
Norges første forskningsrapport om transpersoner 

Transpersoner blir diskriminert på arbeidsplassen og må tvangssteriliseres for å skifte juridisk kjønn. 

Dette kommer fram i en historisk forskningsrapport som legges frem torsdag 24. januar. Rapporten 

krever at Norge endrer praksis i tråd med internasjonale menneskerettigheter og Europarådets 

anbefalinger.  

Den historiske rapporten «Alskens folk» er laget av Likestillingssenteret. Diskriminerende likestillingslov, 

mobbing på arbeidsplassen og tvangssterilisering er noen av hovedfunnene. Det er LHBT-senteret, det 

nasjonale kunnskapssenteret om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner hos Bufdir, som har bestilt 

rapporten som lanseres på torsdag.  

Her er noen av hovedfunnene: 

 Det finnes mange slags transpersoner. Ikke alle ønsker å 

gjennomgå fullt kjønnsskifte for å få være den de er 

 Det forekommer mobbing av transpersoner på 

arbeidsplassen, og ledere griper ikke inn 

 Likestillingsloven er diskriminerende 

 Transpersoner opplever ulik rett på behandling i 

helsevesenet 

 Skifte av juridisk kjønn krever kjønnsoperasjon eller 

tvangssterilisering. Flere land har endret praksis på dette, 

men norske myndigheter forblir tause 

 Transpersoner mangler et lavterskeltilbud 

 

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik er en av dem som skal holde innlegg under lanseringen. Hun er 

spesielt opptatt av rapportens funn om diskriminering i det offentlige helsevesen.  

– Det er mange som får sin livskvalitet og sine livsvilkår redusert på grunn av fordommer, stereotypier 

og diskriminering. Hvordan vi blir møtt er viktig for oss alle. Derfor er det nedslående når ett av 

rapportens hovedfunn er at det er lite kunnskap og forståelse for kjønnsidentitetstematikk blant 

helsepersonell, sier Ørstavik.  

Må tvangssteriliseres 

Noe av det flere transpersoner har som kampsak er muligheten for å skifte juridisk kjønn. I Norge krever 

dette en kjønnsoperasjon som innebærer sterilisering.  

I følge Europarådets menneskerettskommisær er dette i strid med menneskerettighetene, og flere land 

har nå endret praksis. Sverige avvikler sin praksis med tvungen sterilisering fra juni i år.  

Trenger folkeopplysning 

 Transpersoner er en 

samlebetegnelse på folk som er 

født med «feil kjønn» 

 Transseksuell innebærer at du 

har en diagnose, som gir rett til 

kjønnsskifteoperasjon 

 Transvestitt er personer som 

liker å svitsje mellom å være 

mann/kvinne 

 



Lederen av LHBT-senteret mener hovedfunnene peker på viktige utfordringer for lhbt-personer i Norge i 

dag. 

– Rapporten viser at vi trenger flere lavterskeltilbud for transpersoner og et mindre strengt regime på 

hvem som får helsehjelp og ikke, regionale fagsentra med ansvar for utredning og 

informasjonsopplysning, temaet «transgender» må inn i opplæring av helse- og omsorgspersonale. Vi 

må også bli mer tolerante som folkeslag, forklarer prosjektleder i LHBT-senteret, Hanne Grasmo.  

Rapporten lanseres torsdag 24. januar  

Tid: Torsdag 24. januar klokken 14.00-15.30 (OBS-justert tidspunkt) 

Sted: Holberg Terasse, Stensberggata 27, auditorium i første etasje. 
  
Innlegg og kommentarer fra: 
Esben Esther Pirelli Benestad, professor i sexologi ved Universitetet i Agder 
Line Halvorsrud, nestleder i Skeiv Ungdom  

Kjell Erik Øie, statssekretær i Helse-og Omsorgsdepartementet 

Sunniva Ørstavik, Likestillingsombud  
 

For mer informasjon om rapporten, vennligst kontakt: 

Hanne Grasmo, prosjektleder LHBT-senteret 

Tlf: 466 15 185/e-post: hanne.grasmo@bufdir.no  

Janneke van der Ros, forsker hos Likestillingssenteret og ansvarlig for rapporten 

Tlf: 990 97 952/ e-post: janneke.vanderros@hil.no  

 

 
  
 

mailto:hanne.grasmo@bufdir.no
mailto:janneke.vanderros@hil.no

