
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 3. marts 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 9 (B 7) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT). 

 

Spørgsmål nr. 9:  

”Ministeren bedes undersøge, om det vil være muligt, at vi i Danmark flytter koderne 

for transkønnethed (under F.64 og F.65 i ICD-10) til kapitel XXI (Factors influencing 

health status and contact with health system), hvorved diagnoserne tildeles en ny 

kode (som starter med Z), men hvor man samtidig tilføjer en note om, at de ny koder 

tidligere lå under F.64 og F.65, således at det ved eventuelt internationalt samarbejde 

på kommunikations- eller statistisk niveau fremstår klart, hvilke koder diagnoserne 

tidligere havde – og har i de fleste øvrige WHO medlemslande.” 

 

Svar: 

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

sen. Styrelsen oplyser i bidraget følgende:  

 

”Danmark har ved sin indgåelse af aftalen med WHO om anvendelse af ICD-10 valgt 

at følge den internationale version af ICD-10 (jf.  svar på SUU B 7, spm. 6). Når der i 

internationalt samarbejde laves udtræk på koder, vil man ikke lave udtræk på evt. lo-

kale noter til koderne, idet det er en grundlæggende præmis i arbejdet med ICD, at 

koderne er internationale og har den samme placering overalt. En dansk nedlæggelse 

af F64 og F65 vil betyde, at de vil forsvinde i de danske statistiske leverancer. Ligele-

des vil de ikke vil kunne indgå i grænseoverskridende kommunikation fra en dansk 

læge til en udenlandsk kollega, og omvendt vil en dansk læge skulle søge i en interna-

tional version af ICD for at finde diagnoserne F64 og F65.” 

 

Jeg kan henholde mig til ovenstående. 
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