
Åben brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby 

I Danmark er det fra d.1/1 2017 vedtaget af transkønnede ikke længere 

skal diagnosticeres som psykisk syge hvilket har stor betydning for den 

enkelte. 

Det der idag kan påvirke de transkønnede er den helt urimelige lange 

ventetid på at få foretaget selve det kønskorrigerende indgreb efter 

godkendelse fra Sundhedsstyrelsen til fuld kastration mand til kvinde. 

Det er ganske opslidende at sidde i uvished for den enkelte 

transkønnet. 

FATID er bekendt med den danske regering har som et af sine mål, at få 

nedbragt ventelister i det danske sundhedsvæsen. Men på dette 

specifikke området lader det til det ikke er tilfældet. FATID har en række 

spørgsmål i forbindelse med denne alvorlige problematik. 

 Det er alm. kendt at der er en lang række transkønnede der har 

ventet på selve indgrebet i mere end 2 år og undertegnet har i 

januar 2016 fået besked om jeg var øverst i bunken. Dette i lighed 

med mange andre i samme situation. Hvor i ligger rimeligheden i 

at en transkønnet skal sidde fast på en venteliste så lang tid ? 

 Hvis der ikke er foretaget nævneværdige indgreb i hele 2016 

hvordan kan en transkønnet så være sikker på at den pågældende 

kirurg har den nødvendige rutine i  et så omfattende indgreb ? 

 Har sundhedsministeren overvejet at få foretaget disse indgreb 

med hjælp fra udenlandske kirurger for at få nedbragt 

ventelisterne så en transkønnet ikke skal vente i op til et halvt årti 

? 

 Der sidder en del transkønnede som har fået Sundhedsstyrelsen's 

godkendelse til kastration ( m til k) men så at sige har mistet  

tålmodigheden med det danske sundhedssystem og søger at få 

foretaget indgrebet feks. i ex - Jugoslavien. Er der mulighed for 

den enkelte kan få finansieret dette eller vil sundhedsministeren 

rejse problematikken i Folketinget ? 

 Mange transkønnede er udpræget skeptisk over for manglen på 

rutinen i dette indgreb foretages i Danmark. Har 
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sundhedsministeren overvejet at få lavet en aftale med f.eks.  Sava 

Perovic Foundation i ex- Jugoslavien ? 

 FATID vil gerne vide om der i skrivende stund gøres tiltag til at den 

ansvarlige kirurg Michael Westergaard, Riget bliver 

videreuddannet så indgrebet kan udføres mere regelmæssigt, med 

et langt bedre kosmetisk resultat, og derved opnås rutine som der 

er gældende i udlandet ?  
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N.B : dette brev er også blevet sendt til udvalgte medier i Danmark 


