
 

 

Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2618, som Lone 
Møller (S) har stillet til indenrigs- og sund-
hedsministeren den 6. februar 2007 
 

Spørgsmål 2618: 
"Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til 

transseksuelle, som ikke har fået foretaget et kønsmodificerende indgreb, 

men en medicinsk kastration – i forbindelse med ændring af sygesikrings-

bevis og pas?" 

 

Svar: 
Jeg har anmodet Udenrigsministeriet om via de danske repræsentationer i 

de øvrige nordiske lande at bidrage til besvarelsen. Efter aftale med Ju-

stitsministeriet vedrører bidragene både spørgsmålet om pas, som hører 

under Justitsministeriets ressort og sygesikringsbeviser, som hører under 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressort. 

 

Jeg fremsender bidragene fra de danske repræsentationer i de øvrige nor-

diske lande direkte til spørgeren. 

 

Jeg er bekendt med, at justitsministeren ved besvarelsen af spørgsmål S 

2619 har redegjort for den danske ordning på pasområdet. 

 

For så vidt angår spørgsmålet om sygesikringsbeviset - fra den 1. januar 

2007, sundhedskortet - kan jeg oplyse, at sundhedskortet bl.a. skal inde-

holde oplysninger om sikredes personnummer og navn, jf. bekendtgørelse 

nr. 1113 af 1. november 2006 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, 

udstedelse af sundhedskort m.v.  

 

Spørgsmålet om evt. ændring af personnummeret reguleres af reglerne i 

CPR-lovgivningen. Efter § 3, stk. 5, i CPR-loven er det kun fejl i de oplys-

ninger, der indgår i personnummeret, det vil sige fødselsdato og køn, der 

kan begrunde tildeling af nyt personnummer.  

 

Personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation, får først tildelt et nyt 

personnummer, når Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor fra 

Sundhedsstyrelsen har fået meddelelse om, at kønsskiftet er helt afsluttet. 

Der vil således aldrig kunne ske en ændring af personnummeret, alene 

fordi den pågældende oplyser at føle sig mere som en person af det mod-

satte køn end det registrerede. Der kan ligeledes ikke ske en ændring af 

personnummeret for personer, der ikke har gennemgået et kønsskifte, men 
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som af statsforvaltningen har fået tilladelse til at bære et navn, der ikke er 

kønskorrekt, jf. § 13 i bekendtgørelse nr. 146 af 6. marts 2006 om navne. 

 

Det følger af bekendtgørelsen om valgfri indplacering i sikringsgrupper, 

udstedelse af sundhedskort m.v., at der ved ændring af personnummer 

ikke kræves et gebyr for ændring af sundhedskortet.  

 

 


