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Gjennomgang av behandlingstilbudet til transseksuelle og transpersoner

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga i tildelingsbrevet til Helsedirektoratet for 2010 
følgende oppdrag: 

”Helsedirektoratet skal i samarbeid med aktuelle miljøer gjennomgå behandlingstilbudet til 
transseksuelle og transpersoner i Norge”.    

Helsedirektoratet oppfatter oppdraget til å omhandle diagnostikk og behandling av 
transseksuelle og transpersoner som vurderes som pasienter med et behandlingsbehov. Dette er 
en viktig grensedragning mot mer generelle samfunnsspørsmål knyttet til livskvalitet for større 
grupper. Dette er omhandlet i regjerningens handlingsplan ”Bedre livskvalitet for lesbiske, 
homofile, bifile og transpersoner 2009-2012”.

Organisering av arbeidet i direktoratet

Det har vært nedsatt en intern arbeidsgruppe i direktoratet som har bidratt til utarbeidelse av 
denne gjennomgangen.

Helsedirektoratet gjennomførte i løpet av høsten/vinteren 2010/11 separate møter med ulike 
fagmiljø og behandlere av denne pasientgruppen. På behandlingssiden har vi møtt Seksjon for 
transseksualisme ved Oslo universitetssykehus (OUS), Norsk forening for klinisk sexologi, 
Institutt for klinisk sexologi og terapi, Storsveen ressurssenter, allmennlegene Thomas Tønseth 
og Esben Esther Pirelli Benestad og psykologene Asle Offerdal og Elsa Almås. 

Av bruker- og interesseorganisasjonene har vi møtt Harry Benjamin ressurssenter (HBRS), 
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), og Foreningen for 
transpersoner i Norge (FTP-N)

Et utkast til rapport ble i høsten 2011 sendt til kommentar til de som har bidratt med innspill til 
rapporten. Den foreliggende rapporten er betydelig omarbeidet som en følge av dette.
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Begrepsavklaring 

Generelt benyttes begrepet kjønnsidentitetsforstyrrelse (Gender Identity Disorder – GID) om en 
rekke ulike tilstander. Kjønnsidentitetsforstyrrelser kan sees som et kontinuum fra 
transseksuelle som opplever å være født i en kropp med ”feil” kjønn, til personer som bare 
periodevis har behov for å fremstå med et annet kjønnsuttrykk. Mellom disse ytterpunktene 
finnes blant annet dem som ikke oppfyller kriteriene for diagnosen transseksualisme, og som i 
noen tilfeller får diagnosen uspesifisert kjønnsidentitetsforstyrrelse. I denne gruppen varierer 
ønsket om hormonell og kirurgisk behandling – fra eventuell partiell hormonell og kirurgisk 
behandling til kun psykososial/psykologisk oppfølging og behandling. Det er verdt å 
understreke at i denne gruppen inngår også en rekke personer som ikke opplever behov for 
medisinsk eller psykologisk behandling. 

Begrepet transperson er en oversettelse av det engelske ”transgender”, som er betegnelsen på en 
internasjonal bevegelse som utfordrer tokjønnsbegrepet og arbeider for aksept av 
kjønnsvariasjon. ”Transgenderbevegelsen er inkluderende i forhold til de fleste seksuelle og 
kjønnsmessige normoverskridere, og har som mål nettopp å utfordre og destabilisere det binære 
kjønns- og seksualitetssystemet.”  (Folgerø T, Hellesund T. Kjønnsoperasjoner og 
kjønnsdefinisjoner – hvor sitter kjønnet? Tidsskr Nor Legeforen 2010)

Innenfor den internasjonale sykdomsklassifikasjonen (ICD-10) er det brukt følgende koder:

F 64.0 Transseksualisme

Sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn. Følelse av avsky for, og 
ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn ledsager vanligvis lidelsen. Ønske om kirurgisk 
eller hormonell behandling for å gjøre kroppen i mest mulig samsvar med det foretrukne kjønn,
er vanlig. 
F 64.2. Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen
Lidelse som debuterer i tidlig barndom (og alltid i god tid før puberteten), kjennetegnet ved et 
vedvarende og intenst ubehag ved eget kjønn, sammen med et ønske om (eller insistering på) å 
tilhøre det annet kjønn

F 64.8  Andre spesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser

F 64.9 Andre uspesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser

Diagnosen F 64.1 Transvestisme ble tatt ut av den norske versjonen av ICD 10 i 2010.

Behandling av transseksualisme

Det er enighet internasjonalt at behandlingstilbudet til transseksuelle inkluderer 
hormonbehandling, kirurgisk korrigering av kjønnsorgan og bryster, kasterasjon og korreksjon 
av stemmebånd, strupehode og hårvekst. Behandlingen skal bidra til å endre utseende slik at 
dette blir så nær det kjønn vedkommende ønsker å fremstå med. Det er imidlertid ikke enighet 
om at alle pasienter trenger eller ønsker alle elementer i behandlingen, blant annet anbefaler 
retningslinjene til The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) i 



- 3 -

større grad individuelt tilpasset behandling for pasienter i transspekteret. Hormonbehandling 
etter operasjon er livslang.

Det fremgår av utredning fra Socialstyrelsen 2010 at ulike studier viser positiv effekt av denne 
behandlingen og det er få tilfeller av personer som angrer gjennomført behandling. (Murad et al 
2009, Hembree et al 2009, Johansson, Sundbom, Höjerback och Bodlund 2009, Smith et al 
2005, De Cuypere et al 2005, Cohen-Kettenis & Gooren  1999, Eldh  et al 1997).  
Av utredningen fremgår også at «både klinisk erfarenhet och forskning visar dock att en 
könskorrigering inte löser alla problem och en del har en kvarstående psykisk ohälsa, i vissa 
fall med självmordsförsök och fullbordade självmord. Ur kroppslig säkerhetssynpunkt har 
behandlingen bedömts som väsentligen säker men att det fortfarande saknas långtidsdata 
avseende risk för hjärt-  och kärlsjukdomar och tumörsjukdomar. I Sverige har sedan lagens 
tillkomst 13 personer, varav fem efter 1992, ångrat sin könskorrigering och ansökt och fått 
beviljat upphävelse av beslutet om fastställelse i nytt kön.» 

Forekomst 

Estimert forekomst (prevalens) av kjønnsidentitetsforstyrrelser varierer betydelig mellom ulike 
studier. Tallene er som regel basert på antall transseksuelle som gjennomgår behandling på 
store sentre og varierer mellom 1:10 000 og 1: 30 000 menn og 1:30 000 til 1:100 000 hos 
kvinner. Det er en tendens at nyere studier rapporterer høyere forekomst enn eldre studier. 
De fleste, men ikke alle, rapporterer høyere forekomst hos menn, ofte i forholdet 1:3. 

Prevalenstall for Norge finnes ikke. I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2010 
skriver det tverrfaglige teamet på OUS Rikshospitalet at prevalensen er vanskelig å anslå, men 
synes å ligge rundt 1:50 000. Kjønnsidentitetsforstyrrelser i barndommen er hyppigere, men det 
antas at bare 10 – 25 % utvikler en stabil transseksualitet inn i puberteten. 

Primær eller tidlig erkjent (early onset) transseksualisme synes å forekomme like hyppig hos 
menn og kvinner i Norge, mens sent erkjent (late onset) transseksualisme forekommer 
hyppigere hos menn enn hos kvinner (3:1). 

Årlig henvises omtrent 120 pasienter til utredning ved OUS Rikshospitalet, 
hvorav rundt 30-40 % av dem er barn under 16 år. Omtrent 60 pasienter er over 18 
år, av dem blir 30 pasienter diagnostisert som varig lidende under 
transseksualisme og anbefalt for videre behandling.

P.t er 300 pasienter under aktiv behandling ved OUS. Disse pasientene befinner seg i ulike 
stadier av utredning/behandling. 

Utredningspasienter: Voksne: 108; Barn: 41 (yngre enn 16 år);
Endokrinologiske pasienter 37; 
Kirurgiske venteliste pasienter som følges opp: 32; 
Postoperative ”follow up” pasienter i 5 år: 82

Det er vanskelig å finne sammenlignbare tall fra andre land. Dette skyldes i første rekke at det 
er ulike måter å registrere antall pasienter. For transseksuelle vil behandlingen foregå over 
mange år. Her vil det være ulike tall mht hvor mange som blir henvist, hvor mange som får 
innvilget behandling, hvor mange som iverksetter behandling og hvor mange som gjennomfører 
en fullstendig kjønnskonvertering.
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På bakgrunn av tall oppgitt fra Nasjonal behandlingstjeneste for transseksuelle og fra fagmiljø i 
våre naboland, var det 25 personer som iverksatte kirurgisk kjønnskonvertering i 2011i Norge, 
mens de tilsvarende tall for Sverige og Danmark var henholdsvis 25 og 4.

Antall registrerte pasienter med tilstandskoden F64 i Norge

Helsedirektoratet har hentet ut tall fra Norsk pasientregister for å få en oversikt over antall 
pasienter registrert med tilstandskoden F64* Kjønnsidentitetsforstyrrelser over en tre-års 
periode.

Tabell 4. Antall pasienter per år totalt (somatisk sykehus, BUP-institusjon, PHV), 
fordelt på pasientens bostedsregion og sektor hvor pasienten er registrert

2008 2009 2010
somatisk sykehus 170 169 164
bup/phv 22 23 26
somatisk sykehus og bup/phv 17 14 27

Helse Sør-Øst

Total 209 206 217
somatisk sykehus 20 19 27
bup/phv 7 7 7
somatisk sykehus og bup/phv 5 7 11

Helse Vest

Total 32 33 45
somatisk sykehus 21 25 25
bup/phv 8 3 4
somatisk sykehus og bup/phv 5 7 5

Helse Midt

Total 34 35 34
somatisk sykehus 16 14 20
bup/phv 2 1 3
somatisk sykehus og bup/phv 4 4 2

Helse Nord

Total 22 19 25
somatisk sykehus 1 0 0Annet
Total 1 0 0
somatisk sykehus 228 227 236
bup/phv 39 34 40
somatisk sykehus og bup/phv 31 32 45

Total

Total 298 293 321
Kilde:NPR, 2012
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Tabell 1b. Antall pasienter per år, somatiske sykehus, fordelt
på tilstandskode

2008 2009 2010
F640 186 176 201
F641 2 3 1
F642 4 8 17
F648 3 1 0
F649 64 71 62
Total 259 259 281
                                                                                           Kilde:NPR, 2012

Tabell 1c. Antall pasienter per år, somatiske sykehus, fordelt 
på pasientens bostedsregion

2008 2009 2010
Helse Sør-Øst 187 183 191
Helse Vest 25 26 37
Helse Midt-Norge 26 32 31
Helse Nord 20 18 22
Annet 1 0 0
Total 259 259 281

        Kilde:NPR, 2012

Tabell 1d. Antall pasienter per år, somatiske sykehus, fordelt på kjønn og 
alderskategorier

2008 2009 2010
16-29 år 71 70 82

30 - 39 år 33 42 43
40 - 49 år 27 28 17
50 år og eldre 15 11 11

Mann

Total 146 151 153

16-29 år 61 61 70

30 - 39 år 24 25 27

40 - 49 år 19 12 13

50 år og eldre 9 10 18

Kvinne

Total 113 108 128

Kilde:NPR, 2012
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Alle tabellene viser antall pasienter per år. Pasienter som er registrert med behandling i mer enn 
ett kalenderår bidrar til statistikken hvert år de er registrert. Data kan derfor ikke summeres på 
tvers av kalenderårene for å oppnå tall for antall pasienter i hele perioden. 

Når det gjelder data fra somatiske sykehus og psykisk helsevern for voksne, er andelen opphold 
rapportert med fødselsnummer noe lavere enn det som er vanlig i denne typen materialer (om 
lag 90 %). Dette betyr at det totale pasienttallet muligens er noe overestimert, i og med at 
pasienter som er behandlet ved ulike institusjoner vil bidra til statistikken flere ganger. 
Tilsvarende gjelder ikke data fra BUP-institusjoner, da rapporteringen av fødselsnummer fra 
disse er nærmest komplett. 

Avtalespesialistene har svært mangelfull rapportering av fødselsnummer. Det er derfor ikke 
mulig å undersøke om pasienter som er registrert med behandling hos avtalespesialistene også 
er behandlet i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Estimatet over antall pasienter behandlet 
hos avtalespesialistene er basert pasientens løpenummer hos den enkelte spesialist. Dette betyr 
at pasienter behandlet hos mer enn én avtalespesialist vil inngå i statistikken flere ganger. 

Behandlingstilbud for transseksualisme

Fra midten av 1960-tallet ble det ved Rikshospitalet startet utredning av personer med 
transseksualisme og ønske om kirurgisk konvertering. I perioden 1963 – 1988 ble det utført 65 
operative kjønnskonverteringer på Rikshospitalet. Pasientene ble utredet og behandlet av et 
team bestående av psykiater, plastisk kirurg og endokrinolog.

Fra 1974 ble det etablert en fast arbeidsgruppe på Rikshospitalet for å ta seg av dette feltet. Det 
kom et økende antall henvisninger, ca 10-20 pr år. Gruppen besto av 2 psykiatere, plastisk 
kirurg og endokrinolog. Den ble etter hvert utvidet, og besto i 1999 av plastisk kirurg, 2 
psykiatere, en barne- og ungdomspsykiater, endokrinolog, gynekolog og en sykepleier.

Landsfunksjon
Rundt 1990 ble det utredet et system med landsfunksjoner for sjeldne eller kompliserte 
tilstander innen somatisk spesialisthelsetjeneste. Denne ordningen ble senere også utvidet til å 
gjelde høyspesialiserte tjenester innen psykiatri. Behandling av transseksualisme var en av de 
funksjoner som ble beskrevet og lagt til Rikshospitalet på grunn av muligheten for en 
tverrfaglig tilnærming fra psykiatri, endokrinologi og plastisk kirurgi. 

Faggruppen for behandling av transseksualisme var sårbar ved at den var basert på noen 
enkeltpersoner innen de ulike spesialiteter. Samtidig var det en økt pågang på gruppens 
kompetanse. I 1999 henvendte Rikshospitalet seg til Statens helsetilsyn med forslag om 
øremerkede midler til stillinger innen psykiatri for å ivareta dette fagområdet. Samtidig ble det 
søkt om midler til etablering av et ”Kompetansesenter for kjønnsidentitetsforstyrrelser”. 
Forslaget om å utvide aktiviteten ved Rikshospitalet med et kompetansesenter for andre grupper 
med kjønnsidentitetsforstyrrelser er senere ikke fulgt opp, verken gjennom vedtak i 
Helsedirektoratet eller ved styrking av bemanningen ved GID-klinikken.

Trussel om nedleggelse
I 1999 / 2000 var det oppstått en situasjon ved Rikshospitalet, der en av psykiaterne i 
faggruppen gikk av med pensjon, samtidig med at Plastisk kirurgisk avdeling mistet den 
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plastikkirurg som særlig hadde arbeidet med denne gruppen. Rikshospitalets ledelse varslet 
derfor Statens helsetilsyn om at virksomheten ville bli nedlagt. Helsetilsynet rettet på bakgrunn 
av dette en henvendelse til Sosial- og helsedepartementet der det ble fremhevet at:

 Sykehuset har en forpliktelse til å videreføre en funksjon de har påtatt seg
 Fagrådet for høyspesialisert medisin mener denne pasientgruppen bør ha et tilbud
 Dersom det ikke er mulig å opprette et tilbud i Norge, bør det vurderes å ta kontakt med 

et utenlandsk senter.

Rikshospitalet ga i brev til departementet av 07.06.2001 en redegjørelse for hvordan man ville 
organisere det videre behandlingstilbud til denne pasientgruppen. I redegjørelsen ble det også 
tatt til orde for å etablere et samarbeid med sentre i Stockholm eller København for å sikre en 
mulighet for ”second opinion”. På bakgrunn av disse avklaringene ble virksomheten formalisert 
og videreført som GID-klinikken fra 2001 / 2002.

Gjennomgang av landsfunksjoner i 2002
I forbindelse med opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet i 2002 ble det gjort en samlet 
gjennomgang av situasjonen for landsfunksjoner og kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten. 
I denne rapporten fra Fagråd for høyspesialisert medisin ble det om GID-klinikken uttalt:

Fagrådet uttrykker bekymring for kunnskapsgrunnlaget for og behandlingseffekten ved 
det kirurgiske behandlingstilbudet, og anbefaler at GID-klinikkens virksomhet vurderes 
i et prioriteringsperspektiv.

Ut i fra medisinske betraktninger synes det ikke å være noen grunn til å videreføre 
denne landsfunksjonen. Etisk sett er fagrådet bekymret for konsekvensene av å behandle 
psykiske avvik med kirurgiske inngrep.

I Sosial- og helsedirektoratets gjennomgang av rapporten om høyspesialiserte tjenester (2003) 
ble det anbefalt at landsfunksjonen for behandling av transseksuelle burde vurderes av 
Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten. (Dette er ikke fulgt opp.) Direktoratet vurderte 
samtidig at dette burde være en landsfunksjon dersom tilbudet skal opprettholdes. Det ble 
videre anført at det burde vurderes et nordisk samarbeid for å sikre pasienter en mulighet for 
”second opinion”.

Opprettholdelse av landsfunksjonen for rekonstruktiv kirurgi for transseksualisme
Sosial- og helsedirektoratet gikk ikke videre med rådene etter gjennomgangen av de 
høyspesialiserte tjenestene. Landsfunksjonen ved GID-klinikken ble videreført ved 
Rikshospitalet, og klinikken har rapportert årlig om sin virksomhet. Det er i all korrespondanse 
rundt landsfunksjonen ved Rikshospitalet / OUS de siste 10 år gjort klart rede for at denne 
funksjonen er knyttet til transseksualisme, altså spørsmål om kjønnsskifte. 

Gjennomgang av tjenesten 
I 2009 ble det gjennomført en ny gjennomgang av nasjonale tjenester. Dette arbeidet ble ledet 
av Helse Vest RHF på vegne av de regionale helseforetak. Nasjonal behandlingstjeneste for 
transseksualisme (GID) ble i rapporten fra dette arbeidet foreslått videreført. Det fremgår at det 
ikke er behov for endring i innhold eller avgrensing. Helsedirektorat støttet videreføring av 
denne behandlingstjenesten høsten 2009. 
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Årlig evaluering av nasjonale tjenester
Helsedirektoratet foretar en årlig evaluering av alle nasjonale tjenester. I rapporten fra 
evalueringen av virksomheten i 2010 anbefales denne behandlingstjenesten videreført. Det 
fremgår at denne behandlingstjenesten har gjennomført forskningsaktivitet som har oppnådd 
nasjonale og internasjonal oppmerksomhet. Helsedirektoratet bemerker at tjenesten ikke har en 
egen referansegruppe og at det bør etableres referansegruppe hvor alle helseregioner og 
brukerrepresentanter er representert. Nasjonale behandlingstjeneste for transseksuelle bør 
utarbeide en plan for nasjonal kompetansespredning innenfor sist ansvarsområde.

Nytt regelverk for nasjonale tjenester
Helse- og omsorgsdepartementet har i 2011 fastsatt ny forskrift med tilhørende veileder som 
beskriver krav til etablering og drift av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Nasjonal 
behandlingstjeneste for transseksuelle ble i brev av 7. juli 2011 besluttet videreført av Helse- og 
omsorgsdepartementet som en nasjonal behandlingstjeneste i Helse Sør-Øst RHF. Det fremgår 
av vedlegg 1 til den omtalte veilederen at tjenesten er avgrenset til de som har diagnose og 
behandlingsindikasjon ved transseksualisme, og skal omfatte kirurgisk, endokrinologisk og 
psykiatrisk behandling i forbindelse med kjønnsskifte. (Ref. tilbudet om behandling omfatter 
ICD-10 kodene F64.0 og F64.2). Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, 
Rikshospitalet.

Om nasjonale og flerregionale behandlingstjenester
Ved vurdering om godkjenning av en nasjonal behandlingstjeneste, er det lagt til grunn at 
sentralisering av tjenesten vil gi en helsemessig tilleggsgevinst i form av bedre prognose eller 
livskvalitet for pasienten, bedre kvalitet på pasienttilbudet gjennom samling og nasjonal 
oppbygging av faglig spisskompetanse og kompetanse (enn dersom behandlingen var  
desentralisert) og mer likeverdig tilgang til pasientbehandling av høy kvalitet og bedre 
kostnadseffektivitet i nasjonal sammenheng. ( jfr. Veileder til forskrift nr. 1706 av 17. desember 
2010, kap. 1)

Sentralt i denne vurderingen er pasientvolum. I utgangspunktet vil det være hensiktsmessig å 
sentralisere behandlingen når pasientantallet årlig er fra 20 – 200 pasienter. Er antallet pasienter 
under 20 pr. år, vil man vurdere samarbeid med andre land. Er pasientantallet over 200, bør det 
vurderes om behandlingen kan organiseres som flerregional behandlingsfunksjon. I dette 
tilfellet har Helse- og omsorgsdepartementet funnet det riktig å organisere denne behandlingen 
som en nasjonal behandlingstjeneste.

Oppgaver for nasjonale behandlingstjenester 
Det fremgår av Veileder for nasjonale tjenester at høyspesialisert pasientbehandling er 
hovedoppgaven for nasjonale - og flerregionale behandlingstjenester. En nasjonal/flerregional 
behandlingstjeneste skal bare dekke den delen av behandlingen som omfatter diagnostikk eller 
behandling som krever den spisskompetansen som er etablert ved den nasjonale eller 
flerregionale behandlingstjenesten. Annen oppfølging av pasienten skal foregå i de øvrige 
delene av helsetjenesten. Samtidig forutsettes det at nasjonale og flerregionale 
behandlingstjenester har et helhetlig perspektiv som omfatter hele sykdomsforløpet (for 
eksempel forankret gjennom nasjonale retningslinjer/behandlingslinjer) – ofte i et 
livsløpsperspektiv. 
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Av oppgaver nevnes:
• Overvåkning og oppfølging av behandlingsresultater eksempelvis gjennom bruk av 

dokumentasjonssystemer, herunder nasjonale kvalitetsregistre, biobanker mv 
• Forskning og etablering /oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk 
• Spredning av forskningsresultater og iverksetting av tiltak for implementering av ny 

kunnskap for eksempel ved deltakelse i nasjonalt forankret arbeid med utarbeidelse av 
nasjonale retningslinjer i regi av Helsedirektoratet 

• Veiledning og rådgivning innenfor eget fagområde til øvrige deler av helsetjenesten, 
herunder primærhelsetjenesten og befolkningen gjennom eksempelvis utvikling av 
standardisert pasientinformasjon eller faglige veiledere for diagnostikk, behandling eller 
oppfølging 

• Bidra i relevant undervisning innenfor eget fagområde 
• Iverksetting av tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale og flerregionale 

behandlingstjenester. 

For å sikre likeverdig tilgjengelighet og nasjonal kompetansespredning skal alle nasjonale 
tjenester etablere referansegruppe. Det er satt spesifikke krav til sammensetning, ledelse og 
mandat. Alle referansegrupper skal ha representasjon fra alle helseregioner og fra 
brukerorganisasjoner. 

Helsedirektoratet er tillagt oppgaven med årlig evaluering av virksomheten. Denne 
evalueringen tar utgangspunkt i regelverk for nasjonale tjenester og om tjenesten drives iht 
intensjonene. 

Behandlingstilbud ved Nasjonale behandlingstjeneste for transseksuelle 
Pasienter henvises til denne tjenesten for diagnostisering og behandling. Et psykologisk 
/psykiatrisk tverrfaglig team utreder pasienten før de eventuelt henvises videre til 
endokrinologisk vurdering / utredning og kjønnskorrigerende kirurgi.

Pasientene gjennomgår en standardisert utredning med kliniske samtaler, spørreskjema og 
strukturerte intervjuer. De som får diagnosen transseksualisme (F 64.0 og F 64.2) gis tilbud om 
hormonbehandling (østrogen til menn og testosteron til kvinner) som fører til undertrykkelse av 
egen kjønnshormonproduksjon. Utredning og hormonell behandling tar til sammen ca. to år og 
foregår etter felles protokoller. Deretter vurderes kjønnskorrigerende kirurgi. Man gjør først 
korreksjon av brystene og etter 6 -12 måneder genital kirurgi. I tillegg foretas det etter en 
individuell vurdering inngrep med henblikk på å tilstrebe et mest mulig kvinnelig eller mannlig 
utseende. Det er utviklet et program for utredning, behandling og oppfølging, og hele 
behandlingsforløpet kan ta 10 år eller mer.

Det er utarbeidet faglige prosedyrer for utredning og behandling av denne pasientgruppen ved 
Oslo universitetssykehus. Disse prosedyrene er utarbeidet i samarbeid med tilsvarende tjenester 
i Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige, og bidrar til et standardisert utrednings- og 
behandlingsforløp for disse pasientene.

Det fremgår av årsrapportene at aktiviteten ved klinikken økte gjennom perioden 2002 – 2006 
både mht involvert fagpersonell og antall konsultasjoner og behandlinger. I årene 2006 – 2009 
er det rapportert om ca 1000 konsultasjoner årlig. For årene 2010 og 2011 var det henholdsvis 
110 og 150 nyhenviste pasienter årlig med spørsmål om kjønnskonvertering. 
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Behandlingsresultater
En rekke oppfølgingsstudier fra andre land har vist at behandlingen av transseksuelle er 
effektiv. Pasienttilfredshet og tilfredsstillende forbedring av generell funksjon rapporteres i de 
fleste nyere studier fra 85 til 97 %. Kvinne til mann har gjennomgående bedre resultater enn 
mann til kvinne. 

Alvorlige negative resultater, som alvorlig postoperativ anger og søknad om reoperasjon, 
forekommer sjelden, men det forekommer. I en undersøkelse fra Sverige fant man at 3,8 % av 
de som gjennomgikk kjønnskonvertering i perioden 1972 til 1992 angret på inngrepene, og at 
andelen var synkende gjennom 20-årsperioden (Landen et al: Factors predicative of regret in 
sex reassignment, 1998). I en oversiktsartikkel fra 1999 (Cohen-Kettenis Transsexualism: A 
review of etiology, diagnosis and treatment) refereres det til et tiårsmateriale på 1422 pasienter 
der 0,4% søkte om retransformasjon.   

Forskning og forskningsnettverk
En viktig del av landsfunksjonen knyttet til transseksualisme er videre fagutvikling og 
forskning. I 2008 ble det etablert et forskningssamarbeid med sykehusene i Amsterdam, 
Hamburg og Gent. 
Forskningsaktiviteten til seksjon for transseksualisme er høy. I 2011 ble det forsvart en dr.grad 
knyttet til forskning omkring transseksualisme. Forskningen har også fått internasjonal 
oppmerksomhet. 
Ny kunnskap om mekanismene ved slike sykdommer og lidelser kan ha positive konsekvenser 
for forståelse av også andre sykdommer og dermed ha folkehelsekonsekvenser. Dette 
gjenspeiles i det faktum at Den Europeiske Unionen i det 7. rammeprogram har et eget 
satsingsområde for sjeldne sykdommer. Seksjon for transseksualisme, OUS, er en av søkerne til 
dette programmet og er kommet til andre evalueringsrunde. 
Seksjon for transseksualisme er initiativtaker til et standardisert europeisk utrednings- og 
behandlingstilbud (European Network for the Investigation of Gender Incongruence - ENIGI og 
GenderPro, EU søknad 2011/2012). 

Evaluering av Nasjonal behandlingstjeneste for transseksuelle 2011
Alle nasjonale tjenester ble våren 2012 evaluert opp mot nytt regelverk. Av 
evalueringsrapporten for Nasjonal behandlingstjeneste for transseksuelle fremgår det at 
tjenesten har en rekke forbedringspunkter for å innfri kravene i ny forskrift.

Det er utarbeidet en beskrivelse av tjenestens innhold og avgrensing. Det er behov for revisjon 
for å gjøre denne mer tilgjengelig for publikum. Det er usikkert hvordan tjenestens 
behandlingstilbud er gjort tilgjengelig og i hvilken grad tjenestens aktivitet bidrar til å bygge 
opp kompetansen i andre regioner. En viktig del av det å drive kompetansespredning, er å 
etablere system for råd og veiledning til brukere og helsetjenesten. Tjenesten bør utarbeide en 
plan for dette arbeidet.

Det er ikke rapportert om bruk av kvalitetsregistre, biobank eller lignende. Et slikt verktøy er 
viktig med hensyn til å overvåke behandlingsresultater og å følge opp behandlingsresultater. 
Det synes heller ikke å være utarbeidet et resultatmål for tjenesten og det er heller ikke etablert 
en referansegruppe iht regelverk. En referansegruppe for denne tjenesten skal iht regelverk og 
etter Helsedirektoratets oppfattning ha brukermedvirkning.
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Klager på virksomheten ved seksjon for transseksualisme
Det har ved flere anledninger vært rettet kritikk mot virksomheten ved nasjonal 
behandlingstjeneste for transseksualisme. Det er anført at klinikken har for sterkt innslag av 
psykiatrisk problemorientering, mens spesialister i sexologi ikke i samme grad blir tatt med på 
råd i behandlingsopplegget. Man har også vært kritisk til at tilbudet til transseksuelle er så sterkt 
sentralisert, og at landsfunksjonen er knyttet til den kirurgiske behandlingen av transseksuelle.

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har i flere brev i 2009 og 2010 
utfordret ledelsen ved GID-klinikken når det gjelder avgrensningen av klinikkens oppgaver. I 
brev til LLH datert 26.03.2010 redegjør klinikkledelsen for virksomheten:
”Rikshospitalet bestemte at GID-klinikken skulle ha hovedansvaret for utredning av pasienter 
med tanke på operasjon i samarbeid med ansatte ved andre aktuelle avdelinger (gynekolog, 
endokrinolog, plastikk-kirurg, barne- og ungdomspsykiater). Oppgaven har fortsatt vært 
fokusert på transseksualisme, hvilket også gjenspeiles i klinikkens (seksjonens) størrelse og 
bemanningssammensetning.” 

Helsedirektoratet legger til grunn at en stor del av kritikken kan skyldes utydelighet og 
tjenestens innhold fra tjenesten selv og publikums/brukernes manglende kunnskap om 
tjenestens ansvarsområde og oppgaver. Ny forskrift med tilhørende veileder skal bidra til at den 
nasjonale tjenestens ansvarsområde og funksjon blir tydeligere. 

Spørsmål om behandlingsmonopol og second opinion

I henhold til Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og 
nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, § 4-2, skal en nasjonal behandlingstjeneste kun 
etableres ved ett helseforetak. Dette innebærer at det kun er det helseforetaket som er tillagt 
ansvaret for en nasjonal behandlingstjeneste som skal drive høyspesialisert behandling innenfor 
dette fagområde. 

Regelverket for nasjonale tjenester innebærer i realiteten at det gis monopol for behandling 
innenfor definert fagområde ved en slik tjeneste. For de fleste av disse behandlingene vil dette 
ikke oppleves som noe problem, da henvisning til en nasjonal behandlingstjeneste tilsier at man 
får behandling der kunnskapen er størst i Norge. 

Det er i flere henvendelser til direktoratet gitt uttrykk for misnøye ved at vurderingene fra 
aktuelle behandlingstjeneste er endelige og ikke kan underkastes en ”second opinion”. For de 
som søker slik behandling kan landsfunksjonen oppleves som et hinder for en ønsket 
behandling, idet selve indikasjonsstillingen er avgjørende. Det har vært reist krav fra 
brukerorganisasjoner om et tilbud om fornyet vurdering / second opinion for pasienter som blir 
henvist til den nasjonale behandlingstjenesten for transseksuelle. Det henvises til 
pasientrettighetslovens § 2-3 at pasienter etter henvisning fra fastlege har rett til fornyet 
vurdering av spesialisthelsetjenesten.

Retten til fornyet vurdering har ikke vært oppfattet å gjelde for nasjonale behandlingstjenester. 
Helse- og omsorgsdepartementet skriver i et brev av 25. juli 2003 til Pasientombudet i Møre og 
Romsdal at pasienter ikke har en lovfestet rett til fornyet vurdering i utlandet. Dette er 
imidlertid ikke til hinder for at det regionale helseforetaket etter en konkret vurdering kan velge 
å akseptere at en pasient blir henvist til vurdering i utlandet for foretakets regning. 
Departementet har i veileder til forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 



- 12 -

universitetssykehus og nasjonale tjenester, pkt. 4 om faglige referansegrupper, uttalt at de 
faglige referansegruppene for nasjonale og flerregionale behandlingstjenester skal følge opp 
hvordan rett til fornyet vurdering kan ivaretas på en likeverdig, hensiktsmessig og 
kostnadseffektiv måte innenfor tjenestens ansvarsområde.

Når det gjelder et eventuelt tilbud om second opinion til pasienter som søkes til behandling ved 
en nasjonal behandlingstjeneste, må dette etter Helsedirektoratets oppfatning gjøres ved en 
tilsvarende behandlingstjeneste i utlandet. Det må her forutsettes at den som gjennomfører 
second opinion legger til grunn tilsvarende indikasjonsstilling og inklusjonskriterier, og at 
denne ivaretar både utredning og behandling. Ved en inngåelse av en slik avtale, vil en måtte 
stille de samme krav til faglig innhold som stilles til en nasjonal behandlingstjeneste i Norge. 
Det må forusettes at behandlingen kan anses som faglig anerkjent og at den bygger på 
medisinsk kunnskapsoppsummering. Med faglig anerkjent legger vi til grunn at det foreligger 
minst to randomiserte studier som har vært publisert i anerkjente fagtidskrift, at disse har vært 
underlagt fagfellevurdering og at det ikke finnes et tilsvarende antall studier som viser motsatt 
resultat.

Av hensyn til språk, reiseavstand m.m. vil det være naturlig at second opinion kan gis i et av 
våre naboland. Det er fra den nasjonale behandlingstjenesten ved OUS opplyst at Danmark og 
Sverige legger til grunn en tilsvarende indikasjonsstilling for kjønnsskifteoperasjon, og vil 
kunne være et aktuelt land å inngå en slik avtale med

Utredningen foregår i dag på ett sted, og klinikken består av få personer. Det fremkommer 
opplysninger om at pasienter opplever at utredningsprosessen er avhengig av vurderingen fra 
enkeltpersoner. For de som henvises til denne utredningen vil utfallet av vurderingene kunne ha 
avgjørende betydning for deres liv. Helsedirektoratet ser at slike utredninger kan være spesielt 
sårbare for den enkelte pasient og vil anbefale at det tas initiativ til å etablere en mulighet for 
fornyet vurdering for denne pasientgruppen i utlandet.

Spørsmål knyttet til behandling av transseksualisme og 
behandlingshjelpemidler

Helsedirektoratet har i brev av 5. oktober 2010 blitt anmodet av Helse- og 
omsorgsdepartementet og gi en faglig vurdering knyttet til behandlingshjelpemidler og 
behandlingsutgifter. Anmodningen er gjort på bakgrunn av en henvendelse fra Harry Benjamin 
Ressurssenter (HBRS).

HBRS har over flere år arbeidet for å få forståelse for at menn i pasientgruppen transseksuelle 
skal få dekket utgifter i forbindelse med spesialtilpassede vester og penisproteser. Behovet 
omfatter spesialtilpassede vester frem til kirurgi hvor de får fjernet brystene og spesialtilpassede 
penisproteser frem til de får konstruert penis. 

Helsedirektoratet ble i brev av 15. juli 2004 bedt om en tilsvarende vurdering av hjelpemidler 
knyttet til kjønnsbekreftende behandling ved OUS Rikshospitalet. Denne henvendelsen omfattet 
kompresjonsvester, vaginablokker og kunstig penis. Helsedirektoratet har i brev av 13.
september 2004 til departementet anbefalt at disse hjelpemidlene ble definert som 
behandlingshjelpemidler for pasienter som er under kjønnsbekreftende behandling.

HBRS har i brev av 30. august 2010 rettet forespørsel om fjerning av sterk hårvekst i ansiktet til 
kvinner i pasientgruppen bør inngå i behandlingen, og således dekkes av det offentlige. Som 
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bakgrunn for henvendelsen fremgår det at kvinner i pasientgruppen med sterk hårvekst i 
ansiktet får et vesentlig innskrenket sosialt liv og medfølgende psykososiale problemer. Dette 
medfører igjen at disse ikke fungerer i skolesituasjon og arbeid, som igjen kan føre til så store 
psykiske lidelser og at de blir trygdet. Brukerorganisasjonen mener at laser- og 
elektrolysebehandling bør inngå i behandlingen.

Direktoratet anser at fjerning av sterk hårvekst i ansiktet bør inngå i behandlingen av 
transseksuelle som gjennomgår eller har gjennomgått en kjønnsbekreftende behandling ved 
OUS. Fjerning av hårvekst kan gjøres ved laser- eller elektrolysebehandling. For 
elektrolysebehandling kan det gis bidrag etter folketrygdloven § 5-22. Det gis imidlertid kun 
bidrag for sterk sjenerende hårvekst i ansiktet hos kvinner når behandlingen er forskrevet av 
spesialist og hårveksten medfører store psykiske plager. I tillegg må brukeren betale en 
betydelig andel av denne behandlingen selv. Så vidt Helsedirektoratet er kjent med er 
prioritering og eventuell finansiering av laserbehandling ved hirsutisme tillagt helseforetakene. 
Helsedirektoratet mener imidlertid at finansieringen av de to behandlingsformene bør 
samkjøres, for å bidra til at valg av behandlingsform ikke gjøres på bakgrunn av 
finansieringsordning.

Behandlingstilbud for andre former for kjønnsidentitetsforstyrrelser

Som tidligere omtalt er den nasjonale tjenesten ved OUS Rikshospitalet begrenset til utredning 
og behandling av transseksuelle. I dialog med OUS fremkommer det at pasienter som har vært 
til utredning ved den nasjonale behandlingstjenesten og som ikke faller inn under kriteriene for 
videre utredning/behandling, blir henvist tilbake til andre-linje tjenesten. 

Helsedirektoratet har i brev til alle regionale helseforetak (RHF) bedt om en kartlegging av 
hvilke behandlingstilbud som finnes for pasienter som har andre kjønnsidentitetsforstyrrelser 
(F64.8 og F 64.9). Direktoratet har stilt spørsmål 

 om det er etablert tilbud til denne pasientgruppen i helseregionene og hva dette tilbudet i 
tilfelle omfatter

 om det er laget spesifikke/klart avgrensede tilbud (egne tjenester) med spesialisert 
kompetanse for denne pasientgruppen

 om behandlingstilbudet er organisert lokalt eller på regionsnivå

I svar fra de fire regionale helseforetak fremgår det at det ikke er bygget opp spesifikke 
behandlingstilbud til denne pasientgruppen. 

Ved å innhente tall fra Norsk pasientregister fremgår det at pasienter med diagnosekodene 
F64.8,og F64.9 blir gitt tilbud om behandling i både somatiske sykehus og institusjoner innen 
psykisk helsevern som omfatter barn, unge og voksne. I tillegg gis det behandling hos 
privatpraktiserende avtalespesialister innen psykisk helsevern.  

Som supplement til behandlingstilbud innenfor den offentlige helsetjenesten finnes det flere 
privatpraktiserende psykologer og leger som har kompetanse i sexologi og erfaring med 
kjønnsidentitetsproblematikk. Helsedirektoratet er ikke kjent med hvordan tilgjengelighet til 
behandling er hos disse. Den enkelte har også tilbud om behandling og oppfølging gjennom sin 
fastlege selv om dette i de fleste tilfeller vil være av mer allmennkarakter og ikke nødvendigvis 
spesifikt ift transtematikk.



- 14 -

Mangel på behandlingstilbud
Det har vært reist kritikk mot manglende behandlingstilbudet til pasienter med andre 
kjønnsidentitetsforstyrrelser eller transpersoner og som ønsker å forandre kjønnsuttykk og 
samtidig beholde deler av sin genitalanatomi. Det kan her være snakk om hormonell behandling 
uten at man fjerner ovarier eller testikler og korrigerer ytre kjønnsorgan, eller feks at kvinner 
ønske å fjerne bryst. Dette omtales som partiell behandling og gjelder pasienter som ikke 
omfattes av behandlingstilbudet ved den nasjonale behandlingstjenesten for transseksuelle. 

Helsedirektoratet er av brukerorganisasjoner gjort kjent med at det finnes pasienter i denne 
pasientgruppen som har fått foreskrevet kjønnshormoner av lege, og at det også er utført enkelte 
kirurgiske inngrep ved private klinikker i Norge. I tillegg har pasienter fått utført kirurgisk 
behandling i utlandet og at det kjøpes hormoner på internett. Helsedirektoratet er ikke kjent 
med omfang eller indikasjonsstilling. 

Når det gjelder hormonbehandling med cross sex hormon på indikasjon av en diagnostisert 
F64.0, er det forutsatt at dette forordnes av endokrinolog som en del av behandlingen ved den 
nasjonale behandlingstjenesten. Når det gjelder kirurgisk behandling for å endre kjønnsutrykk 
på annen indikasjon enn F64.0, er Helsedirektoratet ikke kjent med at det foreligger 
vitenskapelige studier som viser effekt av slik behandling. Denne behandlingen vil derfor anses 
å være av kosmetisk art, og er i dag ikke en del av behandlingstilbudet i det offentlige 
helsevesen.

Det offentlige helsevesen har etablert tilbud om tilpasset psykososial eller psykologisk 
oppfølging og behandling av disse pasientene. Som det fremgår foregår det slik behandling i 
alle helseregioner. På bakgrunn av innhentede tall fra Nasjonalt pasientregister fremgår det at 
dette dreier seg om et relativt lite antall pasienter årlig.

Det kan stilles spørsmål om det er behov for å etablere egne behandlingstjenester for 
transpersoner. Norsk og utenlandsk forskning gir et sammensatt bilde av Ihbt-befolkningens 
helse. Majoriteten har god helse- men samtidig er andelen med dårlig helse betydelig dårligere 
blant lesbiske, homofile, bifile g transpersoner enn i gjennomsnittbefolkningen. Undersøkelser 
viser at transpersoner gjennomgående rapporterer om dårligst helse blant Ihbt-
gruppene.(Regjeringens handlingsplan ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner” ( 2009 - 2 012))  

Kunnskapssenteret har utgitt en rapport nr. 2 – 2012 om Effekter av seksualterapeutisk 
intervensjon for seksuelle problemer. I dette arbeidet har man søkt etter studier som viser effekt 
av ikke medikamentell behandling. Det fremgår av rapportens side 79 at man ikke fant 
systematiske oversikter eller studier som viste effekt av ikke-medikamentelle tiltak ovenfor 
personer med usikkerhet i forhold til seksuell identitet eller personer med 
kjønnsidentitetsproblematikk.

Det er her snakk om en liten pasientgruppe spredd over hele landet. Det er viktig at disse 
personene blir møtt med adekvate tiltak når de kontakter helsetjenesten. Helsedirektoratet har 
ved å forespørre helseregionene avklart at det ikke er etablert spesifikke behandlingstjenester 
som tar seg av denne pasientgruppen.

Regjeringens handlingsplan ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner” ( 
2009 - 2012) påpeker at den foreliggende kunnskap om Ihbt-gruppenes særlige 
helseutfordringer må implementeres bredere enn i dag. Gode helse- og omsorgstjenester 
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handler om å møte den enkelte der vedkommende er og iverksette individuelt tilrettelagte 
tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykehistorie. 

Helsedirektoratet vil på bakgrunn av dette foreslå at direktoratet i samarbeid med de regionale 
helseforetak nedsetter en arbeidsgruppe som vurderer om det bør utpekes kliniske fagmiljøer i 
hvert RHF som bygger opp spesifikk kompetanse til å ta seg av pasienter med 
kjønnsidentitetsforstyrrelser. Dette for å kunne veilede andre avdelinger innen 
spesialisthelsetjenesten og for at spesialisthelsetjenesten skal kunne ivareta veiledningsplikten 
ovenfor primærhelsetjenesten på en god måte. Arbeidsgruppen bør omfatte 
brukerrepresentasjon og representant fra primærhelsetjenesten. 

Skifte av juridisk kjønn – nytt fødselsnummer

I Norge brukes kjønnsspesifikke fødselsnummer og tredje siffer i fødselsnummer indikerer 
kjønn. Bruk av kjønnsspesifikke personnummer varier fra land til land. Mange land, deriblant 
samtlige nordiske, praktiserer samme ordning som Norge. 

Norge har ingen særskilt lovgivning som regulerer grunnlaget for skifte av kjønn. Hvilket kjønn 
som registreres i folkeregisteret bygger på den medisinske, biologiske definisjon av kjønn, 
hvilket skal fremgå av lege/jordmors fødselsmelding. Endring av juridisk kjønnsstatus hører inn 
under Skattedirektoratet og Finansdepartementet, som har ansvaret for folkeregistreringen. I 
Forskrift om folkeregistrering § 2-2 fremgår det at fødselsnummer kun kan endres når 
fødselsdato eller kjønnsstatus endres. Det er imidlertid ingen formelle vilkår for hva som skal 
ligge til grunn for at kjønnsstatus er endret.  

Det opplyses fra Skattedirektoratet at dagens ordning baseres på en forvaltningspraksis som har 
vart i over 30 år. Endring av fødselsnummer gjøres på bakgrunn av en bekreftelse fra det 
offentlige helsevesen på at det har foregått en reell kjønnskonvertering. Det har så langt vært 
lagt til grunn at for at en slik ordning skal være praktikabel, må vurderingen baseres på 
objektive kriterier. Reell kjønnskonvertering har blitt fortolket til at det er gjennomført
fullstendig kjønnskorrigerende operasjon, dvs at testikler/ovarier blir fjernet kirurgisk i den 
hensikt å skifte kjønn. Dette gjelder ikke dersom man må fjerne testikler eller ovarier pga. 
kreft.Tildeling av fødselsnummer i Norge reguleres gjennom forskrift om folkeregistrering. Det 
er Skattedirektoratet som forvalter dette regelverket. Helsetjenestens rolle er å fastslå kjønn på 
bakgrunn av en klinisk undersøkelse for å fastslå at testikler/ovarier er blitt fjernet i den hensikt 
å skifte kjønn. Alternativet ville være å finne andre kriterier for å fastslå kjønn.  

Skattedirektoratet opplyser at hvilket kjønn en person er registrert med, er en nødvendig 
variabel da det i lovgivningen flere steder skilles mellom mann/kvinne, f eks verneplikts- og 
barneloven. Statistikkmessig regnes også kjønn som en sentral variabel. Helsedirektoratet 
legger til grunn at skifte av personnummer og navn medfører behov for å endre alle offentlige 
registre, dokumenter, attester og sertifikater knyttet til vedkommende person.

Helsetjenestens rolle ifm tildeling av personnummer er å vurdere kjønn på bakgrunn av en 
medisinske, biologiske definisjon av kjønn. Utgangspunktet for en medisink/biologisk 
definisjon vil være produksjon av kjønnsceller. For personer som har fjernet testikler/ovarier i 
den hensikt å endre kjønn, vil ikke ha produksjon av kjønnsceller (eggcelle/sædcelle). For disse 
må definisjonen for å fastsette kjønn omfatte en påvisning av at testikler/ovarier er fjernet. At 
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testikler er fjernet kan gjennomføres visuelt, mens fjerning av ovarier forutsetter bruk av 
ultralyd/røntgen. Evt. kan det tas kromosomprøve som vil påvise opprinnelig kjønn.

Praksis har vært at Skattedirektoratet har endret kjønnsstatus og tildelt nytt fødselsnummer på 
bakgrunn av bekreftelse fra lege ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), Rikshospitalet, om at 
endelig kirurgisk konvertering av kjønn har funnet sted. Det er utarbeidet et spesifikt skjema for 
dette arbeidet. 
I forbindelse med at det kom søknader om endring av fødselsnummer fra pasienter som var blitt 
kjønnsoperert i utlandet, ble det etablert en praksis der Skattedirektoratet ba OUS 
Rikshospitalet om å bekrefte at det var foretatt en fullstendig kjønnskorrigerende operasjon.

Sentralkontoret for folkeregistrering i Skattedirektoratet henvendte seg i 2000 til Statens 
helsetilsyn og ba om at prosedyrene skulle bli formalisert i henhold til gjeldende praksis. 
Samtidig ba Rikshospitalet Helsetilsynet om at det skulle utarbeides retningslinjer for hvordan 
dette skal gjøres og pekte på at de ikke hadde ansvar for disse pasientene. Det har imidlertid 
ikke vært gjort endringer i regelverket eller utarbeidet formaliserte prosedyrer som følge av 
disse henvendelsene.

Pasienter som har foretatt kjønnskorrigerende behandling i utlandet har bedt om å slippe å 
oppsøke OUS Rikshospitalet for å få denne behandlingen bekreftet med tanke på tildeling av 
nytt personnummer. Det er direktoratets oppfatning at det bør være mulig å etablere et mer 
tilgjengelig tilbud for å fastsettelse at det er foretatt en fullstendig kjønnskorrigerende 
operasjon. I dag er det kun Oslo universitetssykehus HF som gjør slike undersøkelser. En 
bekreftelse på at ovarier eller gonader er fjernet i den hensikt å skifte kjønn bør kunne gjøres av 
henholdsvis offentlig ansatt spesialist i gynekologi eller urologi. Attestasjon gis på fastsatt 
skjema som sendes Skattedirektoratet. Helsedirektoratet mener at for at en slik praksis skal 
fungere, må det utarbeides kriterier og et eget fastsatt skjema for at en slik ordning skal være 
praktikabel. 

LLH har tatt opp problemstillingen knyttet til tildeling av personnummer med 
Skattedirektoratet og Helsedirektoratet i 2010.  I brev påpekes det bl.a. at denne praksis er i 
strid med Europarådets anbefaling om at det bør være mulig å endre juridisk kjønn uten å være 
kjønnsoperert. LLH hevder at den praksis som følges i Norge med å kreve at kjønnskjertlene 
fjernes kirurgisk før endring av juridisk kjønnsstatus er mulig, kan føre til at enkeltpasienter 
velger å gjennomgå mer omfattende og irreversibel kirurgi for å få endret fødselsnummer. 
Videre mener LLH at dagens praksis også synes uklar i forhold til Steriliseringsloven, som bare 
unntaksvis åpner for sterilisering av personer under 25 år, og da bare etter at søknaden om 
sterilisering er innvilget av fylkets steriliseringsnemnd.

Helsedirektoratet mener at steriliseringsloven ikke kommer til anvendelse når det gjelder reell 
kjønnskorreksjon. Steriliseringsloven § 1 angir lovens virkeområde. Det følger av denne 
bestemmelsen at loven regulerer tilfeller der en skal oppheve en persons forplantningsevne eller 
kjønnsdrift – hhv sterilisering eller kastrering. Det fremkommer videre at loven ikke kommer til 
anvendelse der ”inngrep eller behandling som av medisinske eller andre grunner er rettmessig 
etter rettsregler utenfor denne lov”. Kjønnskorrigerende operasjon, er et ledd i den medisinske 
behandlingen av transseksuelle. Pasienter som blir henvist til behandling med denne 
indikasjonsstilling, blir vurdert på lik linje med andre pasienter, om de har rett til nødvendig 
helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b annet ledd. Innholdet i behandlingen, 
inkludert om fullstendig kjønnskorrigerende behandling skal foretas, vil vurderes konkret i det 
enkelte tilfelle. Hensikten med kjønnskorrigeringen er ikke steriliseringen/kastrasjonen i seg 
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selv, men inngår som en del av behandlingen. Steriliseringsloven derimot, omhandler de 
tilfellene hvor steriliseringen eller kastreringen er det primære formålet med inngrepet.
Direktoratet er derfor av den oppfatning at steriliseringsloven ikke kommer til anvendelse på 
denne pasientgruppen, men at sterilisering/kastrasjon er et ledd i den ordinære helsehjelpen til 
denne pasientgruppen. 

Vilkår for endring av kjønnstilhørighet varierer mellom land i Europa. De fleste land krever at 
man har diagnosen transseksualisme, er sterilisert og har gjennomgått hormonbehandling. I 
noen land kreves også at man har gjennomgått kjønnskorrigerende behandling. Det finnes 
eksempler på land som praktiserer andre ordninger. I Storbritannia, stilles det ikke krav om 
medisinsk behandling. Etter "The Gender recognition Act" fra 2004 kan man kan søke om 
"gender recognition" eller anerkjennelse av kjønn dersom man kan vise at man har gjennomgått 
utredning og fått diagnostisert kjønnsdysfori, at man har levd i det foretrukne kjønns 
kjønnsrolle i to år, og at ens intensjon er å gjøre dette permanent resten av livet. Gender 
recognition betyr anerkjennelse av nytt kjønn i alle legale forhold, og de som er født i 
Storbritannia kan etter anerkjennelse av nytt kjønn få en ny fødselsattest. I Sverige har 
Riksdagen bestemt at kravet til sterilisering skal fjernes fra 2013. Definisjonen av begrepet « 
reell kjønnskonvertering» er problematisk for de personer som ønsker en gjennomgår en partiell 
behandling. Dette er en definisjon som i større og større grad er blitt kritisert 
internasjonalt og i Norge. Både Europarådet og Menneskerettskommisæren har de 
seneste årene anbefalt at kastrasjon ikke bør være et krav for å få endret juridisk kjønn 
(les personnummer). De internasjonale faglige retningslinjene for behandling av 
transpasienter understreker også at det må vektlegges en individuell behandling av 
den enkelte pasients ønsker og helsemessige forutsetninger ved valg av 
behandlingsforløp. Sett i lys av dette og den utvikling som har vært på dette området de siste 
30 år, mener Helsedirektoratet at det er behov for en gjennomgang av innholdet i 
begrepet «reell kjønnskonvertering» med tanke på oppdaterte retningslinjer for endring 
av juridisk kjønn.

Kort om situasjonen i nordiske land

Sverige

Socialstyrelsen utgav sommeren 2010 en utredning med tittelen ”Transsexuella och övriga
personer med könsidentitetsstörningar - Rättsliga villkor för fastställelse av
könstillhörighet samt vård och stöd”.  Bakgrunnen for utredningen var at Socialstyrelsen skulle 
komme med forslag til hvordan helsetilbud til transseksuelle og transpersoner kunne forbedres. 
Arbeidet med utredningen viste at transseksuelle og transpersoner var to ulike målgrupper som 
hadde ulike medisinske og sosiale behov som ikke burde sammenblandes og at helsetilbud til 
transpersoner derfor burde utredes separat.

Av utredningen fremgår det at transseksuelle i Sverige er en liten og heterogen gruppe. I 
perioden 1992 – 2009 mottok Rättsliga rådet i Socialstyrelsen 540 søknader om å endre kjønn. 
Antallet har økt fra gj.snitt 17 søknader pr år i perioden 1992 -1997 til 37 søknader årlig i 
perioden 2004 – 2009. Det fastslås at økningen var i overensstemmelse med den man så i andre 
europeiske land. (En liknende økning rapporteres fra andre land i Europa (Transgender Euro 
Study: Legal Survey and Focus on the Transgender Health Care).  
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Helsedirektoratet har fått opplyst fra Socialstyrelsen – juni 2012 at det ikke finnes en nasjonal 
statistikk over antall henviste til kjønnskorrigerende behandling. Det opplyses imidlertid at det 
er ca. 250 nye pasienter pr. år hvor det iverksettes utrening og at ca. 50 personer søker om 
kjønnsskifte hos Rättsliga rådet.   Av disse pasientene gjennomfører ca 50% kirurgisk 
kjønnskonvertering.

Utredning av kjønnsidentitetsforstyrrelser foregår ved ti psykiatriske klinikker i Sverige. Tre av 
disse er spesialiserte klinikker for utredning og behandling av transseksuelle og personer med 
kjønnsidentitetsforstyrrelser, mens de andre inngår i landstingenes øvrige psykiatriske 
virksomhet. Kjønnskorrigerende kirurgi er i praksis konsentrert til to sykehus. Karolinska 
universitetssjukehus gjør først og fremst konverteringer fra mann til kvinne, mens 
universitetssykehuset i Linköping først og fremst gjør konverteringer fra kvinne til mann. 
Det pågår nå en utredning om kjønnskorrigerende kirurgi skal sentraliseres til et 
behandlingssted.

Utredningen fastslår at kunnskapen om transseksualisme er liten og at dette gjelder spesielt i 
primærhelsetjenesten som først kommer i kontakt med disse pasientene. Ressurser for 
utredning, behandling og oppfølging er ujevnt fordelt i Sverige og ventetiden for å komme i 
behandling varierer. Det var i 2010 ikke fastsatt en felles mal for utredning og behandling av 
transseksuelle. (Dette arbeidet synes nå å være iverksatt – ref. Samarbeid med Nasjonal 
behandlingstjeneste for transseksuelle – OUS).

Utredning og diagnostisering av personer med kjønnsidentitetsforstyrrelse gjøres i første rekke 
av en psykiater med støtte av psykolog og sosionom. Senere i utredningen kommer 
endokrinolog, logoped og plastikkirurg inn. Dersom utreningen viser at personen er innenfor 
indikasjonsstilling for skifte av kjønn, søker vedkommende søke Rättsliga rådet i 
Socialstyrelsen om tillatelse å få skifte kjønn. 

Kjønnskorrigerende behandling gis til de personer som får diagnosen transseksuelle og som har 
de medisinske og psykososiale forutsetninger for å gjennomgå behandling. Målsettingen med 
behandlingen er at personen skal kunne leve ute i samfunnet med det kjønn vedkommende 
ønsker å ha. Diagnosen transseksuell er avgjørende for om pasienten skal få behandling for sin 
kjønnsidentitet. For personer som under utredning får diagnosen uspesifisert 
kjønnsidentitetsforstyrrelse, avsluttes behandlingen. 

Hormonbehandling gis både til menn og kvinner. Denne behandlingen endrer kroppens 
utseende og er livslang. Denne behandlingen gis ikke til personer under 18 år eller til personer 
som ikke er overbevist å ville gjennomføre fullstendig kjønnkorigerende behandling.
I tillegg til homanbehandling, gis det tilbud om fjerning av uønsket behåring, logopedtjenester 
for å tilpasse stemmen og inngrep for å forminske eller fjerne bryster.

Sverige har en egen lov fra 1972 om ”fastställande av könstillhörighet i vissa fall”. Loven 
regulerer både fastsettelse av kjønn og tillatelse til å foreta kastrasjon i den hensikt å endre 
kjønne. For å få fastsatt kjønn må følgende kriterier oppfylles; vedkommende må være over 18 
år, svensk borger, ugift og steril. Riksdagen har i juni 2012 besluttet at kravet om sterilsering 
skal fjernes fra neste år. Før lovendringen iverksettes, skal det utredes hvordan dette vil påvirke 
andre bestemmelser.
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Danmark

I Danmark har det vært mindre debatt om utrednings- behandlingstilbudet enn i Norge og 
Sverige, og antallet kjønnskorreksjoner per år er lavere enn i de andre nordiske land. 
Sundhetsstyrelsen opplyser at 10 til 15 personer for tillatelse til kjønnskifteoperasjon årlig. Den 
senere tid har interessegrupper i Danmark satt fokus på dette, og undersøkelser i regi av EU er 
under planlegging. Den danske helseministeren har tatt initiativ til en gjennomgang av 
ordningen. 

Utredning av transseksualisme foregår ved Sexologisk klinikk ved Rigshospitalet i København, 
mens kirurgien ikke er sentralisert. Man søker Sundhetsstyrelsen om tillatelse til 
kjønnskorrigerende behandling etter utredning.  Kjønnskorrigerende behandling er regulert av 
Sundhedsloven.

Sundhetsstyrelsen har med bakgrunn i Sundhedslovens kapittel 33 utgitt en egen veiledning om 
kasterasjon med henblikk på kjønnsskifte. Veiledningen omfatter personer som har blitt 
diagnostisert som transseksuelle.

Det er Sundhetsstyrelsen som gir tillatelse til kasterasjon i hensikt å skifte kjønn. Det er stilt 
spesifikke krav for å få innvilget kjønnsskifteoperasjon. Dette begrunnes i at det er en 
omfattende og irreversibel behandling.

Når kasterasjon og kjønnsmodifiserende tiltak er foretatt, skal Sundhetsstyrelsen varsles. 
Sundhetsstyrelsen sørger for at kjønnsskiftet blir registrert i Det Centrale Personregister og at 
det derved utstedes nytt personnummer iht det nye kjønn.

Tilsvarende er det Sundhetsstyrelsen som tar stilling til kjønnsskifte foretatt i utlandet.
Avgjørelsen baseres på en konkret vurdering og følgende regelverk;

Der skal således forelægge en erklæring fra den opererende læge, samt en erklæring fra 
en dansk speciallæge i gynækologi, som har foretaget en klinisk undersøgelse af 
personen, indvendig såvel som udvendig. Sundhedsstyrelsen kan endvidere indhente 
yderligere oplysninger, såfremt det i den konkrete sag skønnes nødvendigt. 

Det er en forudsætning for at anerkende et juridisk kønsskifte fra mand til kvinde, at 
følgende er opfyldt: 

 Kønskirtlerne er fjernet (orchidektomi), 
 penis er fjernet (penektomi) 
 og sædvanligvis at vaginoplastik og tildannelse af kønslæber er foretaget. 

Der bør endvidere foreligge oplysninger om den pågældendes hormonale status. 
Ved anerkendelse af et juridisk kønsskifte fra kvinde til mand kan forholdene variere.
Det er dog en forudsætning for kønsskiftet, at både livmoder og begge æggestokke er 
fjernet. 

Der bør tillige foreligge oplysninger om den pågældendes hormonale status. 
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Konklusjon:

På bakgrunn av denne gjennomgangen, vil Helsedirektoratet foreslå følgende tiltak:

 Nasjonal behandlingstjeneste for transseksuelle må iverksette tiltak for å innfri krav iht 
regelverk for nasjonale tjenester

 Det bør tas initiativ for at det etableres et tilbud om second opinion for transseksuelle 
som søker behandling

 Det anbefales at kompresjonsvester, vaginablokker og kunstig penis blir godkjent som 
behandlingshjelpemidler

 Tilbud om fjerning av hårvekst i ansiktet bør inngå i behandlingen til pasienter som 
gjennomfører kjønnskonvertering 

 Finansieringsansvaret for behandling av hårvekst i ansiktet samles
 Det er behov for å styrke kompetansen for å ivareta helseproblem hos transpersoner. Det 

bør derfor utredes hva som kan gjøres for å styrke kompetansen til å utrede og behandle 
helseplager hos denne gruppen.

 Nedsette en arbeidsgruppe som vurderer om det bør utpekes kliniske fagmiljøer i hvert 
RHF som bygger opp spesifikk kompetanse til å ta seg av pasienter med 
kjønnsidentitetsforstyrrelser.

 Det bør iverksettes et arbeid med tanke på å avklare innholdet i begrepet «reell 
kjønnskonvertering» knyttet til tildeling av personnummer.

 Offentlig ansatt spesialist i henholdsvis gynekologi og urologi bør gis rett til å bekrefte 
at en person har gjennomført reell kjønnskonvertering. Det bør fastsettes kriterier og 
utarbeides eget skjema for slik bekreftelse. 

Med hilsen

Cecilie Daae e.f.
divisjonsdirektør

Arne Lindstad
fung avdelingsdirektør
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