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Bakgrunn for oppstart av ichatten.no

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) har de siste 2-3 årene hatt en 
stor økning i antall henvendelser fra barn og ungdom med spørsmål om 
kjønnsidentitet. 

HKS er organisert under Oslo kommune og kan kun hjelpe de som bor i 
kommunen. Noe som har gjort at vi må avvise de som ikke bor i kommunen. 

Tilbudet til barn og ungdom med spørsmål om kjønnsidentitet er lite, men 
heldigvis økende. 
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Mål

Målet med chatten er å hjelpe barn og unge å få kontakt med noen med kompetanse 
på kjønn evt. Behandlingsaparatet. 

Gi tips om hvordan å bygge et nettverk. 

Gi støtte når livet er vanskelig.

Svare på spørsmål fra annet helsepersonell som møter barn og unge med 
kjønnsidentitet. 
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Chatten åpnet Desember 18. 

Hittil har vi hatt 160 samtaler. 

60% av brukerne våre er under 20 år. Kun 6,6% er over 30 år. 

51% av brukerne har kjønnsidentitet jente, 21% gutt, 47% trans, 25% er usikre på 
sin kjønnsidentitet, 23% ikke-binære identiteter.

Vi har brukere fra hele Norge, flest fra Hordaland 16% og Oslo 15%. Så kommer 
Østfold, Trøndelag, Rogaland og Nordland. 
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De vanligste temaene er utforskning av identitet, behandling, komme ut til familie og 
hvordan å få et sosialt nettverk. 

De fleste som kontakter oss fant informasjon om oss på ung.no, via bekjente, på våre 
sider eller gjennom organisasjoner som jobber med kjønnsidentitet. 

Det er ansatt 7 personer på chatten som har helse og sosialfaglig utdannelse med 
videreutdanning sexologi eller har særlig kompetanse på kjønnsidentitet. 
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Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss på ichatten.no
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