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Vedrørende: Specialeplanlægning 
 1) Vurdering af indikation for kønsskifteoperation og 
 2) Kønsskifteoperation 
 
 
1) Vurdering af indikation for kønsskifteoperation 
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens Specialevejledning for psykiatri af 26. februar 2010 j.nr. 7-203-
01-90/19, som gengivet i SUU alm. del Bilag 255 (2009-10) på denne adresse 
http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/suu/bilag/255/809848.pdf, at vurdering af indikation for 
kønsskifteoperation betegnes som en højt specialiseret funktion med placering på Rigshospitalet – 
underforstået på Sexologisk Klinik, hvorved der ikke er nogen ændring i forhold til den 
eksisterende specialeplanlægning. 
 
Foreningen finder det forkert, at vurdering af indikation for kønsskifteoperation betegnes som højt 
specialiseret og dermed samles ét sted – på Sexologisk Klink. 
 
Vi finder, at Sexologisk Kliniks monopolagtige status er uheldig og ikke sikrer transkønnede 
tilstrækkelig grad af retssikkerhed i behandlingssystemet. Vi finder samtidig, at vurderingen af, om 
en person er transseksuel og i så fald opfylder kriterierne for kønsskifteoperation, er en udredning, 
der kan foregå fuldt betryggende blandt en større kreds af læger end alene lægerne ansat på 
Sexologisk Klinik. Endelig finder vi det uheldigt, at der blandt Sexologisk Kliniks målgruppe af 
transkønnede findes så mange erfaringer, hvor mødet med klinikken er oplevet som intimiderende 
og krænkende. 
 
Foreningen medsender skriftet - Fem punkter til forbedring af transkønnedes forhold - af 6. 
november 2009 udarbejdet af Irene Haffner, Izabella Simonÿ og Tina Thranesen og tiltrådt af 
Trans-Danmark og LGBT Danmark (dengang LBL) og henviser til pkt. 4) Behandlingssted og 
valgmuligheder, som mere uddybende redegør for, at vurderingen af indikation for 
kønsskifteoperation bør decentraliseres. 
 
Foreningen henstiller derfor til Sundhedsudvalget, at der drages omsorg for, at Sundhedsstyrelsens 
specialeplanlægning ændres, således at indikation for kønsskifteoperation decentraliseres. 
 
 
2) Kønsskifteoperation 
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens Specialevejledning for plastikkirurgi af 26. februar 2010 j.nr. 7-
203-01-90/19, som gengivet i SUU alm. del Bilag 255 (2009-10) på denne adresse 
http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/suu/bilag/255/809847.pdf, at selve kønsskifteoperationen 
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betegnes som speciel plastikkirurgi, som – efter visitation fra Sexologisk Klinik – varetages af 
Rigshospitalet og phalloplastik varetages af Rigshospitalet i samarbejde med udenlandsk center. 
 
Foreningen kan tilslutte sig, at disse operationer varetages af Rigshospitalet, men ser gerne, at  
Entalsbetegnelsen "udenlandsk center" ændres til flertalsbetegnelsen "udenlandske centre", således 
at formuleringen ikke i sig selv kommer til at virke som en hæmsko for at samarbejde med flere 
centre. 
Endvidere ønsker foreningen, at samarbejdet med udenlandske centre udvides til at omfatte alle 
former for kønsskifteoperation og ikke kun phalloplastisk operation. 
 
Som en konsekvens af vores bemærkninger om vurderingen af indikation for kønsskifteoperation 
under pkt. 1, ser foreningen gerne, at ordlyden "efter visitation fra Sexologisk Klinik" ændres til 
"efter meddelt tilladelse til kønsskifteoperation". 
En sådan ændring vil i sig selv ikke ændre ved tingenes nuværende tilstand. Ændringen vil 
imidlertid betyde, at kan foreningens ønske vedrørende vurdering af indikation for 
kønsskifteoperation ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, så vil en senere ændring som 
ønsket af foreningen ikke medføre, at også specialeplanlægningen for plastikkirurgi også skal 
ændres. 
Det bør også erindres, at selve kønsskifteoperationen jo ikke kan finde sted alene efter en visitation 
fra Sexologisk Klinik, men først efter en meddelt tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, hvorfor den 
foreslåede ændring også må siges at være mere korrekt og i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 
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