
   

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 
 «Medisinsk kjønnsbekreftende behandling i perioden 1950-2000»? 

 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvordan 
forståelsen av kjønn og behandling av personer som har ønsket kjønnsbekreftende og kroppsjusterende 
behandling har endret seg de siste 70 år. Prosjektet er en vitenskaps- og medisinhistorisk studie av de 
medisinske begrepene som har blitt brukt for å definere, avgrense og sykeliggjøre biologisk, 
psykologisk og sosialt kjønn fra 1950-tallet til år 2000. Vi vil undersøke hvordan personer som har 
ønsket kjønnsbekreftende og kroppsjusterende behandling, har blitt utredet, diagnostisert og behandlet 
i praksis, for dermed bedre å forstå hvordan leger har trukket opp grensene for kjønn. Vi vil undersøke 
hvordan personer med det vi i dag kaller kjønnsinkongruens, har forstått seg selv og sine kropper, 
hvordan de har opplevd møtene med helsevesenet, og hvordan møtene har påvirket deres 
selvoppfatninger.  
 Vi er interessert i å intervjue deg som har vært i kontakt med helsevesenet for spørsmål om slik 
behandling i tidsperioden 1950-2000. Vi er interessert i alles historier, enten du fikk slik behandling 
privat eller offentlig eller om du fikk avslag på behandling. Vi er også interessert i å intervjue deg om 
du har jobbet for rettighetene for gruppen gjennom aktivisme eller organisasjonsarbeid. I dette skrivet 
gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 
Diagnostisering og behandling av personer som ønsker kroppsjusterende eller kjønnsbekreftende 
behandling har endret seg mye de siste 70 årene. Diagnosemanualen ICD ble endret i 2018: Diagnosen 
«transseksualisme» forsvinner og blir erstattet med «kjønnsinkongruens». Med det er 
transpersoner/transseksuelle/personer med kjønnsinkongruens ikke lenger definert som psykisk syke. 
Organiseringen av helsetilbudet og hvem som skal få tilgang til kjønnsbekreftende og 
kroppsjusterende behandling, er i endring, og lov om endring av juridisk kjønn gir den enkelte rett til å 
bestemme juridisk kjønn selv. Vi ønsker med denne studien å forstå noe av bakteppet for disse 
endringene. Vi ønsker å forstå hvordan kjønn har blitt forstått i medisinen, og vi vil dokumentere 
hvordan personer som har ønsket kjønnsbekreftende og kroppsjusterende behandling, har blitt møtt i 
helsevesenet fra 1950-tallet til år 2000. Hvordan vi forstår kjønn i dag er annerledes enn for 70 år 
siden, men hvilken rolle har medisinen spilt i disse endringene? Hvordan har personer som har hatt 
kropper, kjønnsidentiteter eller kjønnsuttrykk som har brutt med samfunnets trange normer, blitt møtt 
og behandlet når de har søkt hjelp i helsevesenet? Hvordan har helsepersonells forståelse av kjønn og 
hvem som skal tilbys kjønnsbekreftende og kroppsjusterende behandling, vært farget av samfunnets 
forståelse av kjønn?  
 Formålet med denne studien er å belyse dagens forståelser av kjønn og diskusjoner om 
medisinsk kjønnsbekreftende behandling i lys av historien ved å analysere offentlige dokumenter, 
avisartikler, medisinsk litteratur og intervjuer med tidligere pasienter, aktivister og helsepersonell. I 
den grad tidligere pasienter ønsker å gi oss tillatelse til innsyn i sine journaler, vil journalmateriale 
også inngå i studien. Merk at slikt innsyn i journal ikke er en forutsetning for å delta i studien. I dette 
prosjektet ønsker vi å gi stemme til en marginalisert gruppe i samfunnet, til de som «selv har hatt 
skoen på og vet hvor den trykker», som et historisk dokument om de som har gått foran. Vi vil 
dokumentere hvordan transpersoner/transseksuelle/personer med kjønnsinkongruens selv har opplevd 
å møte helsevesenet og helsepersonell, hvordan de selv har tenkt rundt egen kjønnsidentitet og hvilke 
helsetilbud som var viktige for dem. Det innebærer at vi også vil dokumentere eventuelt maktmisbruk, 
feilbehandling eller overgrep mot pasienter. Denne historien må skrives mens de som opplevde det på 
kroppen, selv er i live. Derfor ønsker vi å snakke med deg. 



   

 Prosjektet er en doktorgradsstudie som er del av det større medisinhistoriske 
forskningsprosjektet Biomedicalization Inside Out (BIO), som analyserer utviklingen av medisinen de 
siste 70 årene fra ulike synsvinkler. Forskningsprosjektet er støttet av Norges forskningsråd, og både 
historikere og leger deltar som forskere.  
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Du får forespørsel om å delta siden du har uttrykt interesse for forskningsprosjektet. Du har selv hatt 
erfaring med spørsmål om kjønnsbekreftende eller kroppsjusterende behandling i helsevesenet i 
perioden 1950-2000 og/eller har jobbet aktivt for rettighetene til denne pasientgruppen. Informanter til 
studien er rekruttert via kanalene til brukerorganisasjonene til transpersoner/transseksuelle/personer 
med kjønnsinkongruens.  
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det deltakelse i et intervju som vil ta rundt én time. I 
intervjuet vil vi gjerne at du selv begynner med å fortelle litt om dine egne erfaringer i møte med 
helsevesenet knyttet til spørsmål om kjønnsbekreftende eller kroppsjusterende behandling. Vi ønsker å 
høre om dine opplevelser i kontakt med helsevesenet og helsepersonell, hvordan du opplevde å bli 
møtt, hva slags utredninger du gjennomgikk, og hva du opplevde lå til grunn for at du fikk eller ikke 
fikk tilgang til kjønnsbekreftende eller kroppsjusterende behandling. Vi er interessert i å vite hva du 
opplevde som positivt og hva som var negativt eller kritikkverdig, og ev. hvordan du opplevde det å få 
en diagnose. Vi er også interessert i om og hvordan du ble fulgt opp etter kontakten med helsevesenet.  
 Dersom du har jobbet aktivistisk for rettighetene til dem som har søkt kjønnsbekreftende eller 
kroppsjusterende behandling vil vi gjerne høre om dette arbeidet, hvordan det var organisert, hvordan 
du jobbet politisk og mot helsepersonell og eventuelle nettverk nasjonalt og internasjonalt. Vi er også 
interessert i å lære om hvor du hentet informasjon for å skjønne mer av din egen situasjon (for 
eksempel hva du leste), og om det fantes steder der du kunne søke støtte og hjelp. 
 En viktig del av dette prosjektet innebærer å analysere pasientjournaler. Pasientjournalene 
representerer en av få kilder for å forstå hvordan leger har tenkt om kjønn og for å forstå bakgrunnen 
for deres avgjørelser om hvem som skulle få tilgang til behandling. Vi vil derfor spørre deg om 
samtykke til å lese din journal for kontaktene du hadde med helsevesenet i forbindelse med spørsmål 
om kjønnsbekreftende eller kroppsjusterende behandling. Ved å sammenlikne det som står i journal 
med dine egne opplevelser, håper vi å kunne belyse praksisen rundt diagnosesetting og 
kjønnsbekreftende behandling. Formålet med å få innsyn i pasientjournaler er å tegne et bilde av 
medisinsk praksis og endringer over tid: hvordan beskrev legene problemstillingene som pasientene 
presenterte, hvordan ble pasienter utredet, hvilke kriterier ble lagt til grunn for å få tilgang til 
kjønnsbekreftende eller kroppsjusterende behandling?  
 Det er viktig å understreke at vi gjerne vil intervjue deg, selv om du ikke ønsker å gi oss 
samtykke til innsyn i journalen din. Om du er i tvil om du vil gi oss innsyn i journalen, kan du la være 
å gi samtykke til dette nå, og heller komme tilbake til dette ved en senere anledning. Alle opplysninger 
vil anonymiseres før publisering av forskningen, med mindre du selv ønsker at vi skal bruke ditt navn i 
publisert materiale. Intervjuene vil bli gjennomført av Ketil Slagstad. Samtalene vil bli tatt opp på 
bånd og siden transkribert for å kunne brukes i forskningen.  
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake 
uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen 
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  
 



   

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Kun Ketil Slagstad og hans veileder og prosjektleder for BIO-prosjektet, Anne Kveim Lie, vil 
ha tilgang til opplysningene. For eventuelle journalopplysninger vil kun Ketil Slagstad ha 
tilgang.  

• Intervjuet vil tas opp via Universitetet i Oslos egen Tjeneste for sensitive data (TSD - 
https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/mer-om/). Denne tjenesten oppfyller lovens 
strengeste krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata.  

• Alle opplysninger vil anonymiseres før publisering med mindre du selv ønsker at vi skal bruke 
ditt navn i publisert forskning. 
 
 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.10.2022. Materiale som dokumenterer historiene til personer 
som har søkt kjønnsbekreftende behandling, er i liten grad arkivert i norske arkiv. Vi mener dette er 
svært verdifull kunnskap for fremtidige generasjoner. Vi ønsker derfor å arkivere intervjuene til bruk 
for fremtidig forskning hos Riksarkivet (Arkivverket). Merk at intervjuene kun vil lagres, dersom du 
selv samtykker til dette. Du kan fortsatt delta i forskningsprosjektet, selv om du ikke ønsker at 
intervjuet skal lagres. I så fall vil intervjuet slettes ved prosjektets slutt, 31.10.2022.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 På oppdrag fra har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo: Ketil Slagstad, 
(ketil.slagstad@medisin.uio.no) eller mobil +4917657785565.  

• Vårt personvernombud: Maren Magnus Voll (personvernombud@uio.no) 
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ketil Slagstad     
(Doktorgradsstipendiat) 
 



   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Medisinsk kjønnsbekreftende behandling i 
perioden 1950-2000» og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

¨ å delta i intervju og at opplysningene fra intervjuet brukes i forskning 
 

¨ at intervjuet lagres til bruk i forskning i Riksarkivet etter prosjektslutt 
 

Alle opplysninger vil i utgangspunktet anonymiseres før publisering. Dersom du selv ønsker at vi skal 
bruke ditt navn når vi refererer til din rolle som aktivist eller i offentlig arbeid, kan du samtykke til det. 
NB: Dette punktet gjelder ikke omtale av din historie som pasient i helsevesenet. Alle 
helseopplysninger vil anonymiseres: 
 

¨ jeg ønsker at mitt navn skal fremgå i publisert forskning i omtalen av min rolle som aktivist 
eller i organisasjonsarbeid for rettighetene til omtalte gruppe 

 
Dersom du ønsker å gi Ketil Slagstad innsyn i journalopplysninger for kontakter med helsevesenet 
som har omhandlet kjønnsbekreftende behandling, må du samtykke til dette. Alle opplysninger vil 
anonymiseres før publisering: 
 

¨ jeg gir samtykke til at Ketil Slagstad får innsyn i min journal knyttet til spørsmål om 
kjønnsbekreftende behandling 

 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, 31.10.2022. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
 


