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Vi er her for deg.

”En ressurs for
transpersoner,
familie og venner.”
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Lurer du på noe?
Spør oss gjerne!
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VÅRT
OPPDRAG

OM
BUTIKKEN

Kommet ut som trans og vet ikke
hvor du skal starte?

I vår nettbutikk finner du produkter,
tilbehør og hjelpemidler for alle aldre.

Har noen i livet ditt kommet ut og
du vet ikke hvordan du skal støtte
og hjelpe dem?

Blant annet packere, bindere, TransTape,
tucking truser og brystproteser, og en mer
voksen kategori med seksuelle hjelpemidler
rettet mot transpersoner.

Kanskje du allerede er på god vei og
bare vil være med å hjelpe
andre?
Vi hos Transhjelpen har informasjon
for alle stadier av prosessen å skifte kjønn,
for de som ønsker å eksperimentere med
sitt kjønnsuttrykk og for foreldre, foresatte,
familie og venner av transpersoner.
Vårt mål er å være en ressurs utenfor hva
helsevesenet har å tilby.

Man kan få dekt enkelte hjelpemidler for
transisjon, men ofte kun etter at diagnose
er satt. Det er ikke gunstig for personer som
er i utredningsprosessen i flere år eller for
personer som eksperimenterer, eller som ikke
ønsker medisinsk kjønnsbekreftende
behandling.
Se mer informasjon om hva slags hjelpemidler
du kan få dekt på transhjelpen.no
Vi hos Transhjelpen ønsker å gjøre disse
dysfori dempende produktene tilgjengelig for
alle i Norge og Skandinavia.

Se utvalget hos

Transhjelpen.no

EN KJAPP
ORDBOK
Hva er en transperson?

En transperson er en person som ikke
identifiserer seg med kjønnet de fikk tildelt
ved fødselen.

Hva er kjønnsinkongruens?

Kjønnsinkongruens er diagnosen man kan få fra
NBTK eller andre medisinske institusjoner for å
kunne få kjønnsbekreftende behandling. Før var
denne diagnosen ofte kalt transseksualisme.

Hva er kjønnsdysfori?

Kjønnsdysfori, ofte kalt dysfori, er ett psykisk og
fysisk ubehag relatert til kjønn.
Man kan oppleve dysfori i forskjellige grader og
intensitet, men vil ofte være så ekstrem at det
går utover mental helse og evne til å fungere i
samfunnet, jobb og skole.

Hva er kjønnsbekreftende behandling?
Kjønnsbekreftende behandling er en rekke
forskjellige måter å tre inn i det kjønnet
man føler man er. Som oftest innebærer
det hormonbehandling, kirurgi og terapi.

