
Nye nasjonale retningslinjer (3) anbefaler helhetlige, 
differensierte
og desentraliserte tilbud. 

Ved RSKI har vi valgt å operasjonalisere 
anbefalingen gjennom et variert gruppetilbud: 
introgruppe, resiliensgruppe, sexologisk 
rådgivningsgruppe for å nevne noen.

Gruppebehandling er med å øke tilhørighetsfølelsen, 
samhold  og positiv aksept (4, 5).  Det å oppleve seg 
som majoritet kan i seg selv være positivt (6). 

Omsorgspersoner trenger et eget tilbud 
til å kunne støtte sine kjønns-
utforskende barn og ungdom  (8,9) 
som vi er  nettopp i gang med å 
etablere. 

Bilde fra Diane Ehrensaft bok «Gender born, gender made»�

Personer med kjønnsinkongruens/
mangfold er en heterogen gruppe 
med tanke på kjønnsidentitet, kulturell 
bakgrunn, behandlingsbehov og 
individuell resiliens. Likevel viser klinisk 
erfaring at gruppen har mye til felles. 
Mange har opplevd utenforforskap. 
Opplevelsen av å stå utenfor familien, 
vennegjengen, kollegaene, helse-
vesenet, og samfunnets normer kan 
øke minoritetsstress (1) og føre til 
helseproblemer. Manglende kunnskap, 
negative holdninger og 
patologisering (2) har bidratt til at disse 
ikke har blitt møtt adekvat. 
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Under pandemien har vi tilbudt 
behandlingvia digitale grupper. 
Muligheten til holde kontakten, 
inkludere personer med sosiale
vansker (7) eller stor geografisk 
avstand,har gjort dette til en 
positiv erfaring.
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UTENFORSKAP FELLESSKAP

SIV, Regionalt Senter for Kjønnsinkongruens
Fra utenforskap til fellesskap.

Hvordan gruppetilbudet på Regionalt Senter for Kjønnsinkongruens (RSKI)
ved Sykehuset i Vestfold fremmer tilhørighet og resiliens.
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Background
- age/generation
- physical health
- assigned sex at birth 
- religious/spirital identity
- ethnic identity
- socioecomic status
- sexual orientation…

Societal context
- gender norms
- culture
- religion/spirituality
- political system
- emancipation
of gender
minorities…

Minority identity
- trans/gender
- nonconforming
- LGBHTQ+
- …

General stressors 
-unemployment
-end of relationship 
-healthconditions…

Copingand
social support 
-community
-pride
- family/network
- individual coping
- resilience Health

Outcomes 
-negative
-positive

Center for Gender 
Incongruens/diversity
(RSKI)
-affirmativ counseling 
-information
-referals
-group therapy
-advocacy
-social work
-…
-a safe place for 
coming out… Modified Minoritystress model(Meyer IH, 2003, Testa)  

Minority stress
processes 
(distal «objective») 
-prejudice events
- discrimination
- violence…

Minority stress 
processes
(proximal«subjective»)
- expectation of rejection
- concealment
- internalized transphobia

Psykisk motstandsdyktighet (resiliens) 
er et begrep fra positiv psykologi, der 
Martin Seligman er grunnlegger. 
I positiv psykologi er fokuset på 
individets styrker, mål i livet og 
relasjoner som kilde til å få til et 
meningsfullt liv. Resiliens beskrives 
som psykisk 
motstandskraft, 
evnen til å mestre 
livets utfordringer 
og/eller «bounce 
back» og gjenopp-
tar positiv fungering.

https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk
-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/

regionalt-senter-for-kjonnsinkongruens

Åpningstid:
onsdag -fredag 08.00-15.30

Telefontid:
Voksne: tlf. 461 97 504 torsdager kl. 12.00 –15.00

Ved spørsmål eller behov for rådgivning eller kontakt
for personer fra 18 år og eldre,

tlf. 461 97 504

Barn og unge: tlf. 476 59 137 fredager kl. 08.30 –10.30
Ved spørsmål eller behov for rådgivning eller kontakt

for barn og unge under 18 år,
tlf. 476 59 137

Kontakt med RSKI barn/voksen

Susan Ettelt (psykologspesialist), Martin Rosmo Hansen (psykologspesialist), Daniel Josdal (psykolog), Even Tyr Bjerkeli (sexolog), Cecilie Christoffersen (overlege barn/ungdom), Elise Hegg (psykolog barn/ungdom), Elin Valla (idrettspedagog)

Det sier brukerne:
«Gruppene er et bra tilbud. Man blir kjent med 
nye mennesker, får nye venner…man har folk i 
samme situasjon, det blir lettere…man er tett på å 
følge hverandre gjennom prosessen. 
Det kan bli for mange i gruppen…» 

«Vi møter andre som har de samme problemer. 
Jeg føler at vi ikke er alene eller ensom. 
Hjelpemidlene har gjort meg veldig glad.» 

Sosial støtte, gode relasjoner og det 
å være en del av et felleskap er 
helsefremmende og bidrar til resiliens 
og personlig vekst (10) hos henne, 
han, hen (11) og alle oss andre.

Kjønnsutforskende barn/ungdom:

trenger trygge/bekreftende rammer 
for å utforske egen identitet

kompetente barnehageansatte, fastleger, 
lærere, helsesykepleiere, trenere…

Rollemodeller/mentorer/ungdomsgruppe

Foreldre til kjønnsutforskende barn og 
ungdom trenger steder for å utveksle 
erfaringer og jobbe gjennom vanskelige 
følelser


