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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 18. december 2012 
stillet følgende spørgsmål nr. 197 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-
byggelse, som hermed besvares endeligt.

Spørgsmål nr. 197: 
”Kan ministeren oplyse, hvordan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet.”

Svar:

Jeg har modtaget nedenstående udtalelse fra Region Hovedstaden om, hvor-

dan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet:

”Sexologisk Klinik har midler svarende til en halv reservelægestilling til forsk-

ning inden for sexologi. Af disse midler er der brugt svarende til en kvart reser-

velægestilling siden 2011 til et ph.d.-forløb, der har til formål at beskrive pati-

enter, som har fået foretaget en kønsskifteoperation via klinikken i årene 1977 

– 2007. Sexologisk Klinik har gennem længere tid søgt både eksterne og in-

terne midler mhp. at øge forskningsindsatsen, dog uden at opnå bevillinger. 

Derudover er der pr. 1. januar 2013 påbegyndt et pilotprojekt ved Sexologisk 

Klinik, der har til formål at:

1. Beskrive psykologisk profil og evt. forekomst af psykiatriske sympto-
mer eller diagnoser af voksne (17 år og opefter) henvist med trans-
seksualitetsproblematik mhp. at opnå større viden, forbedre behand-
lingen samt undersøge, om der er forskelle mellem patienter, der får 
tilladelse til kønsskifteoperation og de, der ikke får. 

2. Indsamle data på alle unge (yngre end 17 år), der henvises til Sexolo-
gisk Klinik med kønsidentitetsproblematik mhp. at beskrive psykolo-
gisk profil og evt. forekomst af psykiatriske symptomer eller diagnoser 
samt udredningsresultat og forløb af alle unge med transseksualitet i 
Danmark.”

Jeg kan henholde mig til regionens oplysninger og finder det positivt, at der er 
igangsat forskningsprojekter, der kan bidrage til at belyse området yderligere.

Med venlig hilsen

Astrid Krag      /      Irene Holm
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