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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 15. november 2012
stillet følgende spørgsmål nr. 119 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-
byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine 
Brix (EL).

Spørgsmål nr. 119:
”Vil ministeren oplyse hvorledes det allerede omfattende behandlingsmonopol 
hos Sexologisk Klinik giver mening økonomisk og menneskeligt i lyset af det 
faktum, at regionerne er forpligtet til at dække rejseomkostninger til Sexologisk 
Klinik – en praksis der må formodes at være stærkt fordyrende hvis transper-
soner fra hele landet skal til Rigshospitalet, hver gang de skal have udskrevet 
hormoner.”

Svar:
For mig er det afgørende, at patienter i vores sundhedsvæsen får behandling 
med den fornødne kvalitet. Men samtidig skal det ikke være hverken mere be-
sværligt for patienterne eller dyrere for sundhedsvæsenet som helhed end 
hensynet til patientsikkerheden og sundhedsfaglig kvalitet tilsiger. Sundheds-
styrelsen har her en vigtig rolle i at vurdere denne balance og udstikke sund-
hedsfaglige retningslinjer for behandlingen, hvor det er sundhedsfagligt nød-
vendigt – af hensyn til patientsikkerheden. Jeg henviser til min besvarelse af 
spm. 117, hvor styrelsen redegør for overvejelserne bag specialeplanlægnin-
gen. 

Endvidere kan jeg oplyse, at Sundhedsstyrelsen i forbindelse med arbejdet på 
en ny vejledning om kønsskiftebehandling – der præciserer kravene til udred-
ning og behandling af transseksualitet, også hvor personen ikke ønsker fuldt 
kønsskifte - vil vurdere, i hvilket omfang personer, som er udredt på Sexolo-
gisk klinik, vil kunne fortsætte en igangsat hormonbehandling hos praktiseren-
de gynækologer.

Det vil alt andet lige gøre det praktisk lettere for nogle transkønnede at komme 
til og fra behandling.

Med venlig hilsen

Astrid Krag      /      Irene Holm
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