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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 15. november 2012
stillet følgende spørgsmål nr. 117 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-
byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine 
Brix (EL).

Spørgsmål nr. 117:
”Ministeren bedes redegøre for om der er planlagt tiltag i forhold til den pati-
entgruppe, der kan komme i klemme, når praktiserende læger og speciallæ-
ger, som tidligere har behandlet transpersoner, ophører med at udskrive hor-
moner til transpersoner, som følge af Sundhedsstyrelsens aktuelle undersø-
gelse af om der udvises rettidig omhu og kvalitet i behandlingstilbuddet.”

Svar:

Jeg har indhentet følgende oplysninger fra Sundhedsstyrelsen:

”Transpersoner skal have adgang til et sundhedsfagligt tilbud af høj kvalitet og 
behandlingen af transseksualitet, herunder vurdering af indikation for kønsskif-
teoperation, er derfor en højt specialiseret funktion i det offentlige sundheds-
væsen.

Placeringen af behandlingen ét sted i landet er foretaget på linje med andre 
højt specialiserede funktioner indenfor det offentlige sygehusvæsen i henhold 
til specialeplanen, jf. sundhedsloven § 208. Det er sket ud fra en række kriteri-
er, der blandt andet skal sikre, at sundhedsfagligt personale har særlig viden 
og kompetencer og et tilstrækkeligt patient- og erfaringsgrundlag. Baggrunden 
er at sikre patienterne en høj kompetence og kvalitet i behandlingen.

Autoriserede sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i
deres udredning og behandling, både når der er tale om offentlig behandling, 
omfattet reglerne for specialeplanlægning, og når der er tale om private be-
handlingstilbud.

I de aktuelle sager i medierne har problemet primært været, at de behandlen-
de læger ikke har sikret en ordentlig udredning inden behandling. Når Sund-
hedsstyrelsen har taget sådanne sager op, er det sket som led i styrelsens til-
syn med lægernes virke.

Sundhedsstyrelsen arbejder aktuelt på en vejledning om kønsskiftebehandling, 
der præciserer kravene til udredning og behandling af transseksuelle også i til-
fælde, hvor personen ikke ønsker fuldt kønsskifte.
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Vejledningen bliver udarbejdet på baggrund af en dialog med repræsentanter 
for Fatid og LGBT, som er foreninger for transpersoner.

Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at der i dag er en del transseksuelle per-
soner, der får hormonbehandling udenfor det højtspecialiserede behandlings-
tilbud. De læger, der i dag har myndige transpersoner i behandling, kan indtil 
videre fortsætte med de patienter, de allerede behandler, forudsat at behand-
lingen som minimum overholder principperne i de internationale ”Standards of 
Care fra World Professional Association for Transgender Health, 7th edition”, 
hvad angår kontraindikationer, kontrol med blodprøver og andre undersøgel-
ser, mv. Nye henvendelser om transseksualitet skal henvises til Sexologisk 
Klinik på Rigshospitalet. Når Sundhedsstyrelsens vejledning foreligger, vil det 
være kravene i denne, der skal overholdes.

Unge transpersoner under 18 skal (videre)henvises til Sexologisk på Rigs-
hospitalet, der vil varetage deres behandling. Sexologisk Klinik planlægger fra 
2013 at have et nyt udrednings- og behandlingstilbud til unge transseksuelle i 
samarbejde med specialister i børnesygdomme og i børne- og ungdomspsyki-
atri.”

Jeg kan henholde mig til styrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Astrid Krag      /      Irene Holm


