
 
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 18. januar 2017 stillet følgende 
spørgsmål nr. 383 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Carolina Magdalene 
Maier (ALT). 
 
Spørgsmål nr. 383:  
”Ministeren bedes oplyse, om de ændringer i Sundhedsstyrelsens ’Vejledning til ud-
redning og behandling af transkønnede’, der blev lovet i forbindelse med, at 
transkønnethed blev fjernet fra listen over psykiske diagnoser, er blevet foretaget? I 
givet fald bedes ministeren redegøre for de konkrete ændringer. Hvis ændringerne 
ikke er blevet foretaget, bedes ministeren oplyse, hvornår det forventes at ske.” 
 
Svar: 
Med flytning af koderne for transkønnethed væk fra kapitlet med psykiske lidelser og 
adfærdsmæssige forstyrrelser markerede vi i Danmark, at det at være transkønnet ik-
ke i sig selv er en medicinsk eller psykiatrisk tilstand og ikke skal behandles, helbredes 
eller undertrykkes.  
 
Det blev i udvalgets beretning til B 7 (2015/2016) oplyst, at det er udvalgets forvent-
ning, at man som transkønnet i Danmark skal opleve et hensynsfuldt udredningsfor-
løb og tilbydes en værdig og afklarende indsats i forbindelse med et eventuelt køns-
skifte. 
 
Dét er jeg selvfølgelig helt enig i. Derfor er det helt centralt, at vi sikrer en åben pro-
ces omkring de retningslinjer, der skal gælde på området. Det er vigtigt, at alle inte-
ressenter på området kommer til orde og får mulighed for at tilkendegive deres 
holdninger og erfaringer på området, ligesom det er vigtigt, at vi er åbne for at lære 
af de internationale erfaringer på området. Ønsket om en åben og dialogbaseret pro-
ces er også baggrunden for, at vejledningen endnu ikke er udsendt. Jeg har nemlig 
bedt Sundhedsstyrelsen om at sikre, at der i løbet af foråret skabes en proces, hvor 
sagen belyses både af organisationer og faglige selskaber, så vi åbent kan få belyst de 
mange nuancer, der er. Jeg forventer, at Sundhedsstyrelsen herefter kan udsende en 
ny vejledning medio 2017.  
 
Herudover skal der tages hånd om de udfordringer, det skaber, at der kun er ét sted i 
landet, som varetager behandlingen. Jeg forventer, at der med den nye specialeplan 
sikres mulighed for, at transkønnede personer også kan få specialiseret behandling  
andre steder end i Region Hovedstaden,  
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