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Mandag den 18. april 2016. 

Sundheds- og Ældreudvalget 

 

Vedr.: B 7 Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. 

 

På mødet, hvor LGBT Danmark var inviteret tirsdag den 12. april 2016, omtale jeg, at diagnoserne 

DF649 og DF640 anvendes tilfældigt. I nedenstående tabel er en oversigt over de 

henvisningsdiagnoser, som er anvendt i fem henvisninger. 

I udtalelsen fra Sexologisk Klinik til Sundhedsstyrelsen af den 8. december 2015 erklærer 

klinikken: ”LTP er over 18 år gammel, har igennem 1 år haft et stabilt ønske om operativt 

kønsskifte, og kender og kan overskue konsekvenserne af en sådan operation. LTP har diagnosen 

transseksualitet”. 

Dato Henvist til 

speciale 

Henvisningsdiagnose Henvisningstekst 

19/1-2015 Gynækologi 

og obstetrik 

DF649: 

Kønsidentitetsforstyrrelse 

UNS 

Henvises med henblik på hormonbehandling. 

17/8-2015 Dermato-

venerologi 

DF640: Transseksualisme Henvises med ønsket om epilering. 

3/2-2016 Plastikkirurgi DF649: 

Kønsidentitetsforstyrrelse 

UNS 

Ovennævnte patient henvises grundet ønske 

om kasteration i forbindelse med kønsskifte 

fra mand til kvinde. Patienten har i brev af 

29.01.2 016 fra sundhedsstyrrelsen fået 

tilladelse til kasteration. Der medsendes kopi 

af brevet. 

3/2-2016 Plastikkirurgi DF649: 

Kønsidentitetsforstyrrelse 

UNS 

Ovennævnte patient henvises mhp. vurdering 

til brystforstørende operation, som led i 

kønsskiftet fra mand til kvinde. 

5/4-2016 Dermato-

venerologi 

DF640: Transseksualisme Ovenstående patient har Sundhedsstyrelsen 

givet tilladelse til nedre kønsskifte u.d. 

transseksualisme male to female. 

Forud for patientens operation vil det være 

hensigtsmæssigt, at patienten bliver epilereret 

svarende til penis og scrotum og i området 

umiddelbart i nærheden heraf. 

Henvisningerne med undtagelse af den af 5/4-2016 er skrevet af Sexologisk Klinik. Den af 5/4-

2016 er skrevet af Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet. 

 

 

Med venlig hilsen 

Linda Thor Pedersen 

Transpolitisk talsperson 
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