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Om HBRS
Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)arbeider for mennesker som 
opplever kjønnsdysfori og som søker/går igjennom en 
kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet.

HBRS ble stiftet 9 januar 2000, og har som mål å arbeide politisk 
og sosialt for at kvinner og menn som går igjennom en kjønnskor-
rigerende behandling på Rikshospitalet skal kunne leve åpent, 
uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

HBRS er en pasient og brukerorganisasjon som arbeider for å 
informere og øke kunnskap vedrørende kjønnsdysfori, og være en 
pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Vi arbeider med forebyggende helsearbeid. Forbedre levekår og 
livsvilkår, styrke mennesker i vår gruppe sin psykiske helse slik at 
de fungerer i skolen, arbeide og ute i samfunnet.

HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon 
og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av 
brukerkompetanse og helsefagligkompetanse vil være med på å 
sikre mennesker i vår målgruppe en faglig trygg og rett behand-
ling.

HBRS skal ledes av mennesker i vår målgruppe som har som mål 
å arbeide for og fremme målgruppens krav og rettigheter og vise 
stor omsorg for alle medlemmer.
HBRS er en landsdekkende forening.
HBRS er en selvstendig forening
HBRS er partipolitisk uavhengig og uavhengig av trossamfunn.

Alle som arbeider i HBRS har taushetsplikt. 
Du kan gjerne avtale møte på vårt kontor i Oslo (time et-
ter avtale) Telefon: 22 11 40 40 E-post: info@hbrs.no Be-

søks- og postadresse: Christian Krohgs gate 34, 5 etg. 0186 Oslo 
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Endre fornavn og etternavn

Det anbefales ofte at en skifter navn ganske tidlig i prosessen. Et av kravene som stilles 
i ”Real Life Test” er nettopp at man skaffer seg nytt legalt navn, dvs. at man har et 
offisielt navn som stemmer overens med kjønnsidentiteten sin. 

Når du endrer fornavn og etternavn må du være klar over følgende:

Er du over 16 år, kan du i utgangspunktet ikke ta, endre eller fjerne fornavn eller etter-
navn mer enn én gang hvert tiende år. Likevel finnes det unntak.
Om du har tatt, endret eller fjernet et navn, kan du likevel innen 10 år

• Ta etternavnet til en ektefelle eller en samboer som du har bodd sammen med i 
minst to år, eller som du har barn sammen med.

• Ta et etternavn som du har hatt tidligere.
• Ta etternavnet til steforeldre, fosterforeldre eller adoptivforeldre.
• Endre fornavnet tilbake til det fornavnet du hadde før du endret det.
• Ta, endre eller sløyfe fornavn eller etternavn dersom det foreligger særlige grun-

ner.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på hjemmesiden til 
Skatteetaten. 

I feltet for tilknytning til navnet skriver man for eksempel at man er i en kjønnsbekref-
tende prosess, hvilket kjønn man oppfatter seg selv som, og at man ønsker at også 
omgivelsene skal oppfatte deg som tilhørende dette kjønnet. Det skal ta omtrent 3 – 5 
uker før du får innvilget nytt navn. 

Det kan være litt kjedelig å måtte gi en hel mengde personer beskjed om at man har 
skiftet navn, med det er på et eller annet tidspunkt nødvendig å gjøre det. ”Out” deg 
selv - det går som regel bedre enn hva du tror. Mange registrerer det nye navnet ditt 
uten å blunke, og de aller fleste tar det fint. Etterpå kan du glede deg over at du nå kan 
leve med det navnet du ønsker. 

Vitnemål og attester

Når du hat fått navnebevilgningen kan det være en fordel å få forandret eventuelle 
vitnemål og attester slik at det inneholder det nye navnet ditt. Dette vil du ha stor bruk 
for om du søker nytt arbeide eller utdanning. 

Skriv et standardbrev hvor du på grunn av navneendring ber om ny attest eller nytt 
vitnemål. I brevet viser du til navneendringen som du legger ved kopi av, og ber om å 



få skrevet ut nytt vitnemål eller ny attest med det nye navnet og med endret 
kjønnsbetegnelse (han/hans istedenfor hun/hennes og omvendt). 

Legg ved en kopi av den opprinnelige attesten/vitnemålet. I de fleste tilfeller vil dette 
gå greit, og du får tilsendt en ny attest/nytt vitnemål. Merk at vitnemål kan ha påtrykt 
”Duplikat”. Detter er ikke uvanlig, og har ingen betydning. 

Man kan oppleve at noen vil kreve betalt for å skrive ut nye papirer. Ikke godta dette i 
første omgang, men argumenter med at du ikke ønsker nye fordi du har rotet bort de 
gamle. Du har legalt skiftet navn, og det er ikke vanlig å kreve betaling for å skrive ut 
nye pairer i forbindelse med navneendring. De nye pairene skal kun inneholde det nye 
navnet ditt og eventuelt kjønnsbetegnelse. 

Noen kan også insistere på å føre opp både nytt og gammelt navn. Ikke godta dette, 
men argumenter med at dette i praksis vil innebære at de røper taushetsbelagte helse-
opplysninger. Dette er argumenter som virker. 

Dersom en tidligere arbeidsgiver nekter å skrive ut ny attest, kan du argumentere med 
at man i henhold til Arbeidsmiljølovens § 68 har rett på attest. Man mister ikke denne 
retten om man skifter navn, uansett grunn for navneendringen. Dersom noen ber om å 
få tilsendt det originale papiret må du sende dem det. 

Om Navneloven:

HBRS har lagt ned en god del arbeid for at det skulle bli lettere for personer med 
kjønnsdysfori og andre skifte navn. 
I rundskrivet fra Justis og politi departementet står det følgende om personer med 
kjønnsdysfori:

”Jentenavn for mann eller guttenavn for kvinne skal imidlertid tillates for personer som 
er i gang med en kjønnskorrigerende prosess, og som har begynt med hormonbehand-
ling, selv om behandlingen ikke er fullført. Det skal også tillates jentenavn for menn og 
guttenavn for kvinner som har en Transgender identitet (transpersoner). 

Du kan lese om navneloven på lovdata.no



Endring av juridisk kjønn

Lov om endring av juridisk kjønn innebærer at du, basert på egen opplevelse av kjønn 
og kjønnsidentitet, får bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregiste-
ret og personnummeret. 

Du kan endre til nytt juridisk kjønn når du selv ønsker det. Det er ikke nødvendig med 
noen diagnose eller behandling for å kunne få nytt juridisk kjønn. Det skal ta omtrent 
3 – 5 uker før du får innvilget ditt nye personnummer.  

Det er skattekontoret som fatter vedtak om endring av juridisk kjønnsstatus og tildeler 
nytt fødselsnummer i Folkeregisteret. Personer som har fylt 16 år søker selv om å få 
endre sitt juridiske kjønn. Barn og unge mellom 6 og 16 år må søke sammen med sine 
foreldre. 
Dersom bare én av foreldrene samtykker, kan Fylkesmannen i Oslo og Akershus likevel 
innvilge søknad om å endre juridisk kjønn dersom dette er til barnets beste.

Barn under 6 år kan bare få endret juridisk kjønn dersom de har en medfødt usikker 
somatisk kjønnsutvikling. Tilstanden må dokumenteres av helsepersonell.

Du kan lese mere om juridisk kjønn på helsenorge.no 

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Skatteetaten.  

Hva du må opplyse om

I henvendelsen for å få tilsendt søknadsblankett, er det tilstrekkelig at du opplyser om:

• Hva saken gjelder
• Fullt navn
• Fødselsnummer
• Bostedsadresse

Søknadsblanketten du vil motta fra Skatt nord, vil inneholde nærmere informasjon 
om vilkår for endring og selve søknadsprosessen. Den sendes til din folkeregistrerte 
adresse.

Du finner mere informasjon på hjemmesiden til skatteetaten under folkeregister.    





Kontaktinformasjon
Harry Benjamin ressurssenter 

Tlf. 22 11 40 40 
E-post til: info@hbrs.no 

Besøk oss på Internett: www.hbrs.no 
Besøkelsesadresse: Christian Krohgs gate 34, 5,etasje


