
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 13. januar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 422 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 422:  

”Hvad foreligger af forslag og overvejelser om at oprette en klinik i f.eks. Aalborg, 

som kan udrede og forestå hormonbehandling af børn for at skifte køn som et sup-

plement til Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet? Og hvad er ministe-

rens holdning til et sådant forslag?” 

 

Svar: 

Sundheds- og Ældreministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet 

bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som har oplyst følgende: 

 

”Udredning og behandling af kønsligt ubehag hos personer under 18 år kræver helt 

særlig ekspertise, som omfatter både speciallæger i pædiatri med særlig erfaring på 

området og kompetencer i pædiatrisk endokrinologi, vækst og reproduktion samt 

kønsidentitetsforhold samt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri med særlig er-

faring og kompetencer indenfor kønsidentitetsforhold hos børn og unge. Det er Sund-

hedsstyrelsens vurdering, at den nødvendige særlige ekspertise, særligt vedr. pædiat-

risk endokrinologi, alene er tilstede på Rigshospitalet, som i forvejen varetager andre 

relaterede højt specialiserede funktioner på internationalt niveau, ligesom der er et 

meget aktivt forskningsmiljø, som kan sikre løbende forskning på området.  

 

Sundhedsstyrelsen vurderer samtidigt, at de beskedne antal børn og unge, der op-

startes i behandling, gør, at der ikke er grundlag for at oprette yderligere godkendel-

ser f.eks. i Aalborg, da det vil begrænse mulighederne for at opbygge og vedligeholde 

meget specialiserede kompetencer.  

 

Dele af behandlingen som f.eks. blodprøvetagning og hormonindsprøjtninger kan va-

retages på lokal børneafdeling, ud fra det behandlings- og opfølgnings-program, der 

er fastlagt på Rigshospitalet.” 

 

Det er vigtigt at sikre systematisk erfaringsopsamling og kvalitetssikring af hormonbe-

handling af transkønnede børn og unge. Hormonbehandling af børn og unge omfatter 

en kompleks udredning og kræver behandling af høj kvalitet, herunder opbygning og 

opretholdelse af de rette kompetencer. Jeg henholder mig således til Sundhedsstyrel-

sens overvejelser og vurdering.  
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