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Tirsdag 23. oktober 2012

Vil endre blodreglene
Av LARS MOLTEBERG
GLOMNES

Er du homofil, reiser
langt eller har flere
sexpartnere i løpet av
et halvår, kommer du
ikke gjennom nåløyet
for å bli blodgiver.
Slik reglene er i dag, er blant
andre homofile menn utestengt fra å gi blod i Norge,
selv om de lever i et stabilt
partnerskap.
– Jeg har vanskelig for å
forstå og akseptere at alle homofile som gruppe, uavhengig av den enkeltes livssituasjon og helse, utelukkes som
blodgivere. Det fremstår både
ulogisk og er klart diskriminerende, sier stortingsrepresentant Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet.

Strenge regler
Han er også leder i partiets
Homonettverk. Helsedirektoratet forsvarer dagens system.
– Reglene er strenge av en
eneste grunn – det skal være
trygt både å gi og å få blod.
Hensynet til den som skal
motta blodet skal alltid veie
tyngst, derfor har vi strenge
regler, skriver avdelingsdirektør Marit Endresen i Helsedirektoratet i en epost.
Hun erkjenner at homofile
menn i stabile partnerskap
rammes av den større gruppens antatte risikoatferd.
– Det er atferd eller aktivitet som er avgjørende, ikke

FIKK GI BLOD: Kulturminister Hadia Tajik ga blod på Røde Kors-senteret i sommer, da hun frontet Aps blodgiverkampanje. Foto: NTB SCANPIX
seksuell orientering. At menn
som har sex med menn er definert som risikogruppe, betyr
ikke at alle menn som har sex
med menn har risikoatferd –
men de tilhører en risikogruppe. Og i og med at utvelgelseskriteriene er basert på gruppevurderinger, vil det av og

til oppstå situasjoner som for
individet kan føles urimelige,
skriver Endresen.

Gjennom nåløyet
Blodbanken mener det er for
få blodgivere i Norge. Det bør
være 120 000 blodgivere i Nor-

ge, men er bare i underkant
av 100 000, opplyser overbioingeniør Hege Gustafsson ved
Blodbanken i Harstad til Harstad Tidende.
Kulturminister Hadia Tajik
(Ap) kom uansett gjennom
nåløyet i sommer.
– Jeg har alltid hatt lyst til å

gi blod, men trodde det var
høy terskel for å kunne gjøre
det. Det var det ikke. Det er
veldig enkelt, sa Tajik i sommer. Tajik vil i dag ikke si noe
om sin oppfatning av regelverket.
E-post: lars.molteberg.glomnes@vg.no
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