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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 9. oktober 2014 stil-

let følgende spørgsmål nr. 8 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-

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

(EL). 

 

Spørgsmål nr. 8:  

’’Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 5. oktober 2014 fra Niels 
Jansen vedr. Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om udredning og be-
handling af transkønnede, jf. SUU alm. del - bilag 8. ” 

 

Svar: 

Ministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse 

fra Sundhedsstyrelsen, som udtaler følgende: 

 

”I henvendelsen fra Niels Jansen giver han udtryk for bekymring for sin situati-

on, idet han opfatter, at Sundhedsstyrelsens kommende vejledning om udred-

ning og behandling af transkønnede vil indebære, at transkønnede, der allere-

de har gennemgået et fuldt fysisk kønsskifte, skal gennemgå en udredning på 

Sexologisk Klinik for at kunne fortsætte deres nuværende hormonbehandling 

hos deres alment praktiserende læge eller hos en gynækolog. 

 

Sundhedsstyrelsen kan hertil oplyse, at Sundhedsstyrelsens kommende vej-

ledning om udredning og behandling af transkønnede omfatter transkønnede, 

som ønsker udredning med henblik på en kønsmodificerende behandling. 

 

Personer, der har gennemgået et fysisk kønsskifte, og som er i hormonbe-

handling, vil således kunne fortsætte deres hormonbehandling uden at skulle 

gennemgå en fornyet udredning.” 

 

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse, hvoraf det fremgår, at 

transkønnede, der har gennemgået et fysisk kønsskifte, og som fx er i hor-

monbehandling, ikke skal gennemgå en fornyet udredning i forbindelse med 

ikrafttrædelse af Sundhedsstyrelsens kommende vejledning på området.  

 

 

 

Med venlig hilsen 
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