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Personer med transseksualitet skal have adgang til et sundhedsfagligt behandlingstilbud af høj kvalitet og behandling af 

transseksualisme, herunder vurdering af indikation for kønsskifteoperation , er derfor en højt specialiseret funktion i det 

offentlige sundhedsvæsen. 

På baggrund af medieomtale af aktuelle sager om behandling af transseksuelle ønsker Sundhedsstyrelsen at præcisere, 

at placeringen af behandlingen et sted i landet er sket på linje med andre højt specialiserede funktioner indenfor det 

offentlige sygehusvæsen. Det er sket ud fra en række kriterier, der blandt andet skal sikre, at sundhedsfagligt personale 

har særlig viden og kompetencer og et tilstrækkeligt patient- og erfaringsgrundlag. Baggrunden er at sikre patienterne en 

høj kompetence og kvalitet i behandlingen . 

Autoriserede sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres udredning og behandling, både når der 

er tale om offentlig behandling, omfattet reglerne for specialeplanlægning, og når der er tale om private behandlingstilbud. 

l de aktuelle sager i medierne har problemet primært været, at de behandlende læger ikke har sikret en ordentlig 

udredning inden behandling. Når Sundhedsstyrelsen tager sådanne sager op, er det, fordi vi fører tilsyn med lægernes 

virke, i modsætning til en klagesag, som bliver rejst af patienten selv. 

Sundhedsstyrelsen arbejder på en vejledning, der præciserer kravene til udredning og behandling af transseksuelle også i 

tilfælde, hvor personen ikke ønsker fuldt kønsskifte. 

Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at der i dag er en del transpersoner, der får hormonbehandling udenfor det 

højtspecialiserede behandlingstilbud. De læger, der i dag har myndige transseksuelle i behandling, kan indtil videre 

fortsætte med de patienter, de allerede behandler, forudsat at behandlingen som minimum overholder principperne i de 

internationale "Standards of Care fra World Professional Association for Transgender Health, 7th edition", hvad angår 

kontraindikationer, kontrol med blodprøver og andre undersøgelser, mv. Nye henvendelser skal henvises til Sexologisk 

Klinik ved Psykiatrisk Center København. Når Sundhedsstyrelsens vejledning foreligger, vil det være kravene i denne, der 

skal overholdes. 

Unge transpersoner under 18 skal henvises til Sexologisk Klinik ved Psykiatrisk Center København, der fra 2013 vil have 



et udrednings- og behandlingstilbud til unge transseksuelle i samarbejde med specialister i børnesygdomme og i bøme

og ungdomspsykiatri. Sundhedsstyrelsen vil desuden undersøge, om udrednings- og behandlingstilbuddene til voksne 

transpersoner i Dan m ark kan forbedres . 

E r du transperson over 18 år og allerede i hormonbehandling, kan du indtil videre fortsætte hos den l æg e, der allerede 

behandler dig . Når Sundhedsstyrelsens nye vejledning foreligger, vil den blive lagt på vores hjemmeside . Den kan 

medføre ændringer i dit behandlingstilbud, men der vil være et behandlingstilbud til dig . 
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