen i henhold til asylsøkere/innvandrere styrkes     
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Vi har følgende bemerkninger til;  
 
- samtykke ved smittevernveiledning gitt av helsepersonell; Dette vil kun fungere i 

parforhold der begge har mulighet til og ønsker å møte til en felles 
smittevernveiledningskonsultasjon hvor skriftlig og juridisk gyldig samtykke kan 
avleveres og dokumenteres. I andre typer relasjoner vil dette ofte ikke være 
gjennomførbart og det strafferettslige ansvaret forblir hos den hivpositive.  

 
- hva som menes med ”forsvarlige smitteverntiltak” og definisjonen av ”sikrere sex” synes 

noe uklart. Nasjonalt folkehelseinstitutt vil kunne gi føringer, men det er en kjensgjerning 
at det er ulike oppfatninger innad i det medisinske fagmiljøet for eksempel i forhold til 
oralsex. Folkehelseinstituttet anbefaler kondom også ved oralsex (dog primært pga syfilis 
og gonoré), men vi vet at veldig få bruker dette. Skal en person som gjentatte ganger har 
beskyttet analsex, men ubeskyttet oralsex (over tid med samme person) kunne straffes? 
Det samme gjelder når en person står på behandling (ART) og ikke har påvisbart virus i 
blod. Denne personen kan ha fått beskjed av sin lege om at smittefaren er minimal og 
derved handle ”i god tro” og allikevel kunne straffes.   
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