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Frumvarp til laga um kynrænt sjálfræði - 752.mál, 159. löggjafaþing

Óskað var umsagnar Landspítala um ofangreint mál. Meðfylgjandi er umsögn transteymis BUGL. 

Inngangur

Á göngudeild BUGL hefur transgender einstaklingum verið sinnt um árabil. Framan af voru þetta örfáar 
tilvísanir á ári, en frá árinu 2015 hefur þeim farið ört fjölgandi. Árið 2017 var ákveðið að stofna sér teymi 
fyrir þessa þjónustu, þar sem ljóst var orðið að nauðsynlegt væri að ákveðnir starfsmenn með til þess bæra 
þekkingu og þjálfun myndu halda utan um þennan hóp. Það sama ár voru 13 nýkomur í teymið, og 2018 
voru þær 21.

Teymið er í dag skipað Rögnu Kristmundsdóttur geðhjúkrunarfræðingi, sem er teymisstjóri (60%), Ásdísi 
Eyþórsdóttur sálfræðingi (u.þ.b. 80%), Önnu Sigríði Pálsdóttur lækni í sérnámi í barna og 
unglingageðlækningum með áherslu á kynáttunarvanda (20%), Andreu Baldursdóttur félagsráðgjafa 
(10%), og Guðrúnu Björgu Ragnarsdóttur læknaritara (u.þ.b. 20%). Teymið samanstendur því af aðeins 
1,7 stöðugildi fagfólks í geðheilbrigðismálum, og vantar þar töluvert upp á til að hægt sé að veita þessum 
hópi bestu mögulegu þjónustu. Undanfarin ár hefur tilvísunum vegna barna með gríðarlega flókinn vanda, 
ekki hvað síst raskanir á einhverfurófi, fjölgað mjög. Eins og er er biðtími eftir þjónustu teymisins u.þ.b. 3 
mánuðir, en ef svo fer fram sem horfir mun hann fljótlega aukast, þar sem skjólstæðingar teymisins þurfa 
sífellt meiri og flóknari þjónustu.

Teymið er í nánu samstarfi við sérfræðinga í innkirtlalækningum barna, auk þess að funda reglulega með 
transteymi geðsviðs LSH, fulltrúum Samtakanna '78 og Trans Ísland.

Starfsfólk teymisins telur margt jákvætt að fmna í þessari nýju löggjöf, en jafnframt gerum við 
athugasemdir við nokkur atriði, sem fara hér á eftir.

Athugasemdir:
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3.gr. Við leggjum til að 1. mgr. verði eftirfarandi: "Sérhver einstaklingur nýtur, í samræmi við aldur og 
þroska, óskoraðs réttar til

4.-5.gr. Við teljum ekki æskilegt að börn yngri en 18 ára geti breytt kynskráningu án þess að 
undantekningalaust sé leitað umsagnar sérfræðinga á þessu sviði, og að umsækjendur séu í þjónustu hjá 
transteymi BUGL. Við erum sammála því að ekki þurfi að gera kröfu um að viðkomandi hafi 
undirgengist ákveðna meðferð, en um er að ræða stóra og afdrifaríka ákvörðun, sem rétt er að taka í 
samráði við sérfrótt fagfólk. Ýmsar ástæður geta legið að baki því að einstaklingur upplifi ósamræmi milli 
líkamlegs kyns og kynvitundar, og varla skaðlegt að fá aðstoð fagfólks við að greiða úr þeim og komast 
að bestu mögulegu niðurstöðu.

9.gr. Við mælum með nánari útlistun á kunnáttu og reynslu þeirra aðila sem sæti eiga í nefndinni, þar sem 
ekki er gefið að aðilar sem tilheyra þessum tilteknu starfsstéttum hafi hana til að bera. Einnig mættu þetta 
vera aðrir fagaðilar, það sem máli skiptir er að viðkomandi hafi þekkingu á geðheilbrigði barna og 
unglinga og málefnum transgender einstaklinga.

13.gr.
-Við teljum ekki æskilegt að binda í lög hvaða starfsstéttir eigi að vera teyminu, a.ö.l. en því að það skuli 
vera þverfaglegt og skipað fagfólki með viðeigandi þekkingu og reynslu. T.d. er í núverandi texta ekki 
minnst á hjúkrunarfræðinga, en teymisstjórar teymisins hafa frá stofnun þess verið hjúkrunarfræðingar, og 
það hefur gefist vel.
-Við setjum jafnframt spurningamerki við það að binda í lög að kynjafræðingur eigi að vera í teyminu. 
Kynjafræðingar eru ekki heilbrigðisstétt og við teljum ekki þörf á að bæta slíkum við í teymið. Nær væri 
að veita meira fjármagni í teymið til að hækka starfshlutfall félagsráðgjafa og fá inn t.d. iðjuþjálfun og 
listmeðferð. E f á að halda því til streitu að ráða inn kynjafræðing þarf að koma skýrt fram hvaða hlutverki 
viðkomandi á að gegna á spítalanum, auk þess að veita fjármagn fyrir ráðningunni.
-Að vera manneskja fædd með ódæmigerð kyneinkenni hefur hingað til ekki verið gild tilvísunarástæða á 
geðdeild. Börnum sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni hefur hins vegar ekki verið vísað frá BUGL 
ef þau glíma við geðrænan vanda, og það mun ekki breytast. E f ætlast er til að BUGL taki að sér þjónustu 
og ráðgjöf við þennan skjólstæðingahóp sérstaklega þarf að veita til þess fjármagni, þar sem að þá þyrfti 
að bæta við mannafla og þekkingu.
-Að hlutast til um að skjólstæðingar njóti jafningjafræðslu telst ekki til verkefna sérhæfðra deilda 
sjúkrahúss, enda hafa hagsmunasamtök sinnt því með ágætum hingað til.
-Teymið hefur ávallt, og mun áfram, vinna í samræmi við alþjóðlegar verklagsreglur World Professional 
Association for Transgender Health (WPATH), sem unnar eru í samráði við transfólk um víða veröld. 
Vandséð er hveiju lögbundið samráð við hagsmunasamtök transfólks á Íslandi myndi bæta við.

E f frekari upplýsinga eða umsagnar er óskað má hafa samband við teymisstjóra á ragnakri@landspitali .is

Virðingarfyllst, f.h. transteymis

Ragna Kristmundsdóttir geðhjúkrunarfræðingur.
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