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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 22. oktober 2014 

stillet følgende spørgsmål nr. 77 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-

byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine 

Brix (EL). 

 

Spørgsmål nr. 77:  

’’Vil ministeren oplyse, om Rigshospitalets Sexologiske Klinik har kapacitet til 

at overholde den udredningsgaranti på 60 dage, som aktuelt er indført på psy-

kiatriområdet? Vil ministeren oplyse, hvilke initiativer ministeren vil tage, hvis 

dette ikke er tilfældet? Der henvises til Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer 

på området for behandlingen af transpersoner, som forventes implementeret i 

november måned.” 

 

Svar: 

Indledningsvist kan jeg oplyse, at regeringens udredningsret består i, at pati-

enter, der bliver henvist til sygehus med henblik på udredning, skal have et til-

bud om at blive udredt inden for 30 (eller 60 dage for udredning på psykiatrisk 

sygehus indtil 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt, jf. sundhedslo-

vens § 82b. 

 

Af bemærkningerne til sundhedslovens § 82b fremgår bl.a., at ”situationer, 

hvor det ikke er fagligt muligt at udrede inden for 30 dage kan f.eks. være, at 

der som led i udredningen skal udføres en række undersøgelser i forlængelse 

af hinanden, eller at den behandlingsansvarlige læge har behov for en obser-

vationsperiode for at kunne vurdere, om patientens tilstand er stabil.”  

 

Af Sundhedsstyrelsens kommende vejledning vedrørende udredning og be-

handling af transkønnede fremgår blandt andet, at der er tale om et integreret 

udrednings-, observations - og behandlingsforløb. Heri indgår udredning og 

observation af patienten og trinvis gennemførelse af kønsmodificerende be-

handlinger, herunder hormonbehandling og kirurgisk fjernelse af bryster på bi-

ologiske kvinder.  

 

Derfor vil det således ofte ikke være fagligt muligt at udrede patienten inden 

for henholdsvis 30 eller 60 dage.  

 

 

Med venlig hilsen 
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