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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 26. november 2012
stillet følgende spørgsmål nr. 155 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-
byggelse, som hermed besvares endeligt.

Spørgsmål nr. 155:
’’Ministeren bedes redegøre for, hvor mange penge Sexologisk klinik får i refu-
sion for deres opgaver i forhold til transkønnede fra hver Region.
- Der ønskes en oversigt over hvor mange midler Sexologisk klinik har brugt

på at forske i transkønnethed de seneste 10 år.
- Der ønskes en oversigt over hvilke artikler, der er blevet publiceret på 

baggrund af Sexologisk kliniks forskning i transkønnethed de seneste 10 
år.

- Der ønskes en redegørelse for hvilke forskningsresultater Sexologisk Kli-
nik baserer sine behandlingsformer på.”

Svar:
Til brug for besvarelsen har jeg modtaget følgende udtalelse fra Region Ho-
vedstaden, som jeg henviser til.

”Sexologisk Klinik ved Psykiatrisk Center København varetager, jfr. Sund-
hedsstyrelsens specialeplan, den højt specialiserede funktion for behandling af 
transseksuelle. I 2011 har klinikken haft 138 patienter, hvoraf mange er i lang-
varige afklarende forløb, som kan strække sig over flere år. De patienter, som 
har været tilknyttet klinikken i 2011, har tilsammen haft knap 500 besøg i 2011. 

Da funktionen kun findes i Region Hovedstaden køber de øvrige regioner 
ydelserne dér, på samme måde, som det er tilfældet med andre højt speciali-
serede hospitalsbehandlinger. Der er tale om ambulante ydelser, som afreg-
nes til en fast takst pr. besøg. I 2011 har de 4 øvrige regioner betalt ca. 1,4 
mio. kr. i takster til Region Hovedstaden for behandling af transseksuelle ved 
Sexologisk Klinik. Region Hovedstaden betaler ikke takster til sig selv, men 
har udgifterne ved at drive klinikken. Omregnet svarer den aktivitet, der har 
været knyttet til borgere fra Region Hovedstaden, til en takstindtægt på ca. 1,2 
mio. kr. i 2011.

Aktiviteten og takstbetalingerne (og for Region Hovedstadens vedkommende 
den beregnede takstbetaling) vedr. transseksuelle patienter fremgår af tabel-
len nedenfor.
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2011

Patienter besøg kr.

Region Hovedsta-
den

63 228 1.199.508

Region Sjælland 15 58 305.138

Region Syddan-
mark

19 75 394.575

Region Midtjylland 30 98 515.578

Region Nordjylland 10 33 173.613

Færøerne 1 7 36.827

i alt 138 499 2.625.239

Sexologisk Klinik har ingen eksterne forskningsmidler til forskning i transsek-
sualitet. Sexologisk Klinik har til al forskning inden for sexologi, hvad der sva-
rer til en halv reservelægestilling. Af disse midler er der brugt svarende til en 
kvart reservelægestilling siden 2011 til et ph.d-forløb, der har til formål at be-
skrive alle de patienter, der har fået foretaget kønsskifteoperation via klinikken 
i årene 1977 – 2007. 

Sexologisk Klinik har gennem længere tid søgt både eksterne og interne mid-
ler til at øge forskningsindsatsen, dog uden at der er blevet bevilliget midler. 
Det omtalte ph.d-forløb er fortsat ikke finansieret.

Det kan oplyses, at der i resultataftalen 2013 for afdelingen er indgået aftale 
om at starte pilot-projekt i forskning vedr. transseksualitet. 

Der er ikke publiceret forskningsartikler om transseksualitet.

Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer på de internationale forsk-
ningsundersøgelser, der eksisterer, og har derudover tæt samarbejde med de 
andre nordiske lande samt England vedr. standarder for behandling.”

Med venlig hilsen

Astrid Krag      /      Irene Holm


