
 

 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 29. marts 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

1047 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Ellen Trane Nørby (V). 

 

Spørgsmål nr. 1047:  

”Praksis ved andre højspecialiserede indgreb/behandlinger er, at man anerkender 

ikke at kunne varetage opgaven i Danmark. Hvorfor gør vi ikke tilsvarende med phal-

loplastik, og sender vores transkønnede patienter til de bedste læger i EU/verden, jf. 

artiklen ”Kønsskifteoperationer gik galt: Simons penis gik i stykker” fra Ekstrabla-

det.dk den 22. marts 2021?” 

 

Svar: 

Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, 

som blandt andet oplyser følgende: 

 

”Spørgsmålet om hvorvidt patienter med behov for fallosplastikoperationer skal ope-

reres i Danmark, eller kan henvises til operation i udlandet vedrører dels Sundheds-

styrelsens specialeplanlægning, dels reglerne for henvisning til højtspecialiseret be-

handling i udlandet. Det skyldes, at højt specialiseret behandling i udlandet forudsæt-

ter, at patienten henvises af den sygehusafdeling i Danmark, der har den højeste spe-

cialkundskab, samt at den pågældende behandling ikke tilbydes ved et dansk syge-

hus.  

 

Sundhedsstyrelsen kan godkende, at patienter henvises til højtspecialiseret behand-

ling i udlandet:  

 Når patienten er blevet undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling i 

Danmark, der har den højeste specialkundskab om den konkrete sygdom  

 Når patienten er blevet henvist til nødvendig behandling på en konkret 

udenlandsk specialafdeling, og den behandling, der gives dér, ikke kan fås på 

et dansk sygehus  

 Hvis der ikke er tale om forskningsmæssig, eksperimentel, eller alternativ be-

handling.  

 

Som det fremgår af kriterierne, kan der som udgangspunkt kun henvises til højtspeci-

aliseret behandling i udlandet, hvis den pågældende behandling ikke varetages i Dan-

mark, og hvis en læge fra højeste specialkundskab i Danmark finder, at der er fagligt 

grundlag for, at henvise til den konkrete behandling i udlandet. Så længe fallosplastik-

operationer tilbydes i Danmark, kan det dermed ikke offentligt finasieret tilbydes 

disse operationer i udlandet. Det følger desuden, at der ikke kan gives kaution til fal-

losplastikoperationer med urinrørsforlængelse i udlandet, så længe den højeste in-

denlandske specialkundskab i landet, ikke finder, at det er fagligt acceptabelt at hen-

vise til denne operationstype i udlandet, grundet der også der ses høje komplikati-

onsrater.” 
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Side 2 

 

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Siw Anna Wernberg 

 


