
 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 4 (Alm. del – B 65), som Folketingets 

Sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sundhed og forebyg-

gelse den 19. maj 2008. 
 

Spørgsmål 4: 
"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 15. maj 2008 fra Landsforeningen 

for Bøsser og Lesbiske, jf. B 65 – bilag 5." 

 

 

Svar: 
I henvendelsen har Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske bl.a. givet udtryk for 

støtte til de forslag, der er fremsat med beslutningsforslag nr. B 65, om myndige 

personers frie adgang til at vælge, hvilken kønsidentitet deres personnummer skal 

udtrykke, og frie adgang til at vælge fornavn. 

 

Jeg har ingen bemærkninger hertil. Jeg kan om regeringens synspunkter på forsla-

gene henvise til min tale ved 1. behandlingen af beslutningsforslaget. 

 

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har desuden anført, at der bør igangsættes 

en proces, der kan bedre forholdene omkring adgang til behandling. 

 

Jeg kan hertil oplyse, at det udredningsforløb, som personer, der ønsker en køns-

skifteoperation, gennemgår, skal sikre, at der er medicinsk indikation for indgrebet, 

og at ansøgeren fuldt ud kan overskue konsekvenserne af indgrebet. Udredningen 

sker i overensstemmelse med internationale standarder på området. De oplysnin-

ger, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har om proceduren for kønsskif-

te i blandt andet de øvrige nordiske lande, tyder således heller ikke på, at udred-

ningsforløbet i Danmark adskiller sig væsentligt fra udredningsforløbet i de pågæl-

dende lande. Jeg ser på den baggrund ikke behov for at igangsætte en særskilt un-

dersøgelse af proceduren for kønsskifteoperationer. 

 

Jeg kan tilføje, at spørgsmålet om den fremtidige tilrettelæggelse af udredningen af 

personer, der ønsker at gennemgå et kønsskifte – som i dag varetages af Sexologisk 

Klinik på Rigshospitalet – indgår i Sundhedsstyrelsens overvejelser vedrørende 

specialeplanlægning på området. 
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