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Vedrørende diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik 
Ifølge Ellids Kristensen anvender Sexologisk Klinik Harry Benjamin-kriterierne (1), 
der blev udarbejdet i 1966 (2) i vurderingen af transkønnede klienter. I én af  de få 
videnskabelige artikler om transseksualisme i Danmark kan man desuden læse, at 
Thorkil Sørensen og Preben Hertoft anvendte en personkarakteristik af transseksuelle 
hentet helt tilbage fra 1922 og fra et værk, der intet havde med transseksuelle at gøre 
til at udlede kriterier for udvælgelse af den kernegruppe af transseksuelle, som man 
mente kunne tåle at blive opereret (3). Da artiklen er blandt de seneste danske artikler 
på området må den forventes at have haft en vis indflydelse på den praksis, der blev 
ført under Preben Hertofts tid og derned også for den nuværende praksis på klinikken. 
Ikke overraskende illustreres det i landsforeningerne Trans-Danmark og LGBT 
Danmarks fælles høringssvar af 21. maj 2010 vedrørende ændring af pasbekendt-
gørelsen (bilag 1) med udgangspunkt i et eksempel afgivet af Sexologisk Klinik selv 
hvorledes deres praksis strider imod gældende diagnosekriterier fra verdenssundheds-
organisationen og vejledninger som Standards of Care for Gender Identity Disorders. 
 
I landsforeningen LGBT Danmarks henvendelse af 20. juli 2010 til Retsudvalget 
(bilag 2) afdækkes desuden hvorledes Sexologisk Klinik af flere omgange har afgivet 
ukorrekte eller vildledende oplysninger til forhenværende Sundhedsminister Jakob 
Axel Nielsen og til en repræsentant for Sundhedsstyrelsens Tilsyn. 
 
Landsforeningen LGBT Danmark vil gerne have en kommentar til at Sexologisk 
Klinik, som specialafdeling med landsfunktion, anvender kriterier, der er et halvt 
århundrede gamle og strider imod gældende internationale diagnosekriterier og 
kliniske vejledninger på deres område. Derudover vil landsforeningen LGBT 
Danmark gerne vide hvad sundhedsministeren vil gøre ved at Sexologisk Klinik 
gentagne gange har afgivet urigtige oplysninger til hans forgænger. 
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Bilag: 
Bilag 1 Høringssvar af 21. maj 2010 fra landsforeningerne LGBT Danmark og Trans-
Danmark. 
 
Bilag 2 Henvendelse af 20. juli 2010 fra landsforeningen LGBT Danmark til 
Retsudvalget. 
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