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Kære Søren Laursen og Linda Thor Pedersen 

Tak for jeres brev af 16. august 2016, hvori LGBT Danmark foreslår, at jeg afskaffer 
kravet om en refleksionsperiode på seks måneder og kravet om, at ansøgeren skal 
være fyldt 18 år for at kunne opnå juridisk kønsskifte. 

Disse forslag var også genstand for drøftelse på vores møde den 26. januar 2016. 

Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at jeg glæder mig over den succes, som den 
gældende ordning for juridisk kønsskifte for de over 18-årige faktisk opleves at være. 

Med hensyn til kravet om en refleksionsperiode på seks måneder er det min opfattel
se, at der ikke er grund til at afskaffe denne. 

Som bekendt var Venstre ikke fortaler for den model for juridisk kønsskifte, som blev 
gennemført for personer over 18 år. Vi havde hellere set en løsning, hvor der indgik 
en lægelig vurdering. 

Derfor er det heller ikke min opfattelse, at refleksionsperioden bør afskaffes. 

Ministeriets sagsbehandling har også vist, at der er tilfælde, hvor det juridiske køns
skifte er fortrudt, ligesom der er tilfælde, hvor en indsendt ansøgning ikke bekræftes 
efter seks måneder. 

Det er for mig at se udtryk for, at juridisk kønsskifte dækker over forskellige livssituati
oner - lige fra det bevidste, velovervejede valg til den lidt usikre, tøvende beslutning. 
Ordningen for juridisk kønsskifte skal kunne rumme begge dele. 

Samtidig er det min opfattelse, at en refleksionsperiode på seks måneder ikke er et 
urimeligt krav for den enkelte. 

Med hensyn til juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år har jeg forstået, at der 
kun foreligger meget beskeden viden om børns og unges kønsidentitetsproblemer. 
Det er derfor min opfattelse, at dette forhold maner til betydelig forsigtighed. 

Jeg finder derfor ikke for nuværende grundlag for at arbejde videre med modeller for 
juridisk kønsskifte for børn og unge. 


