
Fra: Ole Nørskov [mailto:ole@noerskov.com]  

Sendt: 7. september 2021 11:25 

Til: Annette Lind <Annette.Lind@ft.dk>; Birgitte Vind <Birgitte.Vind@ft.dk>; Tanja Larsson 

<tanja.larsson@ft.dk>; Camilla Fabricius <Camilla.Fabricius@ft.dk>; Daniel Toft Jakobsen 

<Daniel.Toft.Jakobsen@ft.dk>; Kasper Roug <Kasper.Roug@ft.dk>; Julie Skovsby <Julie.Skovsby@ft.dk>; 

Lennart Damsbo-Andersen <Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk>; Rasmus Horn Langhoff 

<Rasmus.Langhoff@ft.dk>; Stinus Lindgreen <Stinus.Lindgreen@ft.dk>; Lotte Rod <Lotte.Rod@ft.dk>; 

Kirsten Normann Andersen <Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk>; Trine Schøning Torp <Trine.Torp@ft.dk>; 

Peder Hvelplund <Peder.Hvelplund@ft.dk>; Pernille Skipper <Pernille.Skipper@ft.dk>; Susanne Zimmer 

<Susanne.Zimmer@ft.dk>; Jane Heitmann <Jane.Heitmann@ft.dk>; Ellen Trane Nørby 

<Ellen.Trane.Norby@ft.dk>; Hans Andersen <Hans.Andersen@ft.dk>; Martin Geertsen 

<Martin.Geertsen@ft.dk>; Marlene Ambo-Rasmussen <Marlene.Ambo-Rasmussen@ft.dk>; Sophie Løhde 

<Sophie.Lohde@ft.dk>; Liselott Blixt <Liselott.Blixt@ft.dk>; Karina Adsbøl <Karina.Adsbol@ft.dk>; Mette 

Hjermind Dencker <Mette.Dencker@ft.dk>; Jens Henrik Thulesen Dahl <Jens.Henrik.Thulesen.Dahl@ft.dk>; 

Per Larsen <Per.Larsen@ft.dk>; Lars Boje Mathiesen <Lars.Mathiesen@ft.dk>; Henrik Dahl 

<Henrik.Dahl@ft.dk> 

Emne: Kønsdysfori - spørgsmål til statsministeren 

 

Kære medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg 

 

Jeg har i forlængelse af mit åbne brev netop sendt nedenstående mail til statsministeren med tre 

meget vigtige spørgsmål om behandlingen af børn, der lider af kønsdysfori. 

Jeg håber, at I vil hjælpe med til at sikre, at disse vigtige spørgsmål bliver besvaret på en 

fyldestgørende måde. 

 

På forhånd tak 

Ole Nørskov 

 

Kære Statsminister Mette Frederiksen 

  

Jeg offentliggjorde den 3. august dette åbne brev: 

Kære Mette Frederiksen: At lade børn gennemgå puberteten er ikke omvendelsesterapi • POV 

  

Jeg har fulgt udviklingen i den engelsksprogede del af verden tæt, og jeg er dybt, dybt bekymret for, 

at Danmark nu uden omtanke er på vej i en retning, som vi kan se fører til forfærdelige irreversible 

fejlbehandlinger særligt af teenagepiger. 

  

Derfor har jeg følgende spørgsmål til statsministeren: 
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1 

Betyder et forbud mod omvendelsesterapi over for børn med kønsdysfori, at vi i Danmark skal 

bruge "affirmative therapy", hvor vi altid bekræfter et barns "kønsidentitet"? 

(Jeg går ud fra, I ved, at "kønsidentitet" er et ekstremt omdiskuteret begreb, som ikke har noget 

videnskabeligt, empirisk fundament)? 

  

2 

Betyder et forbud mod omvendelsesterapi, at vi kommer til at behandle flere børn med 

pubertetsblokerende medicin? 

(På trods af en international udvikling i retning mod større forsigtighed?) 

  

3 

Vil regeringen garantere erstatning til de børn, der bliver fejlbehandlet - bliver sterile, får bryster 

bortopereret, får permanente ændringer af deres stemme og skægvækst og ikke gennemgår en 

normal pubertet med den medfølgende modning af hjernen - når de bliver voksne? 

(Vi ved med sikkerhed, at nogle af børnene vil fortryde - se for eksempel min reference til Keira 

Bell eller søg efter detransition-historier på Google, der er allerede mange og mange flere vil følge). 

  

Disclaimer: Jeg er en 54-årig heteroseksuel, venstreorienteret ateist, som vurderer denne sag alene 

ud fra min grundige research. Mine meningsfæller er typisk venstreorienterede lesbiske feminister, 

som kan se de forfærdelige konsekvenser denne type af lovgivning har for lesbiske piger som Keira 

Bell. 

  

De bedste hilsener 

  

Ole Nørskov 

Sirgræsvej 87 

2770 Kastrup 

Mobil: 2066 4242  



Den tir. 31. aug. 2021 kl. 12.02 skrev Ole Nørskov <ole@noerskov.com>: 

Kære medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg 

 

Jeg skriver til jer for at gøre jer opmærksom på mit åbne brev til Statsministeren om behandling af 

børn, der lider af kønsdysfori. 

I kan læse brevet her: Kære Mette Frederiksen: At lade børn gennemgå puberteten er ikke 

omvendelsesterapi • POV 

 

Jeg beklager tekstens længde. Det er et debatområde, som præges af one-liners og 

automatreaktioner. Det ville jeg gerne undgå. 

Det er desværre også et område, hvor argumenter og videnskabelig dokumentation er i meget lav 

kurs - men der er én ting, jeg håber, I vil være enige med mig I: 

Behandlingen af sygdomme er et sundhedspolitisk anliggende. 

 

Derfor håber jeg, at I som medlemmer af Sundhedsudvalget vil tilføre debatten om et forbud mod 

omvendelsesterapi sundhedsfaglige vinkler med vægt på empiri. 

Debatten om køn og kønsideologi hører måske hjemme under ligestilling, men når kønsideologi 

potentielt leder til irreversible fejlbehandlinger af børn, bliver det (blandt andet) jeres ansvar at få 

vendt alle sten. 

 

Behandlingen af børn med kønsdysfori vil inden længe eksplodere som den største medicinske 

skandale i nyere tid - særligt i den angelsaksiske verden. Vi kan stadig undgå at importere 

skandalen. Men det haster - for regeringen er med støtte fra Etisk Råd hastigt på vej i den forkerte 

retning. 

 

Disclaimer: 

Jeg er venstreorienteret, men ikke medlem af et politisk parti. Jeg er ikke religiøs. Jeg er ikke 

medlem af nogen organisationer, som har en aktie i debatten om køn. Jeg er bare en borger, 

journalist og far, som har det meget svært med at se børn blive fejlbehandlet. 

 

Bedste hilsner 

Ole Nørskov 

Sirgræsvej 87 

2770 Kastrup 

 

Mobil: 2066 4242 

Email: ole@noerskov.com 
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