
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 18. april 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 493 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 493:  

”Vil ministeren oplyse, hvad status er for etablering af udrednings- og behandlingstil-

bud for transkønnede udenfor Region Hovedstaden?” 

 

Svar: 

Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen. I 

bidraget oplyser Sundhedsstyrelsen følgende: 

 

”For så vidt angår regionernes sygehusvæsen eller privathospitaler og –

klinikker, der ønsker at varetage disse funktioner for offentlig betaling, vil de 

pågældende sygehuse og klinikker efter sundhedslovens § 208 skulle god-

kendes af Sundhedsstyrelsen til varetagelse af de pågældende specialfunkti-

oner. 

 

Sundhedsstyrelsen stiller grundlæggende de samme krav til varetagelse af 

funktioner på offentlige og private sygehuse. Under gældende specialeplan 

varetages specialfunktioner for transkønnede af Region Hovedstaden ved 

Sexologisk Klinik og på Rigshospitalet. 

 

Den indledende vurdering mhp. om der er grundlag for henvisning til Sexo-

logisk Klinik kan varetages på hovedfunktionsniveau f.eks. på lokal gynæko-

logisk sygehusafdeling, hos en praktiserende speciallæge i gynækologi eller 

hos egen læge. Iværksættelse af kønsmodificerende behandling forudsætter 

dog den særlig ekspertise forankret i et fast multidisciplinært teamsamar-

bejde som præciseret i Sundhedsstyrelsens vejledning. 

 

Opfølgningen, herunder varetagelse af vedligeholdende hormonbehandling, 

kan foregå på f.eks. lokal gynækologisk sygehusafdeling. Der foreligger sam-

arbejdsaftaler mellem Rigshospitalet og de gynækologiske afdelinger ved 

universitetshospitalerne i Odense og Ålborg vedr. varetagelse af denne op-

følgning, hvilket Sundhedsstyrelsen finder meget hensigtsmæssigt ift. at sik-

re geografisk dækkende tilbud. 

 

Sundhedsstyrelsen er aktuelt ved at sagsbehandle ansøgninger fra regioner 

og privathospitaler mhp. fremtidig varetagelse af specialfunktioner, og sty-

relsen vil i den forbindelse have stort fokus på at sikre både høj kvalitet og 

differentierede behandlingstilbud for transkønnede på tværs af landet, her-

under om muligt varetagelse af dele af specialfunktioner flere steder end 

ved Rigshospitalet. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse noteret sig, at 

der er et stigende antal henvisninger til udredning og behandling af voksne 
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transpersoner ved Sexologisk Klinik, og vil også have fokus på om der ud fra 

kapacitetsmæssige hensyn kan være behov for flere offentlige udrednings- 

og behandlingstilbud på tværs af landet. 

 

Sundhedsstyrelsen skal i øvrigt henvise til tidligere besvarelse af SUU alm. 

del spm. 97, 98 og 99 stillet af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.” 

 

 

Jeg kan henholde mig til ovenstående. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Sophie Løhde      /      Mathias Ørberg Dinesen 
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