
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 2. marts 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 8 (B 7) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S). 

 

Spørgsmål nr. 8:  

”Vil ministeren redegøre for, om nogen WHO-lande har lavet ændringer i WHO’s di-

agnoseklassifikationssystem i forhold til transkønnethed, og i givet fald hvilke æn-

dringer og hvilke lande, og vil ministeren i forlængelse heraf vurdere, om Danmark vil 

kunne følge disse landes eksempel?” 

 

Svar: 

Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrel-

sen. Styrelsen oplyser i sit bidrag følgende: 

 
”SDS har kun kendskab til ét land, USA, hvor man har forsøgt at ændre placeringen af 
koden for transseksualitet i forbindelse med implementeringen af ICD-10, som blev 
obligatorisk at anvende i USA til sygdomskodning fra oktober 2015. USA’s erfaring 
med ændringen har imidlertid været af så negativ karakter, blandt andet i forhold til 
den kliniske nøjagtighed, at USA forventer at rulle ændringen tilbage fra og med den 
1. oktober 2016.  
 
SDS har således ikke kendskab til lande, der konsistent forventer at afvige fra ICD-10’s 
struktur over en længere periode. 
 
Konkret besluttede USA, på baggrund af anbefalinger fra American Psychological As-
sociation (APA), at deaktivere koden F64.0 for transseksualisme i 2012. Transseksua-
lisme blev i stedet knyttet til diagnosen ”Gender identity disorder in adolescence and 
childhood”. APA har dog siden trukket sin anbefaling tilbage, da de blandt andet ikke 
fandt den anvendte diagnosebetegnelse tilstrækkeligt klinisk nøjagtig. På denne bag-
grund forventer USA derfor at reaktivere koden F64.0 for transseksualisme fra og 
med den 1. oktober 2016.” 

 

Jeg kan henholde mig til ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 
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