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• Tar imot barn og unge under 18 år som opplever kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori. Det finnes aldersgrenser for
ulike typer av behandling; pubertetsutsettende behandling ut i fra pubertetens stadier, cross-sex
hormonbehandling ved minimum 16 år, kirurgi minimum 18 år (kjønnsbekreftende behandling).
• Kjønnsdysfori defineres som uttalt ubehag ved at kroppens anatomiske kjønn og egen opplevelse av at
kjønnsidentitet ikke matcher. En ny betegnelse for opplevelsen av at dette ikke stemmer overens er
kjønnsinkongruens.
• Tidligere diagnose F64.0: Transseksualisme, heter i ICD-11 Z76.80: Kjønnsinkongruens, og er flyttet fra kapittelet
om psykiske lidelser til kapittel om seksuell helse. Ikke lenger definert som en psykisk lidelse.
• Helsedirektoratet lanserte i april 2020 en «Nasjonal faglig retningslinje for kjønnsinkongruens». Retningslinjen
beskriver organisering, oppgavefordeling og funksjonsfordeling av helsetilbudet til personer med
kjønnsinkongruens. Påpeker mangelfullt kunnskapsgrunnlag.

ICD 11 Kjønnsinkongruens:
Kjønnsinkongruens i ICD-11 karakteriseres av en kraftig og persisterende inkongruens mellom et individs
opplevde kjønn og tildelt kjønn, som ofte leder til et ønske om «transisjon», for å leve og bli akseptert som
en person av det opplevde kjønnet, gjennom hormonell behandling, kirurgi eller andre helsetjenester.

Ikke nødvendigvis DET MOTSATTE KJØNN
Ikke nødvendigvis et ønske om hormoner OG kirurgi, kanskje
INGENTING, kanskje BARE kirurgi, kanskje BARE litt hormoner

hormoner
kirurgi

GUTT

JENTE

Symptomer på psykisk lidelse i pasientgruppen
Assigned gender at birth

61%

39%
75%

74%
25%

27%

68%

32%

Kunnskapsgrunnlaget er tynt
• Det er gjort få longitudinelle studier av kjønnsinkongruens hos unge. Dermed
vet vi lite om det naturlige forløpet av kjønnsinkongruens, og i hvilken grad det
er stabilt hos barn og ungdom.
• Det finnes ingen store oppfølgingsstudier av ungdom som har gjennomgått
kjønnsbekreftende behandling.
• Kun én Nederlandsk studie har fulgt opp ungdom som har gjennomgått
pubertetsutsettende behandling med påfølgende kjønnsbekreftende
behandling*. Studiedeltagerne fra Nederland hadde stabil kjønnsinkongruens som

debuterte i barndommen og ingen utviklingsforstyrrelser eller alvorlige psykiske lidelser.
*de Vries AL, McGuire JK, Steensma TD, Wagenaar EC, Doreleijers TA, CohenKettenis PT. Pediatrics. 2014;134(4):696-704.

Autisme og kjønnsinkongruens
Hva vet vi?

- Gender Dysphoria, Sexuality, and Autism Spectrum Disorders: A Systematic Map
Review (Øien, Cicchetti, Nordahl-Hansen, 2018)
- Høyere forekomst av ASF hos barn og ungdommer med kjønnsinkongruens enn i
den generelle befolkningen (7.8 % versus 0.6- 1%) (de Vries et al 2010)
- Opp til ca 20 % av personer som søker kjønnsbekreftende behandling rapporter
symptomer på ASF over “cut-off” (Van Der Miesen, Hurley & De Vries 2016).

Autisme
Diagnose eller tegn

Autisme og kjønn: To overlappende spektre?
(Ehrensaft 2016, Strang et al 2016)
Autismespekter
Kjønnsspekter
•Endringer er krevende,
•Puberteten er overveldende
puberteten kan være overveldende •Svært opptatt av kjønn
•Begrensede interesser
•Sosial angst og tilbaketrekning er
•Sosial isolasjon, sosiale vansker, vanlig
tilbaketrekning

Autisme og kjønn: To overlappende spektre?

Autismespekter
Kjønnsspekter
• Forvirring kjønnsidentitet og
• Forvirring kjønnsidentitet og
seksualitet?
seksualitet?
• Har det vanskelig med kroppen og • Har det vanskelig med kroppen og
kan neglisjere utseendet
kan neglisjere utseendet
• Tilbaketrekning, mye tid på
• Tilbaketrekning, mye tid på
internett
internett

Kjønnsbekreftende behandling eller ikke? Eventuelt når?
•
•
•
•
•
•

Autisme er ikke en eksklusjonsdiagnose.
Utredes av fagfolk med erfaring.
Utrede kognitive evner.
Psykoedukasjon og tilrettelegging for ASF forutfor prosess mot kjønnsskifte.
Utredningen individualiseres, observasjonstiden forlenges.
Krav om stabilitet i funksjonsnivå (kan være lavere, men stabilt), og god støtte i
nettverk. Tilleggsutfordringer må være ivaretatt.

Initial Guidelines for Co-Occurring Autism Spectrum Disorders and Gender Dysphoria or Incongruence in Adolescence. Strang et al.,
2018.
.

Kjønnsbekreftende behandling eller ikke? Eventuelt når?
• Psykisk smerte forbundet med ASF som grunnlidelse og KI som del av dette, eller KI som
en separat tilstand som krever kjønnsbekreftende behandling? Er det i det hele tatt
mulig å skille?
• Strever med verbal fremstillingsevne
• Hormoner, når skal man starte (minimum aldersgrense 16 år)?
• Sosial transisjon, helt eller delvis, hva er godt nok? Nøytral innstilling samtidig som flere
trenger støtte og veiledning til å “komme ut”.
• Er det mulig å gi samtykke, og når? Bør pasientene være over 18 år? Keira Bell
dommen, England
• Psykoedukasjon først; å streve med identitet og kjønnsidentitet er vanlig ved ASF.
Generelt vanligere blant ungdom i dag å utforske kjønnsidentitet?
.

Aspergirls (Rudy Simone, 2010)
• «We tend to be androgynous creatures, in mannerisms, behavior, and mostly, in essence»
• «I didn’t understand gender when I was young and was bullied because of it. I don’t understand
femininity»
• «I was treated as not a boy, not a girl, but like I was something else»
• «I have a male identity as well as a female one»
• «I actually feel as if I am half male, half female»
• «It’s not just gender identity we may struggle with, it’s identity in general. It seems like a trend to
some of us, to have a changeable personality either based on our current role model, or changing
interests»
• «We are alien to our gender»
• «We need validation»

