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Høringsinnspill "Behandlingstilbudet ved manglende samsvar
mellom kjønnsidentitet og kropp"

Skeivt Nettverk i Rødt gir med dette sitt høringssvar til rapport om kjønnsdysfori. Arbeidsgruppen som står bak
denne rapporten ble etablert etter rapporten «Rett til kjønn – helse til alle kjønn» (2015). Lik tilgang til
behandling uavhengig av kjønn, bosted og økonomi:
Vi mener at alle bør ha lik rett til helsehjelp til rett tid, uavhengig av kjønn, bosted og økonomi. Vi mener at
anbefalinger i rapporten fra arbeidsgruppen ikke tilfredsstiller krav til slik likebehandling. For at dette skal kunne
oppnås, trenger vi et differensiert og desentralisert tilbud.
Rapporten kan tolkes til at en ikke har tillit til kompetansen lokalt. Formuleringen om at fagpersoner som tilbyr
behandling utenfor NBTS skal underlegges «tilsyn og eventuelle reaksjoner med grunnlag i både forsvarlig
behandling og funksjonsfordeling, enten det gjelder private eller offentlig tilknyttet helsepersonell.» er som
eksempel uheldig med tanke på behov for opprusting av kompetanse lokalt.
En gruppe står uten definert behandlingstilbud og en gruppe mister rett til helsehjelp:
Rapporten framstiller det slik at rett helsehjelp kan gis til personer med kjønnsdysfori, kun hos NBTS. Dermed
ekskluderer rapporten alle personer som av ulike grunner ikke tilfredsstiller kriterier for rett til helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten. Ikke-binære og personer som ikke tilfredsstiller diagnosekriterier for F64.0 står dermed
uten et definert tilbud i henhold til rapporten.
Et annet kritisk aspekt ved rapporten er at den også ekskluderer personer som er utredet og/eller har påbegynt
behandling for kjønnsdysfori ved andre instanser (eks private behandlingstilbud), fra videre behandling hos
NBTS. Personer som i utgangspunktet tilfredsstiller kriterier for rett til hjelp i spesialisthelsetjenesten, mister
dermed rett til helsehjelp hos NBTS.
Det haster! Vi viser til rapporten «Rett til kjønn – helse til alle kjønn» (2015) som gir flere konkrete forslag til tiltak.
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