
Folketingets Retsudvalg har den 4. juni 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 857 (Alm. 
del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er 
stillet efter ønske fra Karina Lorentzen (SF).

Spørgsmål nr. 857:
’Ifølge Standards of Care afsnit VII udgivet af World Professional Association for 
Transgender Health (den første af de nævnte referencer) anbefales det, at den 
person, der ønsker hormonsubstitution har levet tre måneder som sit følte køn 
eller gennemgår psykoterapi, som skønnet af behandleren, dog minimum tre 
måneder. Og i Counseling and Mental Health Care for Transgender Adults and 
Loved Ones fra Vancouver Coastal Healths Transgender Health Program (den 
anden af de nævnte referencer) anbefales på side 4, at den indledende 
evaluering foretages i løbet af 1-3 samtaler. Ministeren bedes indhente 
Sexologisk Kliniks reflektion over, om man ved at afkorte den obligatoriske 
observationsperiode inden hormonordination kunne samle nogle af de personer 
op, som søger andre alternativer i frustration over trægheden i den nuværende 
praksis og dermed få mulighed for at rådgive og vejlede personer, som ellers 
risikerer at tage uovervejede beslutninger senere i forløbet.’

Svar:
Jeg har i anledning af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Region Hovedstaden. 

Region Hovedstaden har på baggrund af bidrag fra Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, 
oplyst nedenstående:

”På basis af tidligere internationale anbefalinger har Sexologisk Klinik siden sin start i 
1986 anvendt en observationsperiode på 1 år inden hormonordination. På basis af nyere 
internationale anbefalinger overvejer Sexologisk Klinik om denne observationsperiode i 
nogle tilfælde kan gøres kortere. Anbefalinger af kortere observationsperioder visse 
steder i verden skal måske ses i lyset af, at der mange steder er lange ventetider, op til et 
år, før observationsperioden starter på en sexologisk klinik. I Danmark derimod er der 
højest 2-3 måneders ventetid fra henvisningen modtages på Sexologisk Klinik, til pati-
enten ses første gang, og herefter er der ingen ventetid før observationsperioden starter. 
For alle andre patienter (dog ikke seksualkriminelle) er ventetiden til start af behandling 
på Sexologisk Klinik op til et år.”

Med venlig hilsen

Jakob Axel Nielsen   /   Anna Skat Nielsen

Folketingets Retsudvalg

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K
Tlf. +45 7226 9000
Fax. +45 7226 9001
E-mail sum@sum.dk
Hjemmeside www.sum.dk

Dato: 2. september 2009 
Sags nr.: 0905256
Sagsbeh.: SUMA-
NI/Sundhedspolitisk kontor
Dok nr.:  87873

Retsudvalget 2008-09
REU alm. del Svar på Spørgsmål 857
Offentligt


