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Vedrørende medicinsk behandling af transkønnede, der har gennemgået fuldt fysisk 
kønsskifte.

Sundhedsstyrelsen er kommet med et udkast til en ny vejledning for udredning og 
behandlingen af transkønnede. Dette udkast gør mig af mange grunde bekymret, men mest af 
alt fordi, der står, at alle transkønnede, der ønsker behandling med hormoner, skal udredes i et 
multidiciplinært team (som på nuværende tidspunkt kun findes på Sexologisk Klinik, 
Rigshospitalet).

Jeg er transkønnet (FTM/Kvinde til mand). Jeg har hidtil været i behandling med hormoner hos 
en privat gynækolog, som jeg er glad for, og som jeg ønsker at fortsætte hos. Jeg er fuldt fysisk 
kønsskifteopereret. Jeg har fået fjernet mine bryster, min livmoder, mine æggestokke og min 
vagina. Jeg har fået lavet en penis og et skrotum (pung) med testikelimplantater. Jeg har selv 
af egen lomme betalt for alle disse behandlinger: Konsultationerne hos gynækologen, 
hormonerne (uden medicin-tilskud), operationerne (3 operationer til en sammenlagt pris på ca. 
150.000 kr.). Operationerne har jeg fået foretaget i Tyskland og Serbien, fordi danske kirurger 
ikke måtte operere mig uden psykiatrisk diagnose, og den hverken ønskede jeg eller havde 
behov for. Det eneste, den danske stat har betalt for, er, at min egen læge tager mine 
blodprøver, og at Statens Seruminstitut og andre laboratorier analyserer dem.

Jeg er uforstående overfor, hvorfor jeg skal vurderes af et multidiciplinært team, og hvorfor jeg 
skal have en psykiatrisk diagnose, for at fortsætte min hormonbehandling. Jeg ønsker ikke at 
konsultere med en anden gynækolog end ham, jeg hidtil har benyttet mig af (der er en af de 
fremmeste eksperter på testosteronbehandling vi har i Danmark). Jeg har intet behov for 
psykologisk eller psykiatrisk hjælp. En udredning er dyr og ville være spild af min tid og 
samfundets ressourcer. Hvorfor bliver jeg ikke betragtet som enhver anden mand? Hvad skal 
der egentlig til for at den danske stat betragter mig som en mand med lige adgang til den 
behandling, som andre mænd, hvis kroppe ikke selv kan producere testosteron, får uden at få 
stillet en psykiatrisk diagnose?

Jeg mener at Sundhedsstyrelsens vejledning, der lægger op til, at jeg kun må få min 
medicinske behandling et sted, er diskriminerende. Derfor vil jeg gerne have, at 
sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen erkender og anfører, at transkønnede, der allerede 
har gennemgået et fuldt fysisk kønsskifte uden yderligere udredning kan få ordineret deres 
medicin af deres alment praktiserende læge eller hos en gynækolog. Jeg ønsker, at den 
danske stat – også medicinsk – anderkender mig som mand, og at jeg må benytte mig af de 
samme behandlingstilbud som andre mænd med hypogonadisme (manglende egenproduktion 
af kønshormoner).
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