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Den 15.september 2013 

 

Til Sundheds – og Forebyggelsesudvalget 

Christiansborg 

 

I Danmark behandler man transkønnede ud fra en paragraf i Sundhedsloven. 

Kapitel 33 – paragraf 115: 

 

” En person kan få tilladelse til kastration, herunder med henblik på kønsskifte, hvis 

ansøgerens kønsdrift medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse.” 

 

Denne lovbestemmelse har grundlæggende styret den måde man behandler transkønnede på i 

Danmark i snart adskillige årtier og selve bestemmelsen har rødder helt tilbage til 1930´erne. 

 

Foreningen Af Transkønne I Danmark – FATID – finder det helt ude af trit med den udvikling der 

siden er sket i det danske samfund, og finder det forældet at man stadig navigerer efter en 

lovbestemmelsde som indskrænker det at være transkønnet til en betydelig sjælelig lidelse og 

dermed kun tilbyder behandling til de absolut få der kan fremvise ”betydelig sjælelig lidelse og 

social forringelse”. 

 

I 2013 er det at være transkønnet dukket frem som en mere og mere accepteret levemåde for de 

mennesker som føler deres køn anderledes end deres medfødte. Det danske samfund og den danske 

befolkning er mere og mere tolerant og rummelig overfor denne mangfoldighed og det må derfor 

anses som helt ude af proportioner og direkte forældet at man stadig benytter en lovbestemmelse 

som i den grad indskrænker tolerancen i det offentlige sundhedssystem – og kun fokuserer på en 

meget lille sygeliggjort gruppe. 

 

Foreningen Af Transkønnede I Danmark vil gerne spørge udvalget om de finder det rimeligt at en 

sådan gammel og forældet lov skal ligge til grund for den måde man behandler transkønnede på 

anno 2013? 

 

Da det desuden er på kant med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at man fordrer 

kastration og sterilisation som forudsætning for et juridisk kønsskifte, vil vi i foreningen gerne 

opfordre til at både bestemmelsen om kastration og sterilisation – og indholdet af sundhedslovens 

paragraf 115 tages op til revision og modernisering og tilpasses den virkelighed som mange 

transkønnede i Danmark efterlyser. 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Irene Haffner 

Sekretær  

Foreningen Af Transkønnede I Danmark - FATID 
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