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Du har vceret til visiterende samtale pa Sexologisk Klinik. Pa baggrund af denne samtale kan vi tilbyde 

dig et udredningsfor!0b pa klinikken . Forl0bet danner grundlag for en senere beslutning om , hvilken 

behandling vi kan anbefale og tilbyde dig . 

Udredningsforl0bet bestar af i alt 7 fremm0der pa klinikken : 

5 samtaler med din taste behandler 

Ved disse samtaler skal der udfyldes en del sp0rgeskemaer, der belyser din situation . Derudover 

vii din behandler bede dig om at uddybe dit 0nske om og forventninger til behandling . Til en af 

samtalerne beder vi dig om at tage en af eller begge dine forceldre (hvis disse er d0de, sa en an

den der har kendt dig hele livet samt medbringe billeder af dig selv i flere forskellige aldre , husk et 

billede som du ser ud i dag . 

En fysisk helbredsunders0gelse hos lrege pa klinikken samt blodpr0vetagning. Den fysiske 
unders0gelse er en almindelig helbredsunders0gelse, hvor du bliver spurgt ind til dit helbred og 
unders0gt. Unders0gelsen bestar af unders0gelse af hele kroppen ink!. hjerte og Iunger samt de 
ydre k0nsorganer. Der udf0res ikke gyncekologisk unders0gelse pa kvinder. 

En samtale med en overlooge pa klinikken. 

Efter disse samtaler og unders0ge/ser samler vi materialet og tager pa klinikkens konference beslut
ning om, hvilken yder/igere behandling vi eventuelt kan anbefale. Bes/utningen kan blive: 

Vi kan ikke anbefale yderligere behandling pa Sexologisk Klinik, da vi finder grund til at ga imod dit 
ronske om kronsskiftelhormonbehandling, og du afsluttes fra klinikken. Evt. med anbefaling om an
den behandling 

Vi finder grund til at ga imod dit ronske om kronsskiftelhormonbehandling, men tilbyder radgivende 
samtaler pa klinikken. 

Vi vii gerne foretage yderligere udredning, og samta/er fror vi eventue/t beslutter at henvise til hor
monbehandling ogleller senere kronsskifteoperation. 
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Vi forventer ikke at ga imod dit 0nske om hormonbehandlinglk0nsskifte, og du skal derfor have fo
retaget psykologisk testning og oplysende samtale pa Plastikkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet, f0r 
vi tager endelig stilling til at hen vise dig til videre behandling pa start af hormonbehandling og for 
kvinder eventuel brystfjernelse. 

En samtale, hvor vi informerer dig om, hvilken beslutning vi har taget samt informerer om et 
eventuelt videre forl0b pa klinikken . 

Nedenfor kan du se de tider, vi har booket til dig. 

Hanne Horsb0ll er din taste behandler. 

Vi kan ti lbyde dig f0lgende tider til dit videre udredningsforl0b pa Sexologisk Klinik efter din f0rste 

samtale. 

• Samtale hos Hanne Horsb01!, d. 02.09.14, kl. 11.00, dette fremm0de varer ca. 1 time. 

Blodpr0ver er bestilt til d. 02.09.14, NB! blodpr0ven skal tages senest en maned efter den er be
stilt. 

Samtale hos Hanne Horsb0ll, d. 09.09.14, kl. 1 0.00, dette fremm0de varer ca. 2 timer. 

Henvend dig til sekretCEren nar du kommer og fa skemaer til udfyldelse. 

Samtale hos Hanne Horsb0ll, d. 16.09.14, kl. 1 0.00, dette fremm0de varer ca. 2 timer. 

Henvend dig til sekretCEren nar du kommer og fa skemaer til udfyldelse. 

• Samtale med par0rende hos Hanne Horsb0ll, d. 23.09.14, kl. 1 0.00, dette fremm0de varer ca. 2 
timer. 
Henvend dig til sekretCEren nar du kommer og fa skemaer ti l udfyldelse. 

• Samtale hos Hanne Horsb01!, d. 07.1 0.14, kl. 11 .00, dette fremm0de varer ca. 1 time. 
Du bedes til dette fremm0de medbringe fotos, som aftalt, og gerne huske et billede som du ser ud 
i dag 

Fysisk helbredsunders0gelse enten hos I<Ege Carl Leffler eller Berit Tankred d. 15.09.14, kl. 
09.00. 

Overi<Egesamtale ved overi<Ege: Ellids Kristensen, d 27.1 0.14, kl. 13.00. 

Hvis du har sp0rgsmal, er du velkommen til at ringe til din behandler eller til sekretCErerne Kathrine 

Bj0rn Hansen eller Berit Olieu pa telefon 3864 7154 el. 3864 7152. Deter vigtigt for udredningen, at 

du kommer til de planlagte samtaler og unders0gelser. Derfor vii vi bede dig kontakte os hurtigst mu

ligt, hvis du sku lie v<Ere forhindret i at komme til de planlagte tider. Lader du vCEre med at komme to 

gange uden at give os besked, vii udredningsforl0bet automatisk blive afsluttet. 
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