
 

 

Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 225 (Alm. del), som Folketin-

gets Sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sundhed og fo-

rebyggelse den 14. februar 2008 
 

Spørgsmål 225: 
"Kan ministeren forklare, hvorfor der i Danmark kun blev givet 29 tilladelser til 

kønsskifteoperationer i Danmark i perioden 1996-2005, mens der i Sverige blev 

givet 240 tilladelser i samme periode og at andelen af ansøgninger, der blev imø-

dekommet i samme periode var 37 procent i Danmark og 91 procent i Sverige?" 

 

 

Svar: 
Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet med hensyn til perioden forud for 

den 1. juli 2005, hvor området henhørte under Justitsministeriets ressort, anmodet 

Justitsministeriet om en udtalelse, jf. min foreløbige besvarelse af spørgsmålet den 

2. april 2008.  

 

Justitsministeriet har oplyst, at der før den 1. juli 2005 ikke blev udarbejdet stati-

stisk over antallet af afgørelser om kastration med henblik på kønsskifte. Justitsmi-

nisteriet har i stedet fremsendt vedlagte notat om afgørelserne.  

 

Jeg kan henholde mig til Justitsministeriets oplysninger, hvoraf det bl.a. fremgår, at 

der for perioden 1998-2003 er meddelt 43 tilladelser til kastration med henblik på 

kønsskifte. 

 

Jeg kan tilføje, at der i Landspatientregistret for perioden 1996-2006 kun er regi-

streret 29 kastrationer, hvor diagnosen transseksualisme samtidigt er registreret 

(hvoraf de 18 vedrører perioden 1998-2003), jf. indenrigs- og sundhedsministerens 

besvarelse den 29. juni 2007 af spørgsmål nr. 14 (FT 2006/07, B 142). Det kan 

skyldes dels, at der kan være tilfælde, hvor personer der har gennemgået et køns-

skifte, ikke er blevet registreret i Landspatientregistret med såvel diagnosekoden 

for kastration som diagnosekoden for transseksualismem, dels at der kan være per-

soner, der har fået tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte, men har valgt 

(endnu) ikke at gennemgå selve operationen. 
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