
Folketingets Retsudvalg har den 4. juni 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 858 (Alm. 
del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er 
stillet efter ønske fra Karina Lorentzen (SF).

Spørgsmål nr. 858:
’Om varighed af observationsforløbene bedes oplyst, hvor lang kontakten mellem 
patienten og SK er m.h.t. middelværdi og spredning af de forløb, der ender med 
tilladelse til kønskorrektion og hvor mange pct. det drejer sig om.’

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:

”P.t. er observationsperioden før hormonordination 1 år, og observationsperioden efter 
henvisning til hormonbehandling er 1 år. Herefter kommer sagsbehandling i Sundheds-
styrelse/Retslægeråd, som varer 2 -3 måneder, og i nogle tilfælde længere. Herefter 
kommer ventetid på kirurgisk behandling, og da kønsskifteoperationer ikke er omfattet 
af ventetidsgarantien, kan den være lang, dvs. 2 – 12 måneder. Kontakten mellem Sexo-
logisk Klinik og en patient, der ender med kønskorrektion, vil derfor minimum være 2 
år og 4 måneder. Sexologiske, psykiatriske, somatiske og sociale forhold kan medføre 
forlængelser af observationsperioderne, ligesom patienter kan komme i tvivl, og derved 
selv forlænger observationsperioderne, så disse kan strække sig over mange år. En mid-
delværdi for varigheden fra kontakten med Sexologisk Klinik til kønskorrektion er der-
for uden mening. Mht. hvor mange der opnår kønskorrektion, skønnes det at være om-
kring halvdelen, set over Sexologisk Kliniks levetid. Dette gælder for personer med 
diagnosen transsexualisme, DF 64.0 i ICD10. Personer med andre kønsidentitetsdiag-
noser opereres ikke i Danmark, men kan opereres i visse andre lande.”
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