
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 17. oktober 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 1 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF) på vegne af udvalget. 

 

Spørgsmål nr. 1:  

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17. oktober 2017 fra LGBT 

Danmark, jf. L 60 - bilag 2 ” 

 

Svar: 

Ad. Sundhedsfaglig begrundelse for behandling med dobbeltdonation 

LGBT Danmark finder, at begrænsningen af behandling med dobbeltdonation til til-

fælde, hvor det er sundhedsfagligt begrundet, bør genovervejes.  

 

LGBT Danmark mener ikke, at begrænsningen er proportionel med den risiko, der er 

ved behandling med dobbeltdonation i forhold til hensynet til, hvordan man kan 

stifte familie. 

 

Det har i forbindelse med de politiske drøftelser af reglerne været overvejet, om dob-

beltdonation uden sundhedsfaglige begrundelse burde tillades. I denne vurdering har 

de sundhedsfaglige risici ved behandling med donoræg været fremhævet, herunder 

særligt i forhold til den forhøjede risiko for svangerskabsforgiftning.  

 

Det Etiske Råd har ligeledes vurderet i hvilket omfang dobbeltdonation kan tillades i 

deres udtalelse af februar 2017, hvor et flertal af rådets medlemmer anbefalede, at 

dobbeltdonation alene bør tilbydes på sundhedsfaglig indikation. 

 

Henset til, at der ikke har været bred opbakning til en model uden sundhedsbegrun-

delse, er dette ikke en del af det fremsatte lovforslag.   

 

Ad. Vurdering af, om en person er transkønnet 

LGBT Danmark anfører, at Sundhedsstyrelsen i den nye vejledning om sundhedsfaglig 

hjælp ved kønsidentitetsforhold helt har undgået at stille spørgsmålstegn ved, om en 

person er transkønnet, og at der ifølge vejledningen ikke skal foretages en vurdering 

af, om en person er transkønnet. 

 

Der er forsøgt at tage højde for LGBT Danmarks ønske på baggrund af høringen, idet 

ønsket udelukkende har været at lægge sig op af vejledningen og dens grundlag for 

udredning og behandling. Med nærværende svar vil dette stå klart i forbindelse med 

Folketingets videre behandling af forslaget. Dette fremhæves, idet det samtidig be-

mærkes, at det af tekniske årsager ikke muligt alene at nyaffatte bemærkningerne.  

 

Ad. Transkønnede under 18 år 

LGBT Danmark foreslog i sit høringssvar at genindføre en undtagelsesbestemmelse 

for unge således, at kastration af unge under 18 år gøres lovlig.  
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Side 2 

 

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved køns-

identitetsforhold i kapitel 9 om behandling hos personer under 18 år: 

 

”Behandling hos børn og unge omfatter reversible behandlinger som supprimerende 

hor o terapi (’stophor o er’ so  f.eks. G RH-analoger), potentielt irreversible 

kønsmodificerende behandlinger med østrogener eller androgener og i sjældne til-

fælde irreversibel brystkirurgi. Før tilbud om behandling skal der være foretaget en 

grundig vurdering af psykosociale forhold, og evt. behandlingstilbud bør overvejes i et 

udviklingsmæssigt perspektiv. Behandlingstilbud skal overvejes trinvist, fra reversible 

til irreversible, og ved trinskift skal både den unge og forældrene have erkendelse af 

de fulde effekter af behandlingen.” 

 

Det fremgår videre i vejledningens kapitel 9, at: 

 

”I helt særlige tilfælde, og efter drøftelse ved MDT-konference på baggrund af en ak-

tuel vurdering, kan der tilbydes henvisning til brystkirurgi. Øvrig kønsmodificerende 

kirurgi kan ikke tilbydes til unge under 18 år.” 

 

Der er på dette område en hastig udvikling, hvorfor Sundhedsstyrelsen vil følge også 

dette tæt.  

 

Ad. Uafsluttede ansøgninger 

LGBT Danmark ønsker at ændre § 3, stk. 2, så ansøgninger om kastration som led i 

kønsskifte, der er indgivet inden den 1. januar 2018, bortfalder.  

 

Ministeriet vil fremsætte et ændringsforslag, så ansøgninger, der ikke er færdigbe-

handlet pr. 1. januar 2018, bortfalder. Kastrationer skal herefter behandles efter de 

med lovforslaget foreslåede regler.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Emilie Norré Sørensen 

 


