
 

 

 

Medlem af Folketinget Susanne Zimmer (UFG) har den 20. august stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1651 til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 1651: 

”Mange LGBT+ personer føler sig fremmedgjort i sundhedsvæsnet og kommer ikke til 

læge med sygdom og isolation til følge, vil ministeren tage initiativ til at sundhedstil-

buddet bliver lettere at tilgå både i praksis og specialklinikker?” 

 

Svar: 

Det gør dybt indtryk på mig, at LGBTI-personer ifølge en række undersøgelser i højere 

grad end den resterende del af befolkningen lider af såvel fysiske som psykiske lidel-

ser, som påvirker deres livskvalitet negativt.  

 

En af de vigtigste værdier i det danske sundhedsvæsenet er, at alle mennesker mødes 

med respekt og forståelse og gives den rette støtte og hjælp. Det omfatter både, at 

LGBTI-personer får stillet de rette muligheder og tilbud til rådighed men ikke mindst 

også, at de mødes af velinformerede og respektfulde ansatte. At nogle LGBTI-perso-

ner oplever at blive fremmedgjort og misforstået i sundhedsvæsenet, mener jeg er 

helt uacceptabelt.  

 

Den viden, som vi har, peger på, at det ofte er uvidenhed om LGBTI-personer og om-

rådet generelt, som fører til uhensigtsmæssig adfærd fx i sundhedsvæsenet. Derfor 

glæder det mig også, at den vifte af initiativer fra handlingsplanen til fremme af tryg-

hed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 2018-2021, som skal styrke viden 

og rådgivningen i sundhedsvæsenet og ældreplejen om og for LGBTI-personer, er i 

fuld gang med at blive implementeret. Eksempelvis er der igangsat en række indsat-

ser for at styrke sundhedsindsatsen i almen praksis målrettet LGBTI-personer. 

 

Som spørgeren måske er bekendt med, lancerede regeringen den 22. august et udspil 

med en række lovgivningsmæssige tiltag på LGBTI området, som har til formål at for-

bedre forholdene og tilbuddene for LGBTI-personer i samfundet i et bredt perspektiv. 
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