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Det følgende er ikke ment som uttømmende litteratur, men som en kortfattet liste over de viktigste 

forhold å være klar over når en som lege eller annen helsearbeider skal forholde seg til mennesker 

med kjønnsinkongruens.  

Kjønnsinkongruens  
betyr manglende samsvar mellom kroppslig kjønn, (og da især kjønnsorgan), og kjønnsidentitet. 

Fenomenet har og har hatt mange navn: transseksualisme, trans, transpersoner,  transkjønnethet 

m.fl 

Forekomst 
Fenomenet har blitt mye vanligere de siste tiår. I en omfattende undersøkelse blant ungdommer fra 

New Zealand i alder 17-19 år, svarte 1,2% at de var ”transgender”, 2,5% var usikre, 1,7% forsto ikke 

spørsmålet. Tall fra andre land viser samme tendens til økning, slik at forekomsten kan sies bekreftet 

til ca. 1% av den voksne befolkningen. Forekomsten av barn som fremtår "kjønns-atypiske" er nok 

høyere enn dette, fordi mange av dem slutter å transe før fylte 12 år 

Naturfenomen eller patologi? 
Det er både i hypothalamus, hvit substans, hjernebark, tvillingstudier mm. funnet mange 

holdepunkter for at mennesker med kjønnsinkongruens har trekk fra begge kjønnsmajoriteter 

og/eller representerer en biologisk gruppe i seg selv. I arbeidet med ICD 11 foreslås alle 

”transdiagnosene” flyttet ut av kapitlet for mentale forstyrrelser og lagt under et felles 

kjønnsinkongruenskapittel.  

Konsekvenser ved å ikke behandle 
Mange undersøkelser har vist inntil 10 ganger så stor hyppighet av selvmordstanker/selvmordsforsøk 

i kjønnsinkongruensgruppa sammenliknet med normalbefolkningen. Det er også overhyppighet av 

angst/depresjon/selvskading.  I tillegg blir mange, av redsel for avsløring, under-ytere i samfunnet. 

Sammenfall med fenomener innen autismespekteret er mer enn statistisk tilfeldig, uten at noen har 

sikkert svar på hvorfor.  



Differensialdiagnostikk 
Kjønnsinkongruens er som en tommelfingerregel svært enkelt å skille fra vrangforestilling/psykose. 

En sjelden gang kan et ønske om kjønnsskifte ses på som en løsning til å komme unna seksuelle 

overgrep.  

Tilbud til barn som transer/kjønnskreative/kjønns non-

konformative/kjønnsatypiske  barn 
Det er rikelig med holdepunkter for at ingen behandling vil kunne endre disse barnas opplevelse av 

seg selv. Det er mange holdepunkt for at barna vil få vanskeligheter senere i livet om de nektes eller 

straffes for sin kjønnsatypiske atferd.  Det som synes å ha best effekt på barnets velbefinnende både 

i nåtid og framtid, er nettverksarbeid: Foreldre, familie, barnehage, skole. Dette kan med fordel 

gjøres i samarbeid med helsesøster, sosiallærer eller andre profesjonelle i nettverket.  

Arbeid med nettverket til barn som transer 

Siden kjønns-atypiske barn ofte forstyrrer sine omgivelser, er det viktigst å behandle dem som 

forstyrres eller som kan bli forstyrret. Nettverksstøtte er avgjørende for om det går godt eller dårlig 

med barnet. Nettverksarbeid kan gjøres ved konsultasjoner på eget kontor hvor de viktigste 

nærmeste er med, og/eller i barnehagen og på skolen. Selve arbeidet består i å frita foreldre og 

familie for skyld (dersom de skulle ha det), og i å gi nettverket kunnskap og utvidet kjønnsforståelse. 

Det er avgjørende at nettverket forstår at de ikke kan endre eller tvinge barnet til noe annet enn det 

har talent for, og at man kan ha et meget godt liv som lesbisk, homo, kjønnsinkongruent eller  annet 

utenom de  vanlige kjønnsnormene. Tidvis trenger nettverket også å bremses litt, fordi man noen 

ganger vil yte mer hjelp enn det barnet faktisk trenger. 

Pubertetsstoppende behandling 
Hovedformålet med pubertetsstoppende behandling er å gi barnet/ungdommen mer tid. 

Pubertetsstopp er ikke i seg selv et ledd i en kjønnsbekreftende prosess, men hindrer at 

ungdommens kropp utvikler seg i en retning de opplever som uheldig eller negativ. Hos noen svært 

få vedvarer ikke kjønnsinkongruensopplevelsen inn i voksen alder. Dog er det et faktum at ved 

stadium Tanner II, som er det ideelle tidspunkt for pubertetsstopp, er det nesten ingen som endrer 

selvoppfatning. Til pubertetsstopp anvendes GNRH- analoger. De tolereres vanligvis godt, og 

behandlingen ansees som helt reversibel. Barneleger har lang erfaring med bruk av 

pubertetsstoppere ved pubertas precox (for tidlig pubertet). 

Et billigere, om enn ikke fullt så effektivt, alternativ til pubertetsstopp hos dem som ble tildelt 

hunkjønn ved fødselen, er medroxyprogesteron (p-sprøyte). 

Hormoner og/eller kirurgi til unge. 
Det er vanlig internasjonalt å ikke tilby kjønnsbekreftende hormonbehandling før fylte 16 år, og ikke 

utføre genital kirurgi før fylte 18. Disse aldersgrensene er stadig under debatt. Det diskuteres også 

når tidspunktet for brystfjerning skal være. Brystene krymper ved testosteronbehandling, men 

representerer samtidig en stor hindring i kjønnsbekreftelsesprosessen. Individualisert behandling må 

tillegges stor vekt.  



LEON prinsippet 
I rapporten ”Rett til rett kjønn, helse til alle kjønn” (1) vektlegges prinsippet om Laveste Effektive 

Omsorgs Nivå sterkt. Det betyr at man tenker seg fastlegene som en viktig del av behandlingstilbudet 

til personer med kjønnsinkongruens. Dette kan kanskje føles som en stor oppgave, og muligens vil 

det være hensiktsmessig å vite hvilken fastlege i området som har kompetanse på dette feltet. 

Mange engster seg unødig. Vanligvis dreier dette seg om mennesker som er både friske og 

oppegående, men som trenger medisinsk assistanse. Hormonbehandlingen og forholdsreglene i 

tilslutning til dette er temmelig likt prosedyrene knyttet til prevensjonspiller og hormonerstatninger.   

I rapporten "Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn" er det også en anbefaling om at det skal etableres 

et tilgjengelig nettverk av behandlere med spisskompetanse som kan bistå ved iverksettelse av 

hormonbehandling og/eller henvisning til kirurgisk behandling. Oppfølging av iverksatt behandling er 

ingen stor utfordring, og pasientene er som regel lykkelige og fornøyde.  

Behandling av voksne 
Dette er ikke vanskelig! Vi har å gjøre med friske mennesker som selv kan gjøre rede for sine ønsker 

og behov. De som måtte ha kjønnsinkongruens som del av en psykotisk vrangforestilling er svært 

lette å skille fra de med en genuin kønnsinkongruens. Ved hormonbehandling skal man følge lever- 

og nyrefunksjon, hematologi (særlig hos de som får testosteron hvor erytrocyttallet ofte øker), 

elektrolytter (særlig hos de som behandles med androgenblokkeren spironolakton), samt 

hormonbalanse (SHBG, prolaktin, østradiol, testosteron, LH og FSH). 

 Homonbehandlingen kan vurderes langs to akser:  

1. Hvilke kroppslige forandringer som oppnås, og hvorvidt de er i samsvar med den enkeltes ønsker 

og behov, og  

2. hos dem som ønsker så mye kroppsforandring som mulig, tilstrebe hormonverdier som samsvarer 

med ciskjønnete i samme alder. Det er alltid hensiktsmessig å tilstrebe minste effektive dose (MED 

Prinsippet) 

 

(1) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rett-til-rett-kjonn---helse-til-alle-kjonn/id2405266/ 


