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◦ Der ses en øget forekomst af selvvurderet 

dårligt helbred og markant øget forekomst af 

bestemte kræftformer og seksuelt overførte 

infektioner 

◦ På forebyggelsesområdet ses ringere 

deltagelse i screening for livmoderhalskræft 

og HPV-vaccination 

◦ Hyppigere forekomst af psykiske udfordringer 

såsom angst, depression, ensomhed, 

selvskade, selvmordstanker og -forsøg 

◦ Over for LGBT-personer ses også mere 

mobning, chikane, diskrimination, seksuelle 

overgreb og anden vold

◦ https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/LGBT/Din-LGBT-venlige-

praksis_-

251021.ashx?la=da&hash=42F44C32993F28BF317AFF263041CD552BF

ADBD9

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/LGBT/Din-LGBT-venlige-praksis_-251021.ashx?la=da&hash=42F44C32993F28BF317AFF263041CD552BFADBD9


Sex vs gender

◦ Biologisk køn

◦ Socialt køn

◦ Juridisk køn

◦ NB! Ifølge lgbt.dk er biologisk køn et 

stærkt ladet udtryk, som insinuerer at 

transpersoners kønsidentitet er mindre

ægte en cispersoners. Bør altid undgås. 

Brug i stedet tildelt køn eller ved fødslen

tildelte køn.



https://lgbt.dk/ordbog/koensidentite

ter-og-koensforstaaelser/



◦ ”Mange i min generation er irriterede over, at nu 
skal man beskrive sig selv som ciskønnet og 
forholde sig til pronomener og det ene og det 
andet. Jeg har lært, at det at lære noget nyt – også 
selv om jeg ikke forstår det i starten – kan være 
positivt og udfordrende for min hjerne.”

◦ ”Men ja, det har taget mig lang tid at blive dus 
med, at køn er flydende. Det er så voldsomt, for 
der er rigtigt mange, der siger ”vi har stadig to 
køn”, og jeg har også selv tidligere argumenteret 
for, at vi skulle fastholde vores cpr-
nummersystem, der definerer os i to køn. Men så 
snart man kommer ind i tankegangen, så virker 
det pludselig rigtigt at spørge ”hvorfor er det, vi 
selv i moderne tid har så stort behov for at blive 
opdelt i så binære kasser?””

◦ https://www.alt.dk/artikler/helle-thorning-schmidt-koen-boern

https://www.alt.dk/artikler/helle-thorning-schmidt-koen-boern


◦ Heteronormativitet og binær kønsforståelse: En 

potentiel blind vinkel?

◦ Woke or wack? – stærke positioner og tendens til 

udskamning

◦ Samfundstendensers betydning for sundhedsvæsen

og svangreomsorg

◦ Kønnede performativer lige fra (før) fødslen –

farvekoder, “en lille fodboldspiller i maven”, kulturelt

indlejrede normer og forventninger til kønnet
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◦ En kærlighedshistorie

◦ Refleksion over hierarkier og intersektionalitet

◦ Skønlitterært indblik i LGBT+-miljøets mange fraktioner


