
 
Opfølgning på svar på spørgsmål 13 vedrørende beslutningsforslag B 7 om 
diagnosekoder for transseksualitet  
 
Som anført i min besvarelse af spørgsmål 13 (B 7) har WHO, bl.a. på baggrund af dan-
ske bidrag, taget initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualitet som led i op-
dateringen af ICD-10 - frem for at vente på ICD-11. Med dette initiativ foreslås diag-
nosekoden for transseksualitet, F64, ændret og flyttet til en ny kategori i Z-kapitlet 
med startkaraktererne Z77 og med den engelsksprogede titel: ”Gender incongru-
ence”.  
 
Sundhedsdatastyrelsen har oplyst, at det ikke er faldet endeligt på plads, hvor ko-
den/koderne skal placeres i den kommende ICD-11, hvorfor man heller ikke er klar 
med placeringen i en opdateret udgave af ICD-10 endnu.  
 
Sundhedsdatastyrelsen har endvidere oplyst, at opdateringsforslaget fra WHO blev 
vedtaget på det nyligt afholdte årsmøde i WHO. Da det betragtes som en større op-
datering (”major update”), er implementeringen i ICD-10 imidlertid først sat til 2019. 
 
På den baggrund har jeg derfor besluttet, at vi nu går dansk enegang. Sundhedsdata-
styrelsen har foreslået, at man allerede pr. 1. januar 2017 etablerer en kodeændring 
med lukning af DF64 med tilhørende underkoder, og en midlertidig placering i Z-
kapitlet, uden egen kategori, i den danske version af ICD-10, Sundhedsvæsenets Klas-
sifikationsSystem (SKS).  
 
Forslaget indebærer, at hele DF64-gruppen flyttes til DZ-kapitlet i SKS, og at der an-
vendes nedenstående terminologi, der er blevet til i enighed mellem repræsentanter 
fra LGBT Danmark og Sundhedsdatastyrelsen:  
 
SKS kode Fuldtekst 
DZ768 Kontakt med sundhedsvæsenet under anden omstændig-

hed 
 

DZ768A 
 

Barns ophold på sygehus eller institution ifm. adoption 
 

DZ768B 
 

Kontakt mhp. udlevering af journaloplysninger 
 

DZ768C 
 

Barn eller ung indlagt begrundet i sociale forhold 
 

DZ768D 
 

Rask forsøgsperson 
 

DZ768E Kontakt pga. kønsidentitetsforhold 
 

DZ768E1 
 

Kontakt pga. transkønnethed 
 

DZ768E2 
 

Kontakt pga. kønsidentitetsforhold i barndommen 
 

DZ768E3 
 

Kontakt pga. andre kønsidentitetsforhold 
 

DZ768E4 
 

Kontakt pga. kønsidentitetsforhold UNS 
 

DZ768Z 
 

Kontakt uden begrundelse i sygdom IKA 
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Side 2 

 

Dette forslag forelægges nu Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistre-
ring, Sundhedsstyrelsen, Dansk Psykiatrisk Selskab og Sexologisk Klinik (Region Ho-
vedstaden Psykiatri).  
 
Som det fremgår, vil Danmark således etablere en særskilt dansk løsning for flytning 
af koderne vedr. transseksualitet pr. 1. januar 2017. Det skal bemærkes, at der er tale 
om en midlertidig placering, og at en endelig placering af koderne således afventer 
WHO’s beslutning i forbindelse med den kommende opdatering af ICD-10.  
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