
From:                                 Helen Gerdrup �ielsen
Sent:                                  M��, 21 Aug 2!"# "$%$3%&6 +0000

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse
Cc:                                      Emil'( �orré Sørensen

Subject:                             VS: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 
dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler - frist 21. august 2017
I)*+rta-./:                     High

Vedhæftet svar fra Dansk Psykiatrisk Selskab.
 

Med venlig hilsen

 

 

 

Helen Gerdrup Nielsen

Professor- og forskningssekretær

 

Psykiatrisk Center København

Afdeling O, afsnit 6233, (Rigshospitalet)

Blegdamsvej 9, 2100  København Ø

 

Direkte: +45 38 64 70 80

Fax: +45 38 64 70 77

Mail: helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk

 

Fra: DEP MEDINT Kontorpostkasse [mailto:medint@sum.dk] 
Sendt: 13. juli 2017 12:41
Til: Danske Regioner; kl@kl.dk; Danske Regioner; Region Hovedstaden; Region Sjælland; kontakt@rsyd.dk; 
Region Midtjylland; Region Nordjylland; brd@brd.dk; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; 
Elisabeth.Carlsen@dadlnet.dk; dacs@klinisksexologi.dk; dhf@danskhandicapforbund.dk; dp@dp.dk; Helen 
Gerdrup Nielsen; dsam@dsam.dk; administration@dsff.dk; lena.carstensen@dadlnet.dk; 
genetikdsmg@gmail.com; thomaslarsen@dadlnet.dk; info@patientsikkerhed.dk; Lisbet Rosenkrantz Hølmich; 
dsr@dsr.dk; dus@urologi.dk; dbio@dbio.dk; fas@dadl.dk; ff@farmakonom.dk; fas@dadl.dk; 
sek@jordemoderforeningen.dk; dadl@dadl.dk; lvs@dadl.dk; plo@dadl.dk; pto@pto.dk; ast@ast.dk; 
kontakt@radiograf.dk; sl@sl.dk; web@tf-tandskade.dk; yl@dadl.dk; michael.paaske@adoption.dk; 
info@bedrepsykiati.dk; dhf@dhf.dk; dh@handicap.dk; info@danskepatienter.dk; info@danske-
aeldreraad.dk; dch@dch.dk; df@diabetes.dk; presse@foreningenfar.dk; info@gigtforeningen.dk; 
admin@hjernesagen.dk; post@hjerteforeningen.dk; info@cancer.dk; lap@lap.dk; lgbt@lgbt.dk; 
lfub@lfub.dk; landsforeningen@sind.dk; moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk; info@patientforeningen-
danmark.dk; pfs@pfsdk.dk; mail@sjaeldnediagnoser.dk; info@azanta.com; samfund@advokatsamfundet.dk; 
info@privatehospitaler.dk; info@privatehospitaler.dk; dk@cryosinternational.com; info@danskerhverv.dk; 
di@di.dk; sekretariat@danskkvindesamfund.dk; dit@dit.dk; info@europeanspermbank.com; fbr@fbr.dk; 
fsd@socialchefforeningen.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; info@nomeco.dk; formand@retspolitik.dk; 
info@digitalsikkerhed.dk; info@tmj.dk; ast@ast.dk; dt@datatilsynet.dk; Det Etiske Råd kontakt; 
general@cochrane.dk; info@humanrights.dk; Lægemiddelstyrelsen DKMA; NVK Kontakt; 
pf@patienterstatningen.dk; serum@ssi.dk; post@statsforvaltningen.dk; Sundhedsstyrelsen 
Institutionspostkasse; kontakt@sundhedsdata.dk; stps@stps.dk; fm@fm.dk; em@em.dk; jm@jm.dk; 
stm@stm.dk
Emne: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af 
kastrationsregler - frist 21. august 2017
 
Sundheds- og Ældreministeriet har lagt følgende høring på 145'�gsp�5679(�%

mailto:helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk


Høring over udkast tillovforslag om ændring i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, 
diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring 
af reglerne for kastration). 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste kan findes på Høringsportalen, hvor baggrunden for 
ændringerne også er beskrevet nærmere: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60842. 

Høringsfrist er den 21. august 2017. 

Høringssvar bedes indsendt pr. e-mail til medint@sum.dk med kopi til ens@sum.dk. 

Med venlig hilsen 

Ida Krems 

Fuldmægtig, Lægemidler og Internationale Forhold 

Sundheds- og Ældreministeriet • Holbergsgade 6 • 
1057 København K • Tlf. 7226 9000 • Fax 7226 9001 • www.sum.dk 

• SUNDHEDS-
OG ÆLDREMINISTERIET 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 
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Afdeling O 
 
Blegdamsvej 9 
2100  København Ø 
 

Opgang 62 

Afsnit 
 

6233 

Telefon 3864 7080 

Fax 3864 7077 

Mail 
 

tbj@dadlnet.dk 

  
 
Dato: 21. august 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation 

og ændring af kastrationsregler.    

 

Dansk Psykiatrisk Selskab vil hermed gerne afgive høringssvar vedrørende lov om op-

hævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler.  

Dansk Psykiatrisk Selskab vil gerne understrege nødvendigheden af at sikre en bred 

faglig vurdering i disse sager, hvilket må indebære, at den behandlende læge er med-

lem af et multi disciplinært team, og at dette team er tilknyttet et landsdækkende 

samarbejde omkring behandlingen af transpersoner. 

 

 

 

 

 

På vegne af Dansk Psykiatrisk Selskab 

Tove Mathiesen 

Speciallæge i psykiatri 

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet 


