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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 3. januar 2011 stillet 
følgende spørgsmål nr. 178 (alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-
gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix 
(EL).

Spørgsmål nr. 178:
’’Ministeren bedes kommentere henvendelse af 19. december 2011 fra Land-
foreningen for bøsser, lesiske, biseksuelle og transpersoner vedrørende
transkønnede, jf. SUU alm. del - bilag 137.”

Svar:
Regeringen er opmærksom på transseksuelles vilkår og de særlige udfordrin-
ger, som transseksuelle kan møde. Derfor vil vi undersøge reglerne for 
kønskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk 
kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.

Det er min opfattelse, at undersøgelsen af de nugældende regler skal afdække 
de konsekvenser, som der eventuelt kan være af at ændre reglerne, og må
søge at balancere hensynene til de sundhedsfaglige procedurers særlige ka-
rakter, herunder deres uigenkaldelighed og kompleksitet, og at der skal være 
tilstrækkelig sundhedsfaglige indikation for at påbegynde et forløb, som sigter 
mod en kønsskifteoperation, samt de behov, som en behandlingssøgende 
person har, herunder at det kan opleves som en stor personlig belastning at 
skulle gennemgå et længere udredningsforløb. Endvidere må der tages ud-
gangspunkt i, at udredning i forbindelse med transseksualitet, herunder køns-
skiftevurdering, i Sundhedsstyrelsens nugældende vejledning om lands- og 
landsdelsfunktioner er fastsat som højt specialiseret landsfunktion ved Rigs-
hospitalets Sexologiske Klinik.

Vedr. anvendelse af sygdomsklassifikation kan jeg henholde mig til mit brev af 
d.d. til LGBT Danmark, som vedlægges til udvalgets orientering. 

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr     /      Anna Skat Nielsen
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