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l forbind< IS< med''"' p4 SUU spm. nr. 3 '""' B 168 har Indenrigs· og 
Sundtw:d"ninhkrc"n anmode~ SundbedSst}n!ISc."1t om M Lndbe.Æe oplysninger 
fra bnJ~. ~~~almindelig\' is S31MltnJi~ Sil mtd om praksis for 
\~nlt- oc. bdlandli~ for transseksuel fe i forblncltl'\t"mat ~:ftc. 

l den f\lrbind~ l:.;e har Sundhe~·relsen renet h1!n\cndcl.se 111 Norge. Sveri· 
se. Finianet St<Wbti1JJ1nl~n og Holland. 

Storbrilnnnttn og l folland hilr de~værre iHc svo.rec inden lidsfristen. De bti
ti~kc (li'OCtdUI'tl' ~:r dug be~~revel i oiTenllig:t tilg.rengclige doklUJlt'Oter. 

l Norge er det ~m udgangspwtl'l en udrednin!!'>l>eJ iode på Cl :lr efterfulgt af 
et års be-IIJndlinp med hormoner fcrt de-n tran~k>utlle lan pibe~ ude det 
k.iru~i~le l~n~'l.ifte allQ som udgangs.pw\L't en qmlct udredningsperiode 
for Liruraisl L.l•ft).".kif\e pA minimum 10 år. Otr er imadierlid inielL.rav om. al 
d<t """te ttcl....tu..,~ronret dier andm rilsnrtnde "'l ndit;I>OO sbl ~ 
om till:.ckhe 1il l.~1ra11on cllcr koosskifte idd b.\&: udn:dning.. beslutning 
om •• ,......__,, bcllanJhng og btmndling (htrurod<t l.rl\lfl:bl.) foregir pd 
Ribt.ospitalet o,: er såJedes en lægefaglig bcslmninJ. l S' erige e:r der også 
ronndt Rt en udn:dmng.speriode på et Ar plu5 et At" '"rtal hf c c'\pcricncc .... 
hvorener dcntrans~eksueUe b n ansøge Social,ryrelsens Rinsliga Råd om 
tilladelse till.l)n:t.skiOe. Altså o~~ minimum 10 !r. Finlillid har inddeh pro
cessen i 1rc ruser. Den forstc fase vedrorcr wnlelidcn op til udredning: de1l 
anden f:LSc vedrorer ~dv~: udl\.'dningcn og den lrtd jo fil~ vcdrl!-naren "real 
lil'c e\peritnce··. Ah j ah tager de tre faser fm ca. 10 l il ca. tl't: og t i hah·1 år. 
Som regd omLring 1re år. Ligesom • Norge er beslwninge.n om a1 tilbyde ki· 
rurgid luw~l..iftc i rinland en lægefagtig b!:slutnillC. d"..- altsA iU.e bcr;\-:er 
en m) ndightd> •odl..endl!'lst.l-hi.s: en bridsL. t.ransselsue-1 lr"Z:Iget at følge det 
offentlige tilhud \lA hm\ u.ning til de s!l.aldk GnJtr lnmlll}' C/inics. slat 
pnsonen gennem(~ en ta. et bJ to-ång "'real hfc: e'\p.-rlt"nec .. f(Jr pc::rSbi'IIM 

bn gmnemhn m konMk:tfte-operarion. Der er n mul11dakipfinzn hold til· 
kn)mt den reh~\Mtc (fim&er /1rdtntUI)' Clinit:. det \1\ltdcn~r. om m person n
egnet tilln gennem~ en konsskitlcopen.:tlon. Hclltt ikl..c ~tOfbntannien stil
Jer således~""" t"m •n)'mlighcdsgodkcndelse till..jrurE:i"~ k1•n~kiftc:. 

l Danmark bcsk1ivcr Vejledning om kastration med henblik ptl Kønsskifte 
som bekend l, bl der. fur <tn50guing om Lillatle1st til kastration. C) pisk \il f o. 
rdig:,s.e en ob)<(1"o'D1ion!>periodt:, der S:t.<hanli~\ i!> ,træUer .)ig O\·er minds110 
år. 
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Det er på den baggrund Sundhedsstyrelsen opfattelse, at de danske vente- og 
behandlingstider ikke adskiller sig væsentligt fra vente- og behandlingstider
ne i lande Danmark almi ndeligvis sammenligner sig med. Da udredningsti
derne således ikke adskiller sig fra normerne i vore nabolande, har Sund
hedsstyrelsen således ikke i denne anledning fundet grundlag for at udarbej
de retningslinjer for udredningsforløbene på Sexologisk Klinik. 

Sverige og Danmark skiller sig imidlertid ud fra Norge, Finland og Storbri
tannien ved at kræve af personer, der ønsker kønsskifte, at de ansøger hen
holdsvis Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen om tilladelse. 

Såfremt det ville være et politisk ønske at lægge sig op ad procedurerne i 
Norge, Finland og Storbritannien, således at Sundhedsstyrelsen ikke skulle 
ansøges om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte, ville dette be
tyde, at beslutningen om at tilbyde kastration med henblik på kønsskifte ville 
blive en ren lægefaglig vurdering. Sundhedsstyrelsen og Retslægerådet ville 
således ikke skulle inddrages. 

Under den nuværende procedure indhenter Sundhedsstyrelsen en er erklæ
ring vedr. ansøgeren fra Sexologisk Klinik, når styrelsen modtager en an
søgning om kastration med henblik på kønsskifte. Denne erklæring forelæg
ges Retslægerådet med henblik på en vurdering an ansøgeren. Når Retslæge
rådets udtalelse foreligger, bliver ansøgeren partshørt og styrelsen tager her
efter endelig stilling. 

Med venlig hilsen 

Jens Kristian Villadsen 
Fuldmægtig 
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