
 

 

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

1049 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Ellen Trane Nørby (V). 

 

Spørgsmål nr. 1049:  

”Hvordan hænger patientrettigheder sammen med, at man som transkønnet der sø-

ger phalloplastik, ikke har adgang til den bedste form for behandling, som er standard 

god kvalitet i udlandet mens man i Danmark må nøjes med uerfarne og inkompetente 

kirurger? (Danske kirurger, der udfører få phalloplastik og som hverken kan skabe en 

god urinrørsforlængelse, pumpefunktion, kosmetisk udseende, og som typisk ender 

med +5 re-operationer i forsøget på at rette op på fejlene - oftest uden held og med 

patienter, der ender med utilfredsstillende resultater sammenlignet med førende ki-

rurger i udlandet.), jf. artiklen ”Kønsskifteoperationer gik galt: Simons penis gik i styk-

ker” fra Ekstrabladet.dk den 22. marts 2021?” 

 

Svar: 

Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Region Hovedstaden, 

som oplyser følgende: 

 

”Det er Sundhedsstyrelsen, der fastlægger de specialiserede behandlingstilbud, der 

skal være tilgængelige i Danmark. Sundhedsstyrelsen har i den nationale specialeplan 

godkendt behandlingen til varetagelse på Rigshospitalet, og det er derfor regionens 

opfattelse, at en falloplastikbehandling på Rigshospitalet ikke er i modstrid med pati-

entrettighederne.  

 

Det er endvidere regionens vurdering, at Rigshospitalet besidder de nødvendige kom-

petencer.  

 

Rigshospitalets Center for Kønsidentitet stiller sig i øvrigt til rådighed for en mundtlig 

drøftelse med Sundhedsudvalget, såfremt dette ønskes.” 

 

Jeg kan henholde mig til Region Hovedstadens oplysninger. 

 

Jeg kan mht. at sikre kvalitet i behandlingen henvise til mit svar på SUU alm. del spm. 

1042, og mht. patienters ret til behandling i udlandet kan jeg henvise til mit svar på 

SUU alm. del spm. 1047. 
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