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Verdenssundhedsorganisationens diagnoseliste (ICD-10) er under opdatering, og der forventes en 
ny udgave i 2015. (link)

I den forbindelse, er der en gruppe af diagnoser, som med moderne øjne er problematiske. Det 
drejer sig om gruppen under punkt F65. (link)

Gruppen omhandler "Lidelser i forbindelse med seksuelle præferencer" (Disorders of sexual 
preference), rækkende fra sadomasochisme til pædofili, hvilket er et grundlæggende problem, idet 
den danske sundhedsstyrelse, i erkendelse af problemet, d. 24. april 1995 har udsendt en anmodning 
om blokering af DF65.5 Sadomasochisme, med virkning fra 1.5.95. (link)

I min ubehagelige erfaring, er det desværre sådan, at danske speciallæger i psykiatri stadig anvender 
diagnosen "F65 Sadomasochisme", på trods af Sundhedsstyrelsens blokering af diagnosen. (link; 
næst-nederste side, for neden).

Diagnosegruppen F65 blander ting sammen, som ikke hører sammen. En del af diagnoserne i 
gruppen hører hjemme under "privatlivets fred", så længe de foregår mellem indforståede voksne 
mennesker, og en anden del af diagnoserne i gruppen, beskriver forhold, der er a: dybt seriøse, 
og/eller b: kriminelle i Danmark.
Her tænker jeg specielt på F65.4 Pædofili og F65.8 Nekrofili.

I min ringe mening, bør man skelne mellem harmløse seksuelle variationer (som understøttet af 
Sundhedsstyrelsens brev), og farlige seksuelle forstyrrelser (såsom pædofili og nekrofili), så man 
skelner mellem hvad der foregår mellem indforståede voksne mennesker, og hvad der enten er en 
livstruende lidelse (og derfor burde klassificeres som sådant; nekrofili), eller involverer personer, 
der enten ikke er indforståede hermed, eller eventuelt ikke har et udviklingsniveau, der sætter dem i 
stand til at udtrykke et informeret samtykke.

Jeg håber at Danmark vil kunne gå forrest, i arbejdet med at ændre indholdet af gruppe F65, så 
ICD11 kommer til at afspejle det 21. århundrede, i stedet for at afspejle det 18. århundrede.
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