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5. december 2018 

Tak for dit svar til os af 23. oktober på vores henvendelse af 30. september vedr. 
etablering af det nye Center for Kønsidentitet. Du skriver heri, at konkrete brugere vil blive 
inddraget i etableringsfasen, og at der endvidere vil blive arrangeret dialogmøder med 
relevante foreninger.  

Vi er i tvivl om, hvordan dette skal forstås. Center for Kønsidentitet i Aalborg opererer også 
med dialogmøder, hvilket i øvrigt fungerer tilfredsstillende, men det er jo et center i drift. 
Når vi henvendte os til Region Hovedstaden, var det derimod netop for at drøfte 
forholdene i forbindelse med etablering af det nye center i København. Tilsvarende var vi 
inviteret til dialog i forbindelse med etablering af centret i Aalborg. 

Områder, som vi gerne vil drøfte er forhold som: 

• Vi ønsker, at depatologiseringen af transidentiteter er indtænkt i centret og dets 
virke på et grundlæggende plan. 

• Vi ønsker, at centeret både rummer målrettet, anerkendende og inkluderende 
rådgivning og behandlingstilbud for voksne såvel som for børn og unge under 18 
år. 

• Vi ønsker at se et center, som er etableret fysisk som en selvstændig enhed, som 
brugerne oplever som en samlet enhed med en samlet service. 

o Som en del af dette ønsker vi at se en effektivisering gennem koordinering, 
så de unødigt lange, ukoordinerede behandlingsforløb, vi ser i dag, undgås. 

o Ligeledes gennemsigtig i behandlingstilbud og –forløb. 
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• Vi ønsker kvalitetssikring, som vi tænker kan ske fx ved: 
o Monitorering. 
o Forholdelsen sig til internationale standarder. 
o Benchmarking af de danske centre. 
o Efteruddannelse, internationalt samarbejde og udveksling. 
o Bemanding med de nødvendige specialer, herunder endokrinologer. 

• Vi ønsker, at centrets etablering og ledelse sikrer et opgør med hidtidige problemer 
i regionens tilbud ved, 

o at vi som de største brugerorganisationer bliver direkte inddraget i 
etableringsfasen af det nye center, 

o at der etableres et dialogforum med brugerorganisationer for at skabe et 
frugtbart samarbejde om sikringen af brugertilfredshed. 

Dette er områder, som vi finder væsentligt at forholde sig til ved etableringen af regionens 
nye center. Regionens tilbud på området har som bekendt været genstand for megen 
kritik, og derfor ser vi etableringsfasen som en kritisk periode i forhold til at kunne skabe 
bedre behandling og større brugertilfredshed fremadrettet. Og derfor er det os 
magtpåliggende at komme i dialog herom. 

 

Med venlig hilsen 
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