
12

NYHETER

På KrFs nettsider skriver partiet

at de skal motarbeide diskrimi-

nering av homofile, men samtidig dis-

kvalifiserer de homofile menn som

blodgivere. Med «Meldingssystem for

smittsomme sykdommer», som viser

en økning fra tretti hivpositive homo-

file menn i 2002 til 57 hivpositive i

2003, mener helseminister Dagfinn

Høybråten at homofile menn er ueg-

net som blodgivere.

HOMSER FORTSATT EKSKLUDERT

– Dette har ingen ting med diskrimi-

nering å gjøre, det er kun ren smittefo-

rebygging, sier avdelingsoverlege Tor

Hervig ved Blodbanken på Haukeland

Universitetssykehus.

Hervig har vært med på utarbeidel-

sen av de nye retningslinjene for blod-

givere, som heller ikke denne gang

slipper til homofile menn. Han ser

med uro på den kraftige økningen av

hivpostive i denne gruppa.

– Uten å virke moraliserende, håper

jeg de mannlige homofile tar opp dette

med økt smittepress, sier Hervig. 

Høsten 2003 sendte KrFs nestleder

Knut Arild Hareide brev til Helse-

departementet og ba om at regelen om

å utestenge ei hel gruppe blodgivere

ble vurdert på ny. I dag viser det seg at

nestlederens framstøt ikke førte fram.

Ifølge helseministerens departement

blir det ingen endring i de nye ret-

ningslinjene. 

HELSEUTVALGET ER ENIG 

Også Helseutvalget for homofile er

enige med Helsedepartementet i at det

bør utvises varsomhet når det gjelder

blodgiving i lys av smittetallene i 2003.

– Vi finner det forståelig at menn

som har sex med menn ikke aksepte-

res som blodgivere i den nåværende

situasjonen, sier leder i Helseutvalget,

Rolf Angeltvedt.

Siden forslaget om å tillate blod-

givere fra blant annet afrikanske land

er trukket, mener Angeltvedt at det

tyder på at man har gjort en annen og

ny vurdering av situasjonen. 

– Vi må skille mellom de generelle og

til dels diskriminerende vurderingene

som ligger til grunn for at enkeltgrupper

av mennesker utelukkes som blodgivere

og den faktiske smittesituasjonen som

gjør at noen ikke bør eller skal gi blod på

grunn av smittefare, sier Angeltvedt,

som ønsker en debatt om hvordan Blod-

banken vurderer sine blodgivere.

– Kanskje må Blodbanken bli tryg-

gere på hvorfor menn som har sex med

menn er ei gruppe det kan være gode

grunner for skal avstå fra å gi blod.

Ingen vil ha en framtidig sak hvor en

jente på tretten år har blitt smittet av

hivinfisert blod fra en homo. 

VIL UNNGÅ SKANDALER

Knut Arild Hareide fikk stor medie-

dekning da han gikk ut og ville hjelpe

homofile menn til å bli blodgivere.

KrF-nestlederens forslag møtte stor

motstand fra sosialkomitéleder John

Alvheim, som mener sikkerhet og

trygghet for dem som mottar blod-

transfusjon skal komme i første rekke.

I Norge er det bare beboere fra sytten

land som kan bli godkjente blodgivere

– hvis de fyller de andre kriteriene.

Disse landene er: Norge, Sverige, Dan-

mark, Finland, Island, Irland, Storbri-

tannia, Tyskland, Nederland, Sveits,

Belgia, Luxemburg, Frankrike, USA,

Canada, Australia og New Zealand.

Alle andre land er permanent uteluk-

ket fra å gi blod i Norge.

I tillegg kommer karantene for

enkelte sykdommer, eller hvis du har

vært på ferie i et land med stor risiko.

At menn har sex med menn er bare en

av mange grunner for å bli diskvalifi-

sert som blodgiver. 

– Det er for å beskytte mottakeren av

blod at direktivene er så strenge. Norge

vil gjøre alt for å unngå blodskandaler

slik vi har sett i andre land, opplyses

det fra Helsedepartementet. ■■

Økte hivtall stopper 
homser fra å gi blod
KrFs nestleder Knut Arild Hareide ønsket at homser skulle få bli blodgivere, men parti-
kollega Dagfinn Høybråtens sier nei og begrunner avslaget med økte hivtall blant homsene. 
Nå får helseministeren støtte fra Helseutvalget for homofile. Tekst: Roy Robin Mortensen

Helseminister Dagfinn Høybråten (t v) mener at homofile menn er uegnet som blodgivere. Helseutvalget for homofiles leder, Rolf Angeltvedt (t v), fin-
ner det forståelig at menn som har sex med menn ikke aksepteres som blodgivere nå.
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