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1. Innledning 

1.1. Innledning 
Utkastet omfatter forslag om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 50 om 
svangerskapsavbrudd og i lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering.  Endringene 
foreslås for å sikre at den norske lovgivningen er i overensstemmelse med de krav 
som Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets 
verdighet i forbindelse med anvendelsen av biologi og medisin: konvensjon om 
menneskerettigheter og biomedisin (heretter kalt biomedisinkonvensjonen) stiller 
når det gjelder adgangen til å foreta inngrep overfor personer som ikke er i stand 
til å samtykke. De foreslåtte endringene presiserer når det etter nevnte lover skal 
være adgang til å tillate inngrep overfor personer som ikke er i stand til selv å 
samtykke, fordi de er så alvorlig sinnslidende eller psykisk syke at de ikke har 
evne til å forstå betydningen av inngrepet. Spørsmålet er forelagt Justis- og 
politidepartementet og deres uttalelser er tatt hensyn til ved utformingen av 
ukastet til endringer.  

 
Biomedisinkonvensjonen trådte i kraft 1. desember 1999, og den er det første 
bindende all-europeiske instrument som ivaretar enkeltmenneskets rettigheter 
ved medisinsk forskning og behandling. Norge undertegnet konvensjonen i 1997 
og har etter undertegnelsen vurdert norsk rett opp mot konvensjonens krav med 
sikte på ratifikasjon.  

 
Forslaget til lovendringer er ment å presisere at det kun er i de helt unntaksvise 
tilfeller at det skal være anledning til å tillate inngrep etter lov om svangerskaps-
avbrudd og lov om sterilisering overfor personer som mangler samtykke-
kompetanse. Det er her en klar forutsetning at hensynet til den det gjelder skal 
veie tyngst i disse tilfellene. Forslaget legger opp til en snevrere adgang til å tillate 
inngrep enn dagens ordlyd i ytterste konsekvens åpner for. Det antas imidlertid at 
de foreslåtte endringer vil medføre små endringer i dagens praksis. 

1.2. Sammendrag av høringsnotatet 
Kapittel 1 inneholder innledning og et kort sammendrag av høringsnotatet med 
forslag til endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering. 
Kapittel 2 gir en oversikt over biomedisinkonvensjonens innhold og Norges 
forhold til konvensjonen per i dag. De foreslåtte lovendringer, som det redegjøres 
for i kapitlene 3 til 5, foretas som et ledd i arbeidet med å bringe norsk rett i 
samsvar med biomedisinkonvensjonens krav med tanke på en ratifisering av 
konvensjonen.  

 
Kapittel 3 tar for seg de foreslåtte endringer i lov om svangerskapsavbrudd. Etter 
dagens lovgivning er det fylkesmannen som skal samtykke til 
svangerskapsavbrudd for personer som ikke har samtykkekompetanse. 
Endringene foretar en innskrenking av fylkesmannens kompetanse i forhold til 
hvilke hensyn som kan begrunne at det gis samtykke til svangerskapsavbrudd for 
personer som ikke kan samtykke. En person vil bli ansett for ikke å kunne 
samtykke når vedkommende er alvorlig sinnslidende eller psykisk 
utviklingshemmet i betydelig grad og det må antas at vedkommende ikke har 
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evne til å forstå betydningen av inngrepet. Det foreslås å begrense adgangen til å 
samtykke i svangerskapsavbrudd i disse tilfeller til situasjoner der kvinnen vil ha 
en klar interesse i at dette tillates, eller i tilfeller der det vil være stor fare for at 
barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller 
skadelige påvirkninger under svangerskapet. 

 
Kapittel 4 tar for seg de foreslåtte endringer i lov om sterilisering som angår 
adgangen til å gi tillatelse til sterilisering. Det er steriliseringsnemnda i fylket som 
etter dagens lovgivning kan gi tillatelse til sterilisering overfor personer som ikke 
kan samtykke og der helbredelse eller vesentlig bedring ikke kan påregnes. 
Endringene foretar en innskrenkning av steriliseringsnemndas kompetanse til å gi 
slik tillatelse overfor personer som ikke kan samtykke selv. Dette vil være 
personer som har en så alvorlig sinnslidelse eller psykisk utviklingshemming eller 
psykisk svekkelse at vedkommende ikke har evne til selv å ta standpunkt til 
inngrepet. Etter dagens regler kan vergen søke om sterilisering på 
vedkommendes vegne begrunnet i at det på grunn av arveanlegg hos 
vedkommende er betydelig fare for at barn i tilfelle kan få alvorlig sykdom eller 
lyte, eller begrunnet i at vedkommende ikke vil kunne dra tilfredsstillende omsorg 
for barn på grunn av sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller psykisk 
svekkelse. Det foreslås å begrense adgangen til å tillate inngrep med denne 
begrunnelse til tilfeller der sterilisering fremstår som det beste alternativ for å 
forebygge svangerskap for den det gjelder. 

 
Kapittel 5 tar for seg de foreslåtte endringer i lov om sterilisering som angår 
Steriliseringsrådets adgang til å gi tillatelse til kastrering overfor personer som 
ikke kan samtykke. Endringene foretar en innskrenkning av Steriliseringsrådets 
kompetanse til å gi tillatelse til kastrering overfor personer uten 
samtykkekompetanse.  Vergen eller politimesteren kan søke om kastrering på 
vedkommendes vegne dersom vedkommende selv ikke har 
samtykkekompetanse, og vedkommende må formodes å ville begå 
sedelighetsforbrytelser på grunn av abnorm kjønnsdrift. Det foreslås å begrense 
adgangen til å tillate inngrep med denne begrunnelse til tilfeller der mindre 
inngripende virkemidler ikke er anvendelige, og der kastrering med stor grad av 
sannsynlighet vil ha den ønskede effekt. Videre foreslås det å utvide 
klageadgangen over Steriliseringsrådets vedtak, slik at det i disse tilfeller også 
kan klages over at det gis tillatelse til kastrering. 

 
Kapittel 6 inneholder en drøftelse av de antatte økonomiske og administrative 
konsekvenser av forslaget til lovendring, og konkluderer med at disse synes små. 
Kapittel 7 inneholder nærmere merknader til de foreslåtte lovendringer, mens 
kapittel 8 inneholder selve lovutkastet. 
 

2. Generelt om biomedisinkonvensjonen 

2.1. Generelt om konvensjonen 
Biomedisinkonvensjonen trådte i kraft 1. desember 1999. Konvensjonen ivaretar 
enkeltmenneskets rettigheter ved medisinsk forskning og behandling. 
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Konvensjonen søker å beskytte menneskets verdighet, rettigheter og friheter 
gjennom en rekke prinsipper og gjennom forbud mot misbruk av biologiske og 
medisinske fremskritt.   

 
Konvensjonen er hittil ratifisert av 19 land. Ytterligere 13 land har undertegnet 
den. Norge undertegnet konvensjonen 4. april 1997 og har i den prosess som har 
ledet opp til herværende lovforslag vurdert norsk rett opp mot konvensjonens 
krav med sikte på ratifikasjon. 

2.2. Nærmere om konvensjonens innhold 
I følge artikkel 1 skal hver stat i sin nasjonale lovgivning treffe nødvendige tiltak 
for å gjennomføre bestemmelsene i konvensjonen. Etter artikkel 27 kan ingen av 
bestemmelsene i konvensjonen tolkes slik at de innskrenker partenes adgang til å 
fastsette bestemmelser som gir et mer omfattende vern med hensyn til 
anvendelsen av biologi og medisin enn det vern konvensjonen etablerer. 

 
Kapittel 1 inneholder alminnelige bestemmelser, blant annet om konvensjonens 
formål om beskyttelse av alle menneskers verdighet og identitet, forrang for 
menneskets interesser og velferd fremfor samfunnets eller vitenskapens 
interesser, rettferdig og rimelig adgang til helsetjenester, samt krav om at alle 
inngrep på helseområdet skal være i samsvar med relevante profesjonelle plikter 
og standarder.  

 
Kapittel 2 inneholder bestemmelser om fritt og informert samtykke ved medisinsk 
behandling. Det etableres et vern for personer som ikke er i stand til å samtykke, 
slik at inngrep overfor en slik person kun kan foretas når det er direkte til fordel 
for personen selv. Videre inneholder kapitlet en bestemmelse om unntak fra 
samtykkekravet i nødssituasjoner, og en artikkel som regulerer visse sider av 
tvangsbehandling av alvorlig sinnslidende personer. 

 
Kapittel 3 inneholder bestemmelser om respekt for privatlivet med hensyn til 
opplysninger om egen helse. Enhver har krav på å få kjennskap til sine egne 
helseopplysninger unntatt i helt unntaksvise, lovfastsatte tilfelle når unntaket er til 
beste for pasienten. 

 
Kapittel 4 inneholder bestemmelser om menneskets arveanlegg og bestemmelser 
som regulerer bruken av teknikker som endrer menneskets arveanlegg, herunder 
et forbud mot å modifisere etterkommeres arveanlegg. Videre inneholder kapitlet 
en bestemmelse som forbyr valg av det fremtidige barnets kjønn, bortsett fra for å 
unngå alvorlig kjønnsbundet sykdom. 

 
Kapittel 5 regulerer beskyttelsen av personer ved vitenskapelig forskning. Det 
stilles en rekke betingelser for at forskning skal kunne utføres og konvensjonen 
legger særlig opp til meget strenge beskyttelsesregler ved forskning som ikke 
kan baseres på eget samtykke.  Kapitlet regulerer også forskning på befruktede 
egg. Frembringelse av befruktede egg til forskningsformål er forbudt. 

 



 6 

Kapittel 6 regulerer transplantasjon av organer og vev fra levende givere. 
Transplantasjon fra personer som ikke kan gi eget samtykke skal kun unntaksvis 
finne sted, og da bare under meget strenge betingelser. 

 
Kapittel 7 forbyr at menneskekroppen eller deler av den skal gi opphav til 
økonomisk gevinst, og fastslår at deler av kroppen bare kan oppbevares og 
anvendes til annet formål enn det kroppsdelen ble fjernet for etter informert 
samtykke. 

 
Kapittel 8 inneholder nærmere bestemmelser om partenes plikter vedrørende 
rettslig beskyttelse mot, erstatning for og sanksjoner ved ulovlig krenkelse av 
konvensjonens bestemmelser.  

 
Kapittel 9 inneholder bestemmelser som regulerer adgangen til innskrenkning av 
konvensjonens rettigheter, og retten til ytterligere beskyttelse gjennom nasjonal 
lovgivning på de områder konvensjonen omhandler, mens kapittel 10 blant annet 
pålegger partene å sørge for at de grunnleggende spørsmål som utviklingen 
innenfor biomedisin reiser, blir gjort til gjenstand for offentlig debatt. 

 
Kapittel 11 inneholder bestemmelser vedrørende fortolkning og oppfølgning av 
konvensjonen, mens kapittel 12 gir nærmere regler om inngåelse av protokoller 
for å videreutvikle konvensjonen på bestemte områder. Kapittel 13 inneholder 
bestemmelser om fremgangsmåten ved eventuelle endringer i konvensjonen, og 
kapittel 14 inneholder sluttbestemmelser som regulerer ikrafttreden, 
reservasjonsadgang og oppsigelse av konvensjonen. 

 

3. Forslag om endringer i lov om svangerskapsavbrudd 

3.1. Gjeldende rett 
Det alminnelige utgangspunkt etter lov om svangerskapsavbrudd er at begjæring 
om svangerskapsavbrudd skal fremsettes av kvinnen selv, jf. § 4 første ledd. 
Kvinnen tar selv den endelige avgjørelsen om svangerskapsavbrudd i tilfeller der 
inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende 
medisinske grunner ikke taler mot det, jf. § 2 annet ledd. Etter tolvte 
svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd foretas dersom en nemnd tillater 
dette, jf. §§ 2 tredje ledd og 7 annet ledd.  

 
Er kvinnen ”alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig 
grad” kan begjæring om svangerskapsavbrudd etter § 4 annet ledd fremsettes av 
vergen.  Kvinnens samtykke skal innhentes ”såfremt det kan antas at hun har 
evne til å forstå betydningen av inngrepet”, jf. § 4 annet ledd andre punktum. For 
de tilfeller der det må antas at kvinnen ikke har evne til å forstå betydningen av 
inngrepet kan svangerskapsavbrudd kun foretas med samtykke av fylkesmannen, 
jf. § 9 bokstav c, jf. § 4 annet ledd annet punktum.  Dersom inngrepet ikke kan 
skje innen utgangen av tolvte svangerskapsuke kreves fylkesmannens samtykke 
før nemndsbehandling. I disse tilfeller vil det altså være en totrinnsprosess der 
både fylkesmannen og nemnden må samtykke før inngrepet kan tillates. 
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Det stilles allerede etter dagens regler meget strenge krav for at en kvinne skal 
kunne anses for ikke å ha samtykkekompetanse etter § 4 annet ledd annet 
punktum.  Vilkåret ”alvorlig sinnslidende” skal etter forarbeidene tolkes på 
samme måte som det tilsvarende begrepet som er hovedvilkåret for 
tvangsinnleggelse etter psykisk helsevernloven av 1961, jfr. Ot.prp. nr. 38 (1974-
75): Om lov om svangerskapsavbrudd. Dette begrepet ble beholdt i den nye loven 
av 2. juli 1999 nr. 62, slik at begrepets innhold vil være likt etter den nye og den 
gamle loven.  

 
Ved vedtagelsen av lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
(psykisk helsevernloven) ble det uttalt at begrepet ”alvorlig sinnslidelse” ligger 
nær opptil det medisinske begrepet psykose, som i faglitteraturen vanligvis er 
forklart som sinnslidelser der det har utviklet seg en svekkelse av psykiske 
funksjoner av en slik grad at det griper sterkt inn i personens sykdomsinnsikt, 
evne til å møte dagliglivets krav og evne til å bevare kontakt med virkeligheten, jf. 
Ot.prp. nr. 11 (1998-1999): Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk 
helsevern (psykiatriloven) s. 77. Enkelte andre tilstander enn psykosene vil også 
kunne utgjøre ”alvorlig sinnslidelse”, men det er bare i særlige grensetilfeller at 
det kan komme på tale med tvangsomsorg overfor den som har psykisk lidelse 
uten å være psykotisk. I disse tilfellene står man overfor en helhetsvurdering, der 
ikke bare sykdomstilstanden, men også de utslagene den gir seg, må tillegges 
stor vekt. Det kan være tale om ”alvorlig sinnslidelse” hos personer med store 
karakteravvik der lidelsen medfører tap av mestrings- og realitetsvurderings-
evnen. Det understrekes at ”alvorlig sinnslidelse” er et strengt kriterium, jfr. 
Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 78.  

 
Vilkåret ”psykisk utviklingshemmet i betydelig grad” forutsettes i forarbeidene å 
omfatte personer med IQ under 55, jfr. Ot.prp. nr. 38 (1974-75). Det er imidlertid 
viktig å presisere at avgjørelsen av om hvorvidt kvinnen er psykisk 
utviklingshemmet i betydelig grad må suppleres med en bedømmelse av hele 
personligheten og situasjonen for øvrig, jfr. Sosial- og Helsedepartementets 
rundskriv 1-40/2001. Vilkåret ”psykisk utviklingshemmet i betydelig grad” er 
således også et strengt kriterium.  

 
Selv om begjæringen er fremsatt av verge, kan inngrepet ikke utføres dersom 
kvinnens samtykke ikke er innhentet ”såfremt det kan antas at hun har evne til å 
forstå betydningen av inngrepet”, jfr. § 4 annet ledd annet punktum. Det er altså 
kun i situasjoner der kvinnen mangler evne til å samtykke på grunn av manglende 
situasjonsforståelse, at inngrep kan utføres uten hennes samtykke. Et inngrep kan 
ikke utføres i tilfeller der kvinnen motsetter seg inngrepet og denne motstand er 
basert på forståelse av situasjonen.  I så fall vil hun ha tilstrekkelig kompetanse til 
å kunne avgi gyldig samtykke, og da kan ikke inngrepet lovlig utføres. 

3.2. Bakgrunnen for forslag til endringer av lov om svangerskapsavbrudd 
Den alminnelige hovedregel i følge biomedisinkonvensjonen artikkel 5 er at et 
inngrep på helseområdet kun kan foretas etter at den berørte personen har gitt et 
fritt og informert samtykke. Etter artikkel 6 kan et inngrep foretas overfor en 



 8 

person som ikke er i stand til å samtykke, der et slikt inngrep ”er til direkte fordel 
for ham eller henne”, jfr. artikkel 6 nr. 1. Etter konvensjonen artikkel 26 kan det 
imidlertid foretas inngrep overfor personer som ikke har samtykkekompetanse 
også i tilfeller der det ikke er til fordel for den det gjelder, forutsatt at visse vilkår 
er oppfylt. De generelle vilkår som må være oppfylt for at slike inngrep kan foretas 
stilles opp i artikkel 26 nr. 1: Inngrepet må ha grunnlag i ”lov”, og det må være 
”nødvendig i et demokratisk samfunn” av hensyn til den offentlige sikkerhet, til 
forebygging av kriminalitet, til vern om folkehelsen eller til vern om andres 
rettigheter og friheter.  

 
Etter dagens lov om svangerskapsavbrudd er det et krav om at samtykke skal 
innhentes dersom det kan antas at kvinnen har mulighet til å forstå betydningen 
av inngrepet, jfr. § 4 annet ledd. Mangler samtykkeevnen, er det fylkesmannen 
som fatter vedtak om inngrepet. Fylkemannens kompetanse til å samtykke i 
svangerskapsavbrudd er imidlertid ikke begrenset med hensyn til hvilke formål 
inngrepet kan fremme. Læren om myndighetsmisbruk setter visse grenser for 
fylkesmannens skjønnsutøvelse, men er i seg selv ikke tilstrekkelig til at kravet 
artikkel 6 nr. 1 stiller om at inngrepet skal være til direkte fordel for kvinnen, eller 
kravene artikkel 26 stiller til formålet med inngrepet, kan anses oppfylt. All den tid 
loven ikke inneholder noen begrensing av hvilke formål inngrepet kan fremme, 
kan det anses tvilsomt om reglene i lov om svangerskapsavbrudd er tilstrekkelige 
til å sikre oppfyllelse av biomedisinkonvensjonens krav. Videre er det slik at 
eventuelle unntak fra kravet om direkte fordel må lovfestes, jfr. artikkel 26. 
Lovfestning krever at lovhjemmelen for inngrep er tilstrekkelig klar og presis til at 
det blir mulig å forutsi sin rettsstilling. I og med at reglene i loven ikke angir 
hvilke formål inngrepet kan fremme, kan kravet til lovfesting ikke sies å være 
oppfylt. 

3.3. Departementets vurdering 
For at lov om svangerskapsavbrudds regler om inngrep overfor kvinner som ikke 
kan samtykke skal tilfredsstille biomedisinkonvensjonens krav, foreslår 
departementet at det trekkes opp grenser for når fylkesmannen kan tillate at det 
foretas svangerskapsavbrudd overfor kvinner som mangler samtykkekompetanse. 
Der kvinnen mangler samtykkekompetanse, og inngrepet ikke kan skje innen 
utgangen av tolvte svangerskapsuke, kreves fylkesmannens samtykke før 
nemndsbehandling. Nemndsbehandlingen er allerede lovregulert i dagens lov om 
svangerskapsavbrudd §§ 2, 7 og 8, og departementets forslag gjør ingen endringer 
i denne. 

 
I § 9 bokstav c foreslår departementet at det presiseres at samtykke kun kan gis til 
svangerskapsavbrytelse der kvinnen har en klar interesse av inngrepet. Med 
bestemmelsen om at kvinnen må ha en klar interesse av inngrepet oppstilles det 
krav om at det må foretas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Det må her 
tas hensyn til kvinnens samlete situasjon, herunder hennes muligheter til å dra 
tilfredsstillende omsorg for barnet, og det må legges vesentlig vekt på hvordan 
kvinnen selv og hennes verge bedømmer situasjonen. Relevante hensyn i 
vurderingen kan være om svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan 
føre til en urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse eller sette 
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kvinnen i en vanskelig livssituasjon. Videre vil man kunne se hen til om hun har 
disposisjon for sykdom, om hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven 
§§ 197-199 (incest), eller om svangerskapet er et resultat av omstendigheter som 
omtalt i straffeloven §§ 192-196 og § 199 (seksuelt misbruk). Det faktum at det 
foreligger stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige 
anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet være et 
relevant hensyn å ta i betraktning.  

 
Disse hensyn tilsvarer vilkårene i dagens regler for når svangerskapsavbrudd kan 
skje etter utgangen av tolvte svangerskapsuke, jfr. lov om svangerskapsavbrudd § 
2 tredje og fjerde ledd. Hensynene skal forstås på samme måte som de tilsvarende 
uttrykk i § 2. Det vises for øvrig til forarbeidene til lov om svangerskapsavbrudd 
og Sosial- og helsedepartementets rundskriv 1-40/2001 om indikasjoner for 
innvilgelse av svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke. 

 
Departementet understreker at det faktum at en kvinne er alvorlig sinnslidende 
eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad er ikke i seg selv tilstrekkelig for 
å begrunne et svangerskapsavbrudd i tilfeller der hennes samtykke ikke 
innhentes. Det vises i den forbindelse til rekommandasjon 10 (2004) fra 
Europarådets Ministerkomité angående beskyttelse av menneskerettighetene og 
verdigheten til personer med mentale forstyrrelser, der det fastslås i artikkel 31 at 
”the mere fact that a person has a mental disorder should not constitute a 
justification for termination of her pregnancy”. Det at en kvinne er alvorlig 
sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad vil imidlertid være 
relevant når hennes totale situasjon vurderes under de foreslåtte tilføyelsene i § 9. 

 
I tilfellene der vergen søker på vegne av en kvinne som er alvorlig sinnslidende 
eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad, vil kvinnen som regel forstå 
betydningen av inngrepet dersom hun i utgangspunktet har innsikt i sin egen 
situasjon. Evner hun å forstå betydningen av inngrepet, skal hennes samtykke 
innhentes, slik at problemstillingen om når inngrep kan foretas uten samtykke fra 
den det gjelder ikke lenger kommer opp. Av den grunn har departementet funnet 
at det bør legges vekt på hvordan vergen, som jo skal handle til beste for kvinnen, 
vurderer hennes situasjon i disse tilfellene. 

 
Den foreslåtte lovendring tar sikte på å tilfredsstille kravet om ”direkte fordel” 
som oppstilles i artikkel 6 nr. 1 ved inngrep overfor personer uten 
samtykkekompetanse. Statene har etter biomedisinkonvensjonen et visst 
skjønnsmessig spillerom - en ”margin of appreciation”- når det gjelder hvordan 
konvensjonens krav oppfylles. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, 
hvis rettspraksis er bestemmende for fortolkningen av biomedisinkonvensjonen i 
henhold til den forklarende rapporten til biomedisinkonvensjonen punkt 159, er 
lite tilbøyelige til å gå inn på det enkelte lands etikk- og moraloppfatninger. Dette 
gjelder i særdeleshet på områder der oppfatningene er delte mellom Europarådets 
medlemsland, så som i synet på svangerskapsavbrudd, da dette anses for å falle 
inn under det enkelte lands ”margin of appreciation”.  
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Departementet har ikke hatt til hensikt å foreta revurdering av de hensyn som 
ligger til grunn for dagens lov om svangerskapsavbrudd. Departementet finner at 
lovgivers adgang til å fastsette regler for svangerskapsavbrudd faller innenfor det 
skjønnsmessige spillerom staten har etter konvensjonen til å vurdere hva som er 
nødvendige og hensiktsmessige regler både hva angår mennesker med og uten 
samtykkekompetanse.  

 
De foreslåtte endringer søker å ivareta flere hensyn. Departementet søker som 
nevnt å beskytte individer som ikke har samtykkekompetanse mot urettmessige 
inngrep etter biomedisinkonvensjonen. Videre har man i norsk rett og etter 
menneskerettighetene et grunnleggende prinsipp om ikke-diskriminering, noe 
som innebærer at det ikke kan foretas usaklig forskjellsbehandling. 
Forskjellsbehandling som er saklig begrunnet er tillatt. Det å oppstille et vern mot 
urettmessige overgrep for en sårbar gruppe, slik som lovforslaget gjør, er 
rettmessig forskjellsbehandling. Likevel må det være et mål at svangerskaps-
avbrudd kan innvilges på noenlunde like vilkår etter loven for alvorlig 
sinnslidende eller betydelig psykisk utviklingshemmede som for andre, slik at 
disse så langt som mulig likestilles med kvinner med samtykkekompetanse. Det 
er ikke saklig grunn til at vilkårene for når svangerskapsavbrudd kan innvilges 
skal være forskjellige i større utstrekning enn det som er nødvendig for å sikre 
kvinner uten samtykkekompetanse et vern mot urettmessige overgrep. Ved at den 
foreslåtte bestemmelse gir anvisning på en helhetsvurdering der de samme 
momentene vil være relevante for kvinner uten samtykkekompetanse som ved 
den alminnelige vurderingen av tillatelse til svangerskapsavbrudd etter 12. uke, 
synes både hensynet til ikke-diskrimineringsprinsippet og kravene som stilles i 
biomedisinkonvensjonen ivaretatt. 

 

4. Forslag om endringer i lov om sterilisering § 5 

4.1. Gjeldende rett 
Det er det klare utgangspunkt i lov om sterilisering at det er vedkommende selv 
som skal begjære eller søke om sterilisering, jfr. §§ 2 og 3. Etter § 4 tredje ledd gis 
imidlertid vergen kompetanse til å fremsette søknad om sterilisering på vegne av 
en person som har en så alvorlig sinnslidelse eller psykisk utviklingshemming 
eller svekkelse at vedkommende ikke har evne til selv å ta standpunkt til 
inngrepet. Slik søknad avgjøres av steriliseringsnemnda, jfr. § 5 annet ledd. Etter § 
3 bokstav a kan nemnda tillate sterilisering av kvinner der svangerskap og fødsel 
kan medføre betydelig fare for kvinnens liv eller for hennes fysiske eller psykiske 
helse. Etter § 3 bokstav b sterilisering tillates der omsorg for barn kan sette 
søkeren i en særlig vanskelig livssituasjon. Nemnda kan etter § 3 bokstav c tillate 
sterilisering når det på grunn av arveanlegg hos den det gjelder er fare for at 
barnet kan få alvorlig lyte eller sykdom. Etter § 3 bokstav d kan sterilisering 
tillates når vedkommende ikke vil kunne dra tilfredsstillende omsorg for sine barn 
på grunn av sinnslidelse eller psykisk utviklingshemming eller svekkelse. 
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4.2. Bakgrunnen for forslag til endring av steriliseringsloven § 5 
Biomedisinkonvensjonen gir regler for når man kan gjennomføre inngrep på 
helseområdet. Inngrep overfor personer som ikke kan samtykke kan kun gjøres 
der dette er til direkte fordel for den det gjelder eller der inngrepet er lovfestet og 
gjøres for å fremme et av de oppstilte formål. § 3 bokstav a og b åpner for 
sterilisering av hensyn til den det gjelder, og må anses å tilfredsstille 
biomedisinkonvensjonens krav om at inngrepet er til direkte fordel for den det 
gjelder. For øvrig vises til drøftelsen av biomedisinkonvensjonens krav under 
punkt 3.2.  

 
Beskyttelse av andres rettigheter og plikter er et legitimt formål etter 
konvensjonens artikkel 26. Departementets oppfatning, som også 
Justisdepartementet har sluttet seg til, er at § 3 bokstav c og 3 bokstav d faller inn 
under dette formål, slik at det ikke er konvensjonsstridig at det åpnes for 
sterilisering av andre hensyn enn hensynet til kvinnen/mannen selv. 

 
Artikkel 26 krever imidlertid også at inngrepet er ”nødvendig i et demokratisk 
samfunn”. For at dette kravet skal være oppfylt må de relevante hensyn som 
begrunner inngrepet stå i rimelig forhold til inngrepets konsekvens. Inngrepets 
konsekvens er varig tapt forplantningsevne, noe som er meget inngripende for 
den det gjelder. I Norge i dag finnes mindre inngripende måter å hindre uønsket 
graviditet, samtidig som det også foreligger muligheter for å ivareta et barns 
omsorgsbehov selv om foreldrene er alvorlig syke.  

 
Imidlertid vil alternativene til sterilisering også kunne være problematiske. Det 
kan spørres om de mindre inngripende måtene for å hindre uønskede som 
forefinnes vil være praktisk mulige å benytte seg av i særlig utstrekning overfor 
denne personkrets. Bruk av preventiver forutsetter i de fleste tilfeller en aktiv, 
frivillig innsats fra brukeren. Videre er det ikke gitt at en tvungen bruk av 
preventiver vil være et så mye mindre inngrep der dette eventuelt skulle være 
mulig. Både innsettelse av spiral og setting av p-sprøyte må utføres av lege med 
jevne mellomrom, og p-piller må brukes daglig. Dersom personen det gjelder ikke 
ønsker denne behandling, vil en tvungen bruk lett kunne føles som et alvorlig 
inngrep, og da særlig sett hen til at dette typisk vil dreie seg om gjentatte inngrep 
over en lengre tidsperiode, ettersom det er et vilkår for vergens adgang til å 
fremsette steriliseringssøknad på personens vegne at helbredelse eller vesentlig 
bedring ikke kan påregnes, jf § 4 tredje ledd.  

 
Det finnes muligheter for å ivareta barns omsorgsbehov selv om foreldrene er 
alvorlig syke eller dersom barnet selv skulle ha alvorlig lyte eller sykdom. Likevel 
kan det være tilfeller der det etter en helhetsvurdering må sies at de 
følelsesmessige påkjenningene for foreldre og barn i en slik situasjon vil kunne bli 
så store at sterilisering kan utgjøre et proporsjonalt inngrep som står i forhold til 
mothensynene. Dette vil særlig være et vurderingstema dersom det fremstår som 
sikkert at et eventuelt barn vil bli født med alvorlig lyte eller sykdom, og i tilfeller 
der det er åpenbart at foreldrene er så alvorlig syke at det vil være tale om 
omsorgsfratakelse.  



 12 

4.3. Departementets vurderinger 
For at reglene i lov om sterilisering om inngrep overfor personer som ikke kan 
samtykke skal tilfredsstille biomedisinkonvensjonens krav, foreslår departementet 
at det i lovteksten presiseres at inngrepet kun kan utføres der det fremstår som 
det beste alternativ for å forebygge svangerskap for den det gjelder.  

 
Det har i fagmiljøer og blant pårørende vært ulike oppfatninger av hva som er til 
beste for den umyndiggjorte i slike saker, og dette varierer også fra tilfelle til 
tilfelle slik at det vanskelig kan gis noen klare svar på hvorvidt et slikt inngrep står 
i rimelig forhold til mothensynene eller ikke. Det må vurderes individuelt i hvert 
enkelt tilfelle om det er sterilisering eller bruk av andre metoder for å hindre 
uønskede svangerskap som er mest inngripende for personen det gjelder. Det må 
antas at vergen og den aktuelle steriliseringsnemnd, og Steriliseringsrådet ved en 
eventuell klage, står nærmest til å kunne avgjøre dette. Ved at kravet om å foreta 
en helhetsvurdering fastsettes i loven, ivaretas etter departementets mening 
biomedisinkonvensjonens krav om at inngrepet må stå i rimelig forhold til 
konsekvensene.  

 

5. Forslag om endringer i lov om sterilisering § 9 

5.1. Gjeldende rett 
Etter steriliseringsloven § 8 første ledd kan en person etter søknad få tillatelse til 
kastrasjon hvis han på grunn av abnorm kjønnsdrift må formodes å ville begå 
sedelighetsforbrytelser. Etter § 8 annet ledd, jfr. § 9 åpnes det for at 
Steriliseringsrådet også kan tillate kastrering etter søknad fra vergen på vegne av 
en person som har en så alvorlig sinnslidelse eller psykisk utviklingshemming 
eller psykisk svekkelse at vedkommende ikke har evne til selv å ta standpunkt til 
inngrepet og helbredelse eller vesentlig bedring ikke kan påregnes. Søknad om 
kastrering kan i disse tilfeller også fremsettes av politimesteren i det distrikt 
vedkommende har bosted eller politimesteren i det distrikt hvor vedkommende 
oppholder seg, jfr. § 8 annet ledd siste punktum. 

 
Unntaksbestemmelsen er meget snever. For det første stilles like strenge krav 
som ellers i steriliseringsloven; det er kun personer som har en så alvorlig 
sinnslidelse eller psykisk utviklingshemming eller psykisk svekkelse at 
vedkommende ikke har evne til selv å ta standpunkt til inngrepet, som det vil 
kunne komme på tale å foreta et slikt inngrep overfor. Videre er det et vilkår at 
helbredelse eller vesentlig bedring ikke kan påregnes.  

 
Det er det offentlig oppnevnte Steriliseringsrådet som skal gi tillatelse til 
inngrepet, og kravene er i utgangspunktet strenge: det er kun en person med 
”abnorm kjønnsdrift” som ”må formodes å ville forgå” sedelighetsforbrytelser som 
kan få tillatelse til kastrering.  

 
Etter det departementet er kjent med har Steriliseringsrådet fulgt en meget 
restriktiv praksis, slik at det skal særdeles mye til for at kastrering kan utføres 
uten samtykke. 
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Klageinstans for Steriliseringsrådets vedtak om å nekte kastrering er et setteråd 
oppnevnt av departementet, jfr. § 9 siste punktum. 

5.2. Bakgrunnen for forslag til endring av steriliseringsloven § 9  
Et inngrep på helseområdet som gjennomføres uten samtykke fra den det gjelder 
må tilfredsstille kravene i biomedisinkonvensjonen artikkel 6 eller 26. Det vises til 
punkt 3.2 og 4.2 for nærmere gjennomgang av konvensjonens regler. 
 
Det er departementets oppfatning at steriliseringsloven § 9 tilfredsstiller kravet i 
biomedisinkonvensjonen artikkel 26 om at unntak må være fastsatt i lov. Videre er 
bestemmelsens formål å beskytte andre mot seksuelle overgrep. Hensynet til 
andres rettigheter og plikter er et legitimt formål for unntak etter konvensjonen, 
og i forhold til ofrene for sedelighetsforbrytelser kommer dette hensyn inn med 
full styrke.  

 
Det er imidlertid usikkert om § 9 kan sies å tilfredsstille kravet i 
biomedisinkonvensjonen artikkel 26 om at inngrepet skal være ”nødvendig i et 
demokratisk samfunn”. Kastrering ved kirurgisk inngrep er et meget alvorlig og i 
utgangspunktet et integritetskrenkende inngrep. Alvorligheten av inngrepet 
understrekes ved at det er irreversibelt. Videre har det i undersøkelser kommet 
frem at kastrering i tilfeller har hatt begrenset terapeutisk effekt og gitt utilsiktede 
bivirkninger. Man har i dag også et alternativ til kirurgiske inngrep i det som 
omtales som ”kjemisk” kastrering, det vil si en medikamentell hormonbehandling 
som reduserer kjønnsdriften. Det kan dermed spørres om hensynet til potensielle 
ofre, som begrunner inngrepet, står i forhold til konsekvensene av inngrepet. 

5.3. Departementets vurderinger 
Det kan stilles spørsmål om kastrering av personer som ikke kan samtykke i 
mange tilfeller vil kunne synes unødvendig i et demokratisk samfunn. Potensielle 
ofre, og samfunnet i sin helhet, kan beskyttes mot psykisk syke potensielle 
overgripere på andre måter. Det vil imidlertid vanskelig kunne sies med sikkerhet 
at et slikt inngrep aldri vil kunne anses ”nødvendig i et demokratisk samfunn”, og 
en unntaksregel som hjemler muligheten til dette har dermed etter 
departementets syn sin berettigelse. Hensynet til de potensielle ofrene tillegges 
stor vekt i denne nødvendighetsvurderingen. 

 
Likevel er det en forutsetning at unntaksbestemmelsen i loven må være meget 
snever for å tilfredsstille biomedisinkonvensjonens krav. Allerede i dag er 
adgangen til å benytte denne unntaksbestemmelse meget snever, og vi har ikke 
eksempler på at den har vært brukt i de senere år. Departementet foreslår at det i 
loven inntas et krav om at tillatelse til kastrering i tilfeller der vergen eller 
politimesteren har fremsatt søknad på vegne av den det gjelder etter § 8 annet 
ledd jfr. § 4 tredje ledd, kun skal kunne gis der mindre inngripende virkemidler 
ikke er anvendelige, og der kastrering med stor grad av sannsynlighet vil ha den 
ønskede effekt. Adgangen til å gi slik tillatelse er etter vilkårene meget snever, og 
det forutsettes at lovens vilkår kun unntaksvis skal kunne tenkes oppfylt.  
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Etter departementets vurdering må lovforslaget derfor anses å oppfylle 
biomedisinkonvensjonens krav i artikkel 26 om at inngrep uten samtykke fra den 
det gjelder skal være nødvendig i et demokratisk samfunn. Sammenholdt med de 
strenge vilkårene som allerede er oppstilt i dagens lov for at kastrering skal kunne 
tillates, antar departementet at dette sikrer at norsk regelverk er i samsvar med 
alle de krav biomedisinkonvensjonen stiller.  

 
Ettersom ikke bare vergen, som er pliktig til å handle til beste for den det gjelder, 
men også politimesteren, som for så vidt ikke har en tilsvarende plikt, kan 
fremsette søknad om kastrering, foreslås det som en ekstra rettssikkerhetsgaranti 
å åpne for klageadgang i § 9 tredje ledd også i tilfeller der rådet har gitt tillatelse til 
kastrering. Det vil i disse tilfelle være vergen som har klageinteresse på vegne av 
den det gjelder. 

 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene antas ikke å ha noen større økonomiske og 
administrative konsekvenser. Det forutsettes at endringene gjøres kjent for 
fylkesmennene, steriliseringsnemndene og Steriliseringsrådet, slik at de kan 
justere sin praksis dersom det er behov for det. 

 

7. Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget 
 

Til lov om svangerskapsavbrudd § 9: 
 

Alminnelige merknader er gitt i kapittel 3.1. 
 

Bestemmelsen omhandler de tilfeller der avbrytelse av svangerskap kun kan 
foretas etter samtykke av fylkesmannen. I tilfeller der samtykke ikke er innhentet 
etter § 4 annet ledd annet punktum kan svangerskapsavbrudd kun foretas med 
fylkesmannens samtykke. Dette vil altså gjelde tilfeller der kvinnen er alvorlig 
sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad og kvinnen ikke har 
evne til å forstå betydningen av inngrepet.  

 
I § 9 bokstav c foreslår departementet at det presiseres at samtykke kun kan gis til 
svangerskapsavbrytelse der inngrepet er i kvinnens klare interesse. 
Departementet understreker at det faktum at en kvinne er alvorlig sinnslidende 
eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad ikke i seg selv er tilstrekkelig for 
å begrunne et svangerskapsavbrudd. 

 
Det må foretas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Det skal her tas hensyn 
til kvinnens samlete situasjon, herunder hennes muligheter til å dra 
tilfredsstillende omsorg for barnet, og det skal legges vesentlig vekt på hvordan 
kvinnen selv og hennes verge bedømmer hennes situasjon. Relevante hensyn i 
vurderingen kan være om svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan 
føre til en urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse eller sette 
kvinnen i en vanskelig livssituasjon. Det vil videre være relevant å ta hensyn til om 
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hun har disposisjon for sykdom, om hun ble gravid under forhold som nevnt i 
straffeloven §§ 197-199 (incestuøse forhold), eller om svangerskapet er et resultat 
av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 192-196 og § 199 (seksuelle 
overgrep). Det faktum at det foreligger stor fare for at barnet kan få alvorlig 
sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under 
svangerskapet være et relevant hensyn å ta i betrakting. 

 
Hensynene som departementet mener må inngå i helhetsvurderingen tilsvarer de 
alminnelige vilkårene i lov om svangerskapsavbrudd § 2 for når 
svangerskapsavbrudd kan skje etter utgangen av tolvte svangerskapsuke. 
Hensynene skal forstås på samme måte som de tilsvarende uttrykk i § 2. Det vises 
for øvrig til forarbeidene til lov om svangerskapsavbrudd og Sosial- og 
helsedepartementets rundskriv 1-40/2001 om Indikasjoner for innvilgelse av 
svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke. 

 
Til lov om sterilisering § 5: 

 
Alminnelige merknader er gitt i kapittel 4.1. 

 
Bestemmelsen omhandler behandlingen av begjæring og søknad om sterilisering.  
Begjæring om sterilisering av de som etter § 2 har krav på sterilisering fremsettes 
for lege. Søknad om sterilisering etter de spesielle vilkår i § 3 fremsettes for en 
lege eller for en steriliseringsnemnd, og skal avgjøres av nemnda, jfr. § 5 annet 
ledd. 

 
Vergen kan fremsette søknad om sterilisering etter § 3 på vegne av person som 
har en så alvorlig sinnslidelse eller psykisk utviklingshemming eller psykisk 
svekkelse at vedkommende ikke har evne til selv å ta standpunkt til inngrepet og 
helbredelse eller vesentlig bedring ikke kan påregnes, jf. § 4.  

 
I de tilfellene der søknad om sterilisering begrunnes med at det på grunn av 
arveanlegg hos søkeren er betydelig fare for at barn i tilfelle kan få alvorlig 
sykdom eller lyte etter § 3 bokstav c stilles det særskilte krav til når 
steriliseringsnemnda kan innvilge søknaden. Det stilles tilsvarende krav i tilfeller 
der søkeren på grunn av sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller psykisk 
svekkelse i tilfelle ikke vil kunne dra tilfredsstillende omsorg for barn etter § 3 
bokstav d. Tillatelse til sterilisering etter § 3 bokstav c eller d kun gis der dette 
fremgår som det beste alternativ for å forebygge svangerskap for den det gjelder. 
Formuleringen gir anvisning på at det må foretas en konkret helhetsvurdering i 
hvert enkelt tilfelle med utgangspunkt i denne vedkommendes situasjon. 

 
Til lov om sterilisering § 9: 

 
Alminnelige merknader er gitt i kapittel 5.1. 

 
Bestemmelsen omhandler behandling av søknad om kastrering og 
klagemuligheter. Steriliseringsrådet avgjør søknad om kastrering. Klageinstans 
for rådets vedtak er et setteråd oppnevnt av departementet. 
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I tilfeller der en person som har en så alvorlig sinnslidelse eller psykisk 
utviklingshemming eller psykisk svekkelse at vedkommende ikke har evne til selv 
å ta standpunkt til inngrepet og helbredelse eller vesentlig bedring ikke kan 
påregnes, kan vergen i henhold til lov om sterilisering § 8 annet ledd jfr. § 4 tredje 
ledd fremsette søknad om kastrering på dennes vegne. Søknad om kastrering kan 
i disse tilfeller også fremsettes av politimesteren i det distrikt vedkommende har 
bosted eller politimesteren i det distrikt vedkommende oppholder seg, jfr. § 8 
annet ledd annet punktum. Tillatelse til kastrering kan i disse tilfeller kun gis der 
mindre inngripende virkemidler ikke er anvendelige, og der kastrering med stor 
grad av sannsynlighet vil ha den ønskede effekt. Det understrekes at adgangen til 
å gi slik tillatelse er etter vilkårene meget snever, og det forutsettes at lovens 
vilkår kun unntaksvis skal kunne tenkes oppfylt. Kravet om at mindre virkemidler 
ikke skal være anvendelige er meget strengt, og det kan ikke tillates kastrering i 
tilfeller der mindre inngripende virkemidler kun kan regnes som mindre 
anvendelige enn kastrering. 

 
Den foreslåtte klageadgangen i de tilfeller der Steriliseringsrådet tillater 
kastrering er myntet på situasjoner der politimesteren fremsetter søknad om 
kastrering. I disse tilfelle vil vergen kunne ha en annen oppfatning om hva som er 
best for personen det gjelder, og departementet finner at det derfor bør tilstås 
klageadgang. Det vil være vergen som har klageinteresse på vegne av personen 
det gjelder. Det vil ikke være aktuelt at personen det gjelder selv ønsker å klage, i 
og med at loven krever at vedkommende ikke har evne til selv å ta standpunkt til 
inngrepet for at søknad skal kunne fremsettes på dennes vegne. Dersom 
vedkommende har evne til å standpunkt til en klage, vil vedkommende også ha 
evne til å ta standpunkt til inngrepet, og da vil ikke kastrering etter søknad fra 
noen andre kunne tillates. 

 

8. Lovutkast 
Forslag til lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og i lov om 
sterilisering 

 
I 

I lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd gjøres følgende endringer: 
 

Ny § 9 skal lyde: 
  Avbrytelse av svangerskap kan bare foretas med samtykke av 
fylkesmannen 

a) når kvinnen er under 16 år, og den eller de som har foreldreansvaret eller 
vergen har uttalt seg mot at svangerskapet blir avbrutt 

b) når kvinnen er psykisk utviklingshemmet og vergen har uttalt seg mot at 
svangerskapet blir avbrutt, eller 

c) når kvinnens samtykke ikke er innhentet etter § 4 annet ledd annet 
punktum. 
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Samtykke kan kun gis etter første ledd bokstav c i tilfeller der 
svangerskapsavbrudd vil være i kvinnens klare interesse. Ved vurderingen om 
svangerskapsavbrudd er i kvinnens klare interesse skal det legges vekt på om 
svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til en urimelig belastning 
for kvinnens fysiske eller psykiske helse eller sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon. 
Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom og om hun ble gravid 
under forhold som nevnt i straffeloven §§ 197-199, eller om svangerskapet er et 
resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 192-196 og § 199. Det skal 
tas hensyn til om det er stor fare for at barn kan få alvorlig sykdom, som følge av 
arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet. Det skal 
tas hensyn til kvinnens samlede situasjon, herunder hennes mulighet til å dra 
tilfredsstillende omsorg for barnet, og det skal legges vesentlig vekt på hvordan 
kvinnen selv og hennes verge bedømmer situasjonen. 

 
 

II 
I lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering gjøres følgende endringer: 

 
§ 5. (behandling av begjæring eller søknad). 
 Begjæring om sterilisering etter § 2 fremsettes for en lege. Dersom legen 

ikke selv foretar sterilisering, skal han henvise vedkommende til en annen lege 
som må antas å kunne foreta inngrepet eller til et sykehus hvor inngrepet kan 
foretas, jfr. § 10. 

 Søknad om sterilisering etter § 3 fremsettes for en lege eller direkte for en 
nemnd (jfr. § 6 annet ledd). Søknaden avgjøres av steriliseringsnemnda. Der 
vergen har fremsatt søknad på vegne av den det gjelder etter § 4 tredje ledd, skal 
tillatelse til sterilisering etter § 3 bokstav c eller d kun gis der dette fremgår som det 
beste alternativ for å forebygge svangerskap for den det gjelder. 

 Gir nemnda tillatelse til sterilisering, skal den henvise til lege eller til et 
sykehus hvor inngrepet kan foretas. 

 Person som har begjært eller søkt om sterilisering skal av legen eller 
nemnda gis opplysninger om inngrepets art, risiko og medisinske virkninger, og i 
tilfelle andre måter å forebygge svangerskap på. Den lege som foretar inngrepet 
skal på forhånd forvisse seg om at slike opplysninger er gitt.  

 Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om form, innhold og 
tidspunkt for slike opplysninger. 

 
§ 9. (behandling av søknad og klage). 
 Søknad om kastrering avgjøres av Steriliseringsrådet. Gir rådet tillatelse til 

kastrering, skal det henvise til et sykehus hvor inngrepet kan foretas. Der vergen 
eller politimesteren har fremsatt søknad på vegne av den det gjelder etter § 8 annet 
ledd jfr. § 4 tredje ledd, skal tillatelse til kastrering kun gis der mindre inngripende 
virkemidler ikke er anvendelige, og der kastrering med stor grad av sannsynlighet vil 
ha den ønskede effekt. Klageinstans for rådets vedtak er et setteråd oppnevnt av 
departementet. 

 
III 

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. 
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