
 

 

Temadag om kønsidentitet, 2. juni 2020 i København 
 

Formål:  
At deltagerne bliver klogere på kønsidentitet, så vi i det kliniske arbejde kan blive mere op-
mærksomme på, hvordan vi forholder os mest professionelt til transpersoner, og få viden om 
hvilke muligheder der er for hjælp og behandling i Danmark.  
En temadag med et ben i teori og et ben i klinisk praksis, hvor vi først får forskellige fagperso-
ners bud på hvad kønsidentitet er, hvordan den kommer i spil for både børn, unge og voksne, 
hvilke etiske overvejelser vi skal gøre os og hvordan vi forholder os mest professionelt til 
transpersoner. Derefter vil en psykolog og en læge fra Sexologisk Klinik og CKI fortælle om 
behandlingsmuligheder i Danmark.  
 
Temaer:  
Hvad er kønsidentitet? Hvad er på spil, når et barn eller en ung giver udtryk for at deres køns-
identitet ikke stemmer overens med deres ved fødslen tildelte køn? Hvad er Standard of Care? 
Hvilke behandlingsmuligheder har vi i Danmark? Hvordan ser et behandlingsforløb ud? 
 
Målgruppe:  
Kurset er for psykologer, der ønsker at dygtiggøre sig eller opdatere sin viden om kønsidenti-
tet. Forudsætninger: ingen. 
  
Kursusform:  
Kurset består af oplæg fra forskellige fagpersoner med indgående kendskab til forskning om 
kønsidentitet og klinisk arbejde med transpersoner. Sidst på dagen er der sat tid af til debat 
og der vil være mulighed for spørgsmål til de enkelte undervisere undervejs. 
 
Tid og sted:  
2. juni 2020 kl. 9.00 – 16.00 
Dansk Psykologforening 
Stockholmsgade 27 
2100 Kbh Ø 
 
Pris: 
Medlemmer af PSKS: 1200,- kr. 
Ikke-medlemmer af PSKS: 1500,- kr. 
Studerende medlemmer: 500,- kr. 
Studerende ikke-medlemmer: 800,- kr. 
Medlemskab af PSKS: 100,- kr. for psykologer og 50,- kr. for studerende 
 
Undervisere:  
Charlie Hedman, Psykolog. Charlie skal fortælle om kønsidentitet generelt. 
Michala Fog Hansen, Psykolog. Michala skal fortælle om børn og unge transpersoner. 
Rikke Pristed, Psykolog. Rikke skal fortælle om Standard of Care. 
Rikke Simonsen, Psykolog. Rikke skal fortælle om behandling af transpersoner i Danmark. 
Mette Haahn, Læge. Mette skal fortælle om behandling af transpersoner i Danmark. 


