
Mødet med
sundhedsvæsnet

Transkønnet som minoritetsgruppe



Præsentation – ”female to male”
• Sander Bech Harrison
• 30 år
• Har kone og datter på 4 år
• Henvist til SK 31/07-15    
• Start udredning 06/04-16
• Hormon opstart i privat regi 23/06-16
• Mastektomi 05/04-17
 
 



Hvad er det vi går igennem i
systemet?

Vejen til behandling
Henvisning til sexologisk klinik
gennem egen læge.

 

Hvis egen læge ikke er
imødekommende overfor dette,
kan det være en udfordring at
finde en privatpraktiserende læge
som er på ens side og vil hjælpe.

 

Det er ikke nok bare at sende en
henvisning, henvisningen skal
også lyde overbevisende, ellers
afviser de den på sexologisk
klinik.

Udredningen
Udredningen er som i nok har
hørt fra medierne, IKKE optimal
. Den er lang, ubehagelig og høre
ikke til i 2017.

 

Der kæmpes store kampe på det
politiske plan og hver enkel
transkønnet bidrager hver især
med det de kan magte, i kampen
for retfærdighed.

 

Vi har ikke alle de samme
ressourcer og det er de stærkeste
som kommer nogenlunde
helskindet igennem.

Behandling
Hormonbehandling
 

Mastektomi
 
Hysterektomi
 
Phalloplasty /
 Metoidioplatsty
 



Hvad forventer vi af systemet?

• Vi forventer samme lige vilkår som andre patientgrupper i DK.
 
• Vi ønsker at blive behandlet med respekt, i kontakten med jer.
 
• I er i min optik nødt til at være åbne og nysgerrige for at kunne lære

nyt og det især i jeres kontakt med minoriteter.



Gynækologisk afdeling – ambulatorie

Vores kontakt med gynækologisk afd. er i min optik ganske
urimelig, basseret på egne og venner fra minoritetsgruppens
erfaringer.
 
Ønske om forståelse og alm. respekt er ikke det vi møder mest af
når vi henvises til denne afdeling, desværre.
 
 
 



Hvad er det for udfordringer vi møder?

Den første og måske største udfordring ligger i at skulle møde op på en gynækologisk afd.
 
Det næste er mødet med den receptionist som man henvender sig til, der er en tendens til at denne omtaler en
som værende hunkøn i ens journalnotater – dette går simpelthen IKKE.
 
Efterfølgende er det en meget stor problematik at man skal sidde og vente sammen med en håndfuld kvinder
som sidder og skuler til en i bar undring over hvad en man laver på gynækologisk afd. og sidder der en transkvinde
i lokalet, sætter vi os helst hos dem i solidaritet for at sprede blikkene lidt ud.
 
Dernæst er der unge transfyre som måske ikke har fået nyt cpr nr. endnu og derfor heller ikke har fået skiftet navn,
her ville det være en meget stor hensynstagen hvis man kalder vedkommende ind ved efternavn.
 
Så kommer mødet med lægerne, igen her er mange udfordret af mangelende forståelse og tilgang til afdelingens
ønske om at udføre en gynækologisk undersøgelse på os transfyre.



Hvad kan man gøre her?
Mange transkønnet vil hellere betale for denne behandling i privat regi, hvor man har mulighed for at gå på
privatklinikker som behandler andet end kvinder, hvor det derfor ikke er ubehageligt at sætte sig i
venteværelset.  Dette er ikke muligt grundet lovgivningen pt.
 
Kunne man fx lave en aftale med de transkønnet, om muligheden for at vente et andet sted end i jeres
venteværelse med alle cis-kvinderne?
 

Hvad tænker i?



Plastikkirurgisk afdeling
Vores indtryk af folks generelle oplevelse på denne afdeling under operation og indlæggelse er
positiv.
Jeg selv har været turen igennem for nylig og det var generelt meget respektfuldt.
 

• Jeg er ikke en eneste gang blevet omtalt HUN
 

• Jeg var indlagt på stue med en anden mand
 

• Sygeplejerskerne var nysgerrige på den helt rigtige måde, hvor de udviste stor respekt.
 
 
Dog skal der altid være et eller andet der alligevel smutter og der er derfor også en læge som
har omtalt mig hun i min journal – dette må heller IKKE ske.



Manglende respekt/brøler

Læge journalnotat Receptionist journalnotat



Den nye sundhedsplatform som i alle
elskerDer må gerne grines her!

I forbindelse med den nye sundhedsplatform, vil jeg gøre opmærksom på at vi som minoritet også
er berørt af denne.
 
Hvordan det?
 
Jo det er åbenbart bygget op sådan, at hver gang man henvender sig på skadestuen, lægevagten, til
operation mm. så er det dokument i alle ved modtagelsen skal skrive i, blot en forlængelse af ens
sidste kontakt med en anden afdeling.
 
Dette betyder altså at når i som sygeplejersker, læger eller kirurger fejlkønner os i jeres notater, så
er det det første den næste instans læser i ens tidligere behandlingsforløb og det ”opfordre” lidt
den næste instans til at fortsætte denne fejlkønning, hvilket bestemt ikke er hverken respektfuldt
eller gavnligt for nogen. Meget vigtig detalje.



Gynækologisk sengeafsnit

Igen mener jeg jo at vi kommer rigtig rigtig langt ved at udvise forståelse og respekt
for den enkelte patient, minoritet eller ej.
 
Der er jo ingen som pt. kan fremtrylle den helt optimale løsning for vores minoritet
og det er også meget svært at udtale sig om hvad det ”helt rigtige” i så fald ville være
i forhold til Hysterektomi.
 
Kunne man få synliggjort at i behandler andet end kvinder.?
 
 



Spørgsmål


