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Vedr. medinddragelse på Sexologisk Klinik, Rigshospitalet 

 

Kære Helle Hartmann-Madsen, 
 
tak for Psykiatrisk Centers besvarelse af vores henvendelse af 22.12.2010. 
 
Det er landsforeningens indtryk, at det af de citerede standarder fra Joint Commision 
International, 
 
RE.2.1, ME4 s. 70: "Patienter og pårørende forstår deres ret til at deltage i beslutninger 
om behandlingen i den udstrækning de ønsker det." 
 
såvel som fra Den Danske Kvalitetsmodel, 
 
standard 2.1.2: "Institutionen inddrager patienten i behandlingen, i det omfang patienten 
ønsker dette." og 
 
standard 2.1.3: ”Institutionen informerer og inddrager pårørende i behandlingen, i det 
omfang patienten ønsker dette.” 
 
fremgår eksplicit, at den transkønnede og dennes pårørende skal inddrages i beslut-
ningen i det omfang den transkønnede ønsker det. Eftersom der træffes beslutning om 
behandlingen på konferencerne og der i blandt landsforeningens medlemmer er fremsat 
ønske om at deltage i disse må det følge heraf, at de transkønnede skal have lov til at 
deltage i konferencerne. 
 
LGBT Danmark finder, at det er fuldt ud rimeligt, når landsforeningens medlemmer ønsker 
adgang til at indgå i beslutningen vedrørende et så personligt ønske som ændring af 
medlemmernes egne kroppe. Vi finder ikke at Psykiatrisk Center på rimelig vis har 
begrundet hvorfor de transkønnede skal fratages muligheden for at indgå i den endelige 
beslutning og herunder gives mulighed for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål eller 
misforståelser. 
 
Psykiatrisk Centers svar adresserer heller ikke det forhold, at der som følge af konfe-
rencerne kan fremkomme journalnotater, som den transkønnede ikke siden kan få en 
tilstrækkelig begrundelse for eller få at vide, hvem, der er ansvarlig for. Dette er et reelt 
problem. 
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