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VEDRØRENDE HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG 27.MARTs2014 

TIL LOV OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN OG LOV 
OM ASSISTERET REPRODUKTION l FORBINDELSE 
MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING 
M.V. 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ved e- mailaf 3. marts 
2014 bedt om Institut for Menneskerettigheders eventuelle 
bemærkninger til høring over udkast til forslag tillov om ændring af 
sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med 
behandling og diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for 
kastration og justeringer som følge af indførsel af juridisk kønsskifte 
m.v.). 

Indledningsvist bemærker instituttet, at rapporten fra arbejdsgruppen 
om juridisk kønsskifte indeholder en grundig gennemgang og vurdering 
af juridisk kønsskifte set i forhold til Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention og domme, som 
Menneskerettighedsdomstolen har afsagt på området. 

Det fremgår af ændringsforslaget, at kriterierne for tilladelse til varig 
kastration med henblik på kønsskifte foreslås ændret, således at der 
ikke længere stilles krav om, at ansøgerens kønsdrift skal medføre 
betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse. l stedet indskrives 
de kriterier, der nu fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10077 
af 7. november 2006, således, at det nu alene er et krav, at ansøgeren 
er "transseksuel", har et vedholdende ønske om kastration og kan 
overskue konsekvenserne heraf. 

Instituttet finder det positivt, at der i sundhedsloven etableres et nyt 
selvstændigt og mere retvisende kriterium for kastration samt at 
aldersgrænsen i forhold til adgang til kastration sættes ned fra 21 år til 
18 år. 



Instituttet bemærker, at der ikke er fremsat forslag om ændringer i 
forhold til adgangen til anden kønskorrigerende behandling end 
kastration for unge under 18 år. Det fremgår dog af rapporten fra 
arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte, at Sexologisk Klinik er i færd 
med at udvikle udrednings- og behandlingstilbud særligt målrettet unge 
transkønnede, som blandt andet kan omfatte pubertets-stop 
behandling samt hormonbehandling for personer, som har overstået 
puberteten, jf. rapporten side 10. 

Nærmere afklaring og yderligere behandlingstilbud for unge under 18 
år imødeses. 

Instituttet er bekendt med at Sundhedsstyrelsen er i færd med at 
udarbejde en ny vejledning, "der præciserer kravene til udredning og 
behandling af transseksuelle også i tilfælde, hvor personen ikke ønsker 
fuldt kønsskifte" 
(http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2012/behandling-af
transseksuelle). Rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte 
har været med til at skabe mere klarhed på området, omend en 
yderligere afklaring imødeses. 

Der henvises til jeres j.nr. 1305538. 

Venlig hilsen 

Sofie Aviaja Bl.inger 
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