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Jeg er Transkønnet og jeg er nået til et punkt i min transition hvor jeg har brug for hormon 
behandling. Men beslutningen Januar 2013 om at en gynækolog ikke kan udskrive hormoner og 
hormon blokerende medicin til transkønnede, at den transkønnede er TVUNGET til at tage ind på 
Sexologisk Klinik(herefter SK) I københavn for at blive ydmyget og nægtet den hjælp de har ret til 
er en ret skidt ide. Det resulterer i et tab af kontrol og kan få langt værre følger for de udsatte.

Jeg personligt, som transkønnet har levet med 2 tanker så længe jeg kan huske: 1. At skifte køn 2. 
Selvmord.. Skal der virkelig lig på bordet før i vil åbne jeres øjne og stoppe den misbrug af 
transkønnede som i er skyld i??

En ting som andre ikke er klar over er at depressioner kun er et symptom på selve problematikken 
og jeg kan ikke gøre andet end at bide det i mig.

SK ved ikke hvad de laver. De tror de skal behandle syge mennesker, men det er mennesker som i 
langt de fleste tilfælde er ganske velfungerende. At være transkønnet ER ikke en Psykisk sygdom. 
Det er heller ikke alle transkønnede som har brug for en kønsskifte operation, men for pokker da.. 
Hormon behandling og en operation er jo 2 for skellige ting som skal skilles ad, det kan ikke passe 
at Danmark er 30 år bagude.. men jo.. det er lige det Danmark er, og i har ikke gjort det bedre. 
Frankrig og Argentina er længere fremme.

SK tvinger transkønnede til at sætte sig op i et Askepot-billede som er så stærkt at nogle har brug 
for psykisk udredelse for at blive sig selv igen, det er ikke meningen med en behandling at tvinge 
folk til at forværre en situation før at man vil behandle en anden.. og så undrer i jeg over der ikke er 
ret mange som kontakter SK??? mere end 10 gange så mange har aldrig sat fod der og de bliver 
behandlet uden om SK.

Beslutningen vil føre til at Transkønnede, Mig selv inkluderet, ser sig nødsaget til at søge på det 
sorte marked for at få den hjælp man skal bruge.. Men hvad er hjælp når man bliver nød til at hjælp 
sig selv?? Det er en dum ide som skal afhjælpes.. Denne beslutning vil skubbe de transkønnede ud 
af systemet..
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Kærlig Hilsen en meget deprimeret transkønnet.


