
Athugasemdir transteymis LSH vegna Frumvarps til laga um 
kynrænt sjálfstæði. 

Inngangur:

„Kynleiðrétting er erfiðasta og flóknasta breyting sem nokkur 
manneskja getur gert á lífi sínu."
Jan Walinder sænskur prófessor og brautryðjandi í meðferð og 
rannsóknum á transgender einstaklingum.

Miklu skiptir að vel sé staðið að málum þegar um svo umfangsmikla 
og flókna breytingu er að ræða sem hefur mikil áhrif á líf viðkomandi 
einstaklings og allra sem að honum standa. Meðferðin er flókin og 
skarast margar sérgreinar læknisfræðinnar, geðlækningar (barna og 
fullorðinna), innkirtlalækningar, lýtalækningar, þvagfæralækningar og 
kvensjúkdómalækningar. Margir þurfa að koma að málum, læknar, 
sálfræðingar, félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðinga, talmeinafræðingar
o.fl. Ferli sem einkennist af aðkomu svo margra aðila krefst 
skipulagningar og náinnar samvinnu allra sem koma að málum.

Ártið 1996 var settur á laggirnar vinnuhópur nokkurra lækna undir 
stjórn Ólafs Ólafssonar þáverandi landlæknis um málefni transgender 
fólks. Fyrstu árin hafði hópurinn afskipti af sárfáum einstaklingum 
árlega en frá árinu 2008 fjölgaði hratt í hópnum. Um sömu mundir 
hófst samstarf við sænskra skurðlækna sem komu reglulega til 
landsins og framkvæmdu þær skurðaðgerðir sem gera þurfti. 
Starfsfólk geðdeildar og innkirtladeildar sá um greiningu og 
undirbúning þessara einstaklinga fyrir aðgerð.

Árið 2012 samþykkti Alþingi löggjöf um réttarstöðu einstaklinga með 
kynáttunarvanda. Lögin kveða á um að stofnað skyldi þverfaglegt 
teymi sérfræðinga um kynáttunarvanda sem annast skyldi greiningu 
og meðferð þessara einstaklinga. Þessi lög voru nauðsynleg og mikil



réttarbót enda hafði læknahópurinn fram að því unnið í lagalegu 
tómarúmi.

Fram til ársloka 2017 hefur teymið og forverar þess haft með 209 
einstaklinga að gera, 119 transkonur og 90 transmenn. Af þessum 
hópi hafa 67 farið í einhvers konar skurðmeðferð, brjóstnám eða 
kynfæraaðgerð. Tæplega 100 manns eru á reglubundinni 
hormónameðferð. Á þessum árum hafa 23 hætt við meðferð af 
ýmsum ástæðum eða rúmlega 10 %.

Meðferðin hefur tekið miklum breytingum á þessu tímabili í samræmi 
við þá þróun sem orðið hefur á alþjóðavettvangi. Teymið hefur ávallt 
starfað í náinnu samvinnu við sambærileg teymi í Svíþjóð og sótt 
bæði fundi og ráðstefnur þarlendis og leitað ráða í erfiðum málum. 
Varðandi meðferð á börnum og unglingum hefur teymið og 
samstarfsfólk okkar á BUGL einkum leitað til Hollands og sniðið 
meðferðina að hollenska módelinu. Teymið hefur alltaf fylgt 
leiðbeiningum WPATH (Standards of Care) auk þess sem við höfum 
haft leiðbeiningar Socialstyrelsen í Svíþjóð til hliðsjónar. (God vard av 
vuxna med könsdysfori).

Mikil fjölgun hefur orðið á þeim einstaklingum sem leita til teymisins 
vegna kynama (gender dysphoria) eða kynáttunarvanda (gender 
indentity disorder) eins og þetta ástand er kallað í gildandi lögum. Á 
árinu 2017 leituðu tæplega 50 manns til teymsins í fyrsta sinn sem er 
gífurleg fjölgun frá því sem áður var. Transmönnum (bíólógískum 
konum) hefur fjölgað mjög einkum í yngstu aldurshópunum eins og 
annars staðar í sambærilegri meðferð. Ekki er vitað hver sé skýringin 
á þessari skyndilegu fjölgun í hópi transfólks.

Núverandi ferli er skipt upp í nokkur tímabil. Fyrsta skrefið er 
svokallað greiningartímabil sem tekur að minnsta kosti sex mánuði. 
Umsækjandi fer í viðtöl hjá geðlækni, sálfræðingi og félagsráðgjafa 
sem venjulega talar líka við fjölskylduna. Ef allir meðlimir 
greiningarteymis eru sammála að um kynama sé að ræða er



viðkomandi vísað áfram í hormónameðferð æski hann þess. Sú 
meðferð er í flestum tilvikum ævilöng. Eftir 18 mánuði í ferlinu er 
hægt að sækja um nafnabreytingu og breytingu á kyni í þjóðskrá. 
Þegar viðkomandi hefur verið í ferlinu í 2 ár og notað hormóna í að 
minnsta kosti eitt ár getur hann/hún sótt um leiðréttandi aðgerð á 
kynfærum. Brjóstaaðgerðir á transmönnum eru gerðar fyrr í ferlinu. 
Langflestir velja að lifa í gagnstæðu kynhlutverki meðan á ferlinu 
stendur en það er ekki skilyrði lengur fyrir hormónameðferð. Teymið 
hefur alltaf verið í sambandi við samtök transfólks í landinu.

Árangur hefur verið góður. Enginn hefur ennþá séð eftir aðgerð eða 
viljað snúa til baka eftir að óafturkræfar aðgerðir höfðu verið gerðar. 
Styrkleiki meðferðarinnar hefur verið gott aðgengi að teyminu og 
mikill sveigjanleiki. Ekki þarf sérstaka tilvísun til að komast í greiningu 
og ferli heldur geta menn leitað beint til teymisins. Þetta mun vera 
einsdæmi á Norðurlöndum. Biðtímar eftir viðtölum eru stuttir. Í 
greiningarferlinu er alltaf reynt að sinna þörfum fjölskyldunnar með 
viðtölum og annarri aðstoð. Að framsögðu má ráða að transteymi 
LSH býr yfir mikilli reynslu hvað varðar greiningu og meðferð á 
transgender einstaklingum.

Almennar athugasemdir: 

Fyrirmyndir að lagasetningu.

Þegar löggjöfin 2012 var samin var hún sniðin að lagasetningu 
nágrannalandanna, einkum Svíþjóðar. Ástæða þess var einföld. Svíar 
hafa mesta reynslu allra Norðurlandaþjóðanna í meðferð á 
transgender einstaklingum og rannsóknum á því sviði. 
Meðferðarteymi LSH hefur alltaf haft nána samvinnu við sænska 
lækna og aðra sem sinna transmeðferð. Sænskur skurðlæknir hefur 
komið reglulega til landsins um árabil til að gera aðgerðir á þessum 
einstaklingum.



Núverandi lagafrumvarp virðist samið með nýlega löggjöf frá Möltu 
frá 2015 sem fyrirmynd. Þessi löggjöf er mun frjálslegri en 
sambærilegar löggjafir í nágrannalöndum okkar. Það er nýmæli í 
lögunum að menn leitast við að sleppa hefðbundnum greiningum og 
vinna út frá því. Þess ber þó að gæta að heilbrigðisyfirvöld á Möltu 
hafa litla reynslu af meðferð á transgender fólki. Maltverjar með 
kynama hafa til þessa orðið sér úti um hormóna á svarta markaðnum 
og leitað aðgerðar í Serbiu á eigin kostnað. Lögin voru sett 2015 en 
engin meðferð er enn komin í gang. Þetta varð til þess að 
heilbrigðisyfirvöld á Möltu buðu fulltrúum úr meðferðarteymi LSH 
þeim Óttari Guðmundssyni og Elsu Báru Traustadóttur til að koma og 
ræða við heilbrigðisstarfsfólk og heilbrigðisyfirvöld hvernig best sé að 
koma einhvers konar meðferðarstarfi á laggirnar. Læknar lýstu því yfir 
að þeir gætu ekki starfað skv. þessum lögum þar sem erfitt væri að 
veita erfiða og krefjandi meðferð án greiningar.

Almennar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins: 

II kafli:

Við fögnum þessum breytingum. Transteymi LSH hefur um langt skeið 
lagt til að lögum varðandi nafnabreytingu transfólks verði breytt.

Varðandi 5. grein viljum við taka eftirfarandi fram:

Við leggjum til að þessari grein verði breytt. Á öllum vesturlöndum 
hafa læknar og aðrir sem starfa með transgender einstaklingum orðið 
varir við gífurlega aukningu í yngri aldurshópunum. Aukningin er mest 
í hópi ungra stúlkna. Kynjahlutföllin hafa af þessum ástæðum snúist 
við. Enginn veit af hverju þessi breyting hefur orðið. Stór hluti þeirra 
barna sem segist vilja breyta kyni sínu skiptir um skoðun og vill hverfa 
aftur til síns bíólógiska uppruna. Það er mun erfiðara að snúa til baka 
ef búið er að umskrá sig í Þjóðskrá og breyta um nafn. Við leggjum til 
að þetta ferli verði mun lengra svo að barn og foreldri fái lengri



umþóttunartíma. Margir þeirra sem leita til transteymis BUGL eru 
með flókinn samsettan vanda sem þarf að greina og athuga nánar.

7. grein.
Það er nauðsynlegt að fólk geti skv. lögum skipt aftur um nafn og 
kynskráningu ef því snýst hugur. Í þeim hópi sem verið hefur til 
meðferðar á LSH hefur verið um 12 % brottfall úr ferlinu. Um er að 
ræða einstaklinga sem hafa hætt við og ekki viljað halda áfram. Sumir 
þessara einstaklinga voru búnir að skipta um nafn í Þjóðskrá en skiptu 
síðan aftur þegar þeir hættu við. Núverandi tillaga gerir þá kröfu að 
þeir sem óska eftir því að breyta skráningu á nafni á ný þurfi að skila 
skriflegri greinargerð um ástæðu þess. Teyminu þykir þetta skjóta 
skökku við og vera í þversögn við þriðju grein þar sem hver 
einstaklingur nýtur óskoraðs réttar til að skilgreina sjálfur kyn sitt.

III kafli

11. greinin fjallar um skurðaðgerðir á intersex börnum. Teymið hefur 
aldrei haft nein afskipti af þeim einstaklingum og höfum engar 
skoðanir á því.

14. grein:
Þessi grein er efnislega samhljóða gömlu lögunum að því undanskildu 
að fleiri starfsgreinar skulu skv. lögunum eiga aðild að teyminu að 
viðbættum sérfræðingi í kynjafræði. Það skal tekið fram að í 
núverandi teymi eiga sæti fulltrúar allra þeirra starfsstétta sem taldar 
eru upp að kynjafræðingnum undanskildum. Starfsvið teymisins er 
skilgreint þannig að það skuli veita upplýsingar, ráðgjöf og meðferð í 
samræmi við þarfir hvers og eins og teymið skuli setja sér 
verklagsreglur í samræmi við viðurkenndar vinnureglur á alþjóðlegum 
vettvangi. Auk þess er kveðið á um lögbundið samstarf við samtök 
transfólks og interesexfólks varðandi samningu reglna og uppfærslu 
þeirra.



Í Standards of Care frá WPTH er hlutverk geðheilbrigðisstétta 
skilgreint nákvæmleg í greiningu og meðferð transfólks og höfum við 
farið eftir þeirri skilgreiningu.

1. Meta kynamann og þýðingu hans og ganga úr skugga um að 
hann stafi ekki af skilgreindum geðsjúkdómi eða öðrum 
ástæðum.

2. Veita upplýsingar um þá valkosti sem eru fyrir hendi varðandi 
meðferð og greiningu.

3. Meta og greina hvort viðkomandi sé með aðrar geðgreiningar 
sem þarfnast einhvers konar meðferðar.

4. Meta hvort einstaklingurinn sé hæfur til að taka næsta skref og 
fá hormónameðferð.

Transteymi LSH hefur alltaf fylgt þessum leiðbeiningum í sínu starfi.

Kynjafræðingar eru ekki heilbrigisstétt og er vandséð hvar menntun 
þeirra nýtist í slíku greiningar og meðferðarstarfi. Skv. þessum 
lagatexta á kynjafræðingurinn að veita fjölskyldum ráðgjöf og 
upplýsingar. Fjölskylduráðgjöf er hluti af menntun félagsráðgjafa og 
sálfræðinga og verður að krefjast tilhlýðilegrar menntunar til að 
stunda slíka meðferð á Háskólasjúkrahúsi.

Aðrir starfsmenn teymisins eru fullfærir um að veita þá ráðgjöf og 
gefa þær upplýsingar sem þurfa þykir.

Skv. frumvarpinu eiga kynjafræðingurinn og félagsráðgjafi að stunda 
jafningjafræðslu ásamt samtökum transfólks. Þetta er krafa sem ekki 
er hægt að setja á starfsmann sjúkrahússins. Meðlimir teymisins eiga 
fyrst og fremst að sinna klínískri vinnu en ekki fræðslu við almenning. 
Það á að vera á færi annarra. Teymið hefur hins vegar, sem sérhæfðir 
heilbrigðisstarfsmenn á háskólasjúkrahúsi, verið ötult í fræðslustarfi 
um störf sín og heilbrigðisþjónustu við transfólk með fyrirlestrum, 
málstofum og erindum á ráðstefnum og öðrum vettvangi fyrir 
heilbrigðisstarfsmenn og aðra sem hafa óskað eftir fræðslunni og



mun áfram bregðast jákvætt við beiðnum af því tagi. Núverandi 
teymi hefur haft nokkra fundi með samtökum transfólks og við 
munum að sjálfsögðu halda slíku samstarfi áfram. Vinnureglur 
teymisins verða einungis samdar í samræmi við alþjóðlegar og 
viðurkenndar vinnureglur eins og þær sem settar eru fram af WPATH 
og Socialstyrelsen. Teymið hefur hingað til ekki haft nein afskipti af 
intersex einstaklingum og því er engin ástæða til að hafa samráð við 
samtök þeirra um verklagsreglur teymisins.

Við leggjum því til að kynjafræðingur verði ekki hluti af teyminu og 
samráð við samtök transfólks og intersexfólks verði ekki bundin í lög 
enda tíðkast það ekki á öðrum sviðum spítalans að fagteymi séu 
lagalega bundin samráði við samtök á borð við hagsmuna- eða 
sjúklingasamtök.

Eftirmáli

Margt bendir til þess að greiningar- og meðferðarferli transfólks eigi 
eftir að breytast mikið á komandi árum. Verið er að undirbúa næstu 
útgáfu af ICD greiningarkerfinu og má telja nokkuð víst að núverandi 
greiningum verði breytt. Ekki er enn ljóst nákvæmlega hvaða 
breytingar verða gerðar en miðað við beta-útgáfu (vinnsluskjal) ICD- 
11 er líklegt að greiningunni verði gefið heitið kynósamræmi (e. 
gender incongruence) og henni komið fyrir í nýjum kafla um 
greiningar er varða kynheilbrigði (e. conditions related to sexual 
health). Þessar mögulegu breytingar eru í samræmi við áskoranir 
ýmissa samtaka til WHO um að færa kynama/kynáttunarvanda úr 
kaflanum um geðræna kvilla.

Með þessum breytingum má ætla að hlutverk starfsmanna á geðsviði 
breytist verulega. Meðferðin getur ekki farið fram á göngudeildum 
geðdeilda eins og nú er þar sem ekki er um skilgreindan geðsjúkdóm 
að ræða. Spurningin er hver er best til þess fallinn að stjórna þessari 
flóknu meðferð í framtíðinni. Líkegast þykir að innkirtlalæknar ásamt 
heimilislæknum muni framkvæma fyrstu skoðun og meta ástand



þessara einstaklinga. Geðlæknar og sálfræðingar væru þá í hlutverki 
ráðgefandi aðila þegar nauðsyn bæri til. Það er því líklegt að þessi lög 
verði fljótlega úrelt eins og gömlu lögin urðu og endurskipuleggja 
þurfi frá grunni vinnu transteymis spítalans með breyttum áherslum.

Við höfum á liðnum árum haft samskipti við alla þá sem farið hafa í 
kynleiðréttingu á landinu. Við teljum að þessi hópur þurfi mikla 
aðstoð frá geðheilbrigðiskerfinu til að ganga í gegnum þetta erfiða og 
flókna ferli. Stór hluti hópsins (yfir helmingur) er með einhverja 
geðgreiningu eða taugaþroskaröskun; þunglyndi, einhverfu, 
kvíðaröskun, ADHD, persónuleikaröskun eða fíknisjúkdóm. Allir þessir 
sjúkdómar flækja mjög transferlið svo að miklu skiptir að þessir 
einstaklingar fái sem besta hjálp frá hendi geðsviðs LSH. Við teljum 
vafasamt að þjónusta við þessa einstaklinga muni batna með 
breyttum greiningum og áherslum en við munum að sjálfsögðu miða 
störf okkar og þjónustu við alþjóðlegar leiðbeiningar sem unnar eru 
út frá nýjustu rannsóknum líkt og gert hefur verið, hverjar svo sem 
þær verða.

Mestu skiptir að spítalinn haldi vöku sinni og fylgist með þeirri þróun 
sem verður á meðferð transfólks í nágrannalöndum okkar á næstu 
árum og fylgi henni eftir. Í því sambandi teljum við brýnt að haft verði 
sem nánast samstarf við nágrannaþjóðir okkar þar sem reynslan er 
hvað mest á meðferð og starfi með transfólk.


