
From:                                 Hanne Susan ¥¦§¨©§§ª«

Sent:                                  ¬©e ®® ¯©° ®±²³ ²3:56:22 +0000

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen

Subject:                             Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og 

ændring af kastrationsregler - frist 21. august 2017

Kære ´da Krems
 
µ¶g har været syg, og derfor har du ikke ·¸¶t bemærkninger fra Region Hovedstaden.
 
Jeg sender dig derfor vores bemærkninger nu vedhæftet (fra Rigshospitalet), og håber at de 
kan nå at komme med. 
 
 
Med venlig hilsen

 

Hanne S. Rasmussen

Chefkonsulent

Center for Sundhed

Enhed for Hospitalsplanlægning

Tlf. 3866 6015

Mail: hanne.s.rasmussen@regionh.dk

 

Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Tlf. 3866 5000

 

Fra: DEP MEDINT Kontorpostkasse [mailto:medint@sum.dk] 
Sendt: 13. juli 2017 12:41
Til: Danske Regioner; kl@kl.dk; Danske Regioner; Region Hovedstaden; Region Sjælland; kontakt@rsyd.dk; 
Region Midtjylland; Region Nordjylland; brd@brd.dk; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; 
Elisabeth.Carlsen@dadlnet.dk; dacs@klinisksexologi.dk; dhf@danskhandicapforbund.dk; dp@dp.dk; Helen 
Gerdrup Nielsen; dsam@dsam.dk; administration@dsff.dk; lena.carstensen@dadlnet.dk; 
genetikdsmg@gmail.com; thomaslarsen@dadlnet.dk; info@patientsikkerhed.dk; Lisbet Rosenkrantz Hølmich; 
dsr@dsr.dk; dus@urologi.dk; dbio@dbio.dk; fas@dadl.dk; ff@farmakonom.dk; fas@dadl.dk; 
sek@jordemoderforeningen.dk; dadl@dadl.dk; lvs@dadl.dk; plo@dadl.dk; pto@pto.dk; ast@ast.dk; 
kontakt@radiograf.dk; sl@sl.dk; web@tf-tandskade.dk; yl@dadl.dk; michael.paaske@adoption.dk; 
info@bedrepsykiati.dk; dhf@dhf.dk; dh@handicap.dk; info@danskepatienter.dk; info@danske-
aeldreraad.dk; dch@dch.dk; df@diabetes.dk; presse@foreningenfar.dk; info@gigtforeningen.dk; 
admin@hjernesagen.dk; post@hjerteforeningen.dk; info@cancer.dk; lap@lap.dk; lgbt@lgbt.dk; 
lfub@lfub.dk; landsforeningen@sind.dk; moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk; info@patientforeningen-
danmark.dk; pfs@pfsdk.dk; mail@sjaeldnediagnoser.dk; info@azanta.com; samfund@advokatsamfundet.dk; 
info@privatehospitaler.dk; info@privatehospitaler.dk; dk@cryosinternational.com; info@danskerhverv.dk; 
di@di.dk; sekretariat@danskkvindesamfund.dk; dit@dit.dk; info@europeanspermbank.com; fbr@fbr.dk; 
fsd@socialchefforeningen.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; info@nomeco.dk; formand@retspolitik.dk; 
info@digitalsikkerhed.dk; info@tmj.dk; ast@ast.dk; dt@datatilsynet.dk; Det Etiske Råd kontakt; 
general@cochrane.dk; info@humanrights.dk; Lægemiddelstyrelsen DKMA; NVK Kontakt; 
pf@patienterstatningen.dk; serum@ssi.dk; post@statsforvaltningen.dk; Sundhedsstyrelsen 
Institutionspostkasse; kontakt@sundhedsdata.dk; stps@stps.dk; fm@fm.dk; em@em.dk; jm@jm.dk; 
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stm@stm.dk 
Emne: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af 
kastrationsregler-frist 21. august 2017 

Sundheds- og Ældreministeriet har lagt følgende høring på Høringsportalen: 

Høring over udkast tillovforslag om ændring i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, 
diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring 
af reglerne for kastration). 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste kan findes på Høringsportalen, hvor baggrunden for 
ændringerne også er beskrevet nærmere: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60842. 

Høringsfrist er den 21. august 2017. 

Høringssvar bedes indsendt pr. e-mail til medint@sum.dk med kopi til ens@sum.dk. 

Med venlig hilsen 

Ida Krems 
Fuldmægtig, Lægemidler og Internationale Forhold 

Sundheds- og Ældreministeriet • Holbergsgade 6 • 
1057 København K • Tlf. 7226 9000 • Fax 7226 9001 • www.sum.dk 

• SUNDHEDS-
OG ÆLDREMINISTERIET 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 
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Rigshospitalet Direktionen 

Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 

Hanne S. Rasmussen 
Center for Sundhed 

Afsnit 1141 

Enhed for Hospitalsplanlægning 
Kongens Vænge 2 

Telefon 3545 6443 
Mail cecilie.borup-buch@regionh.dk 

3400 Hillerød Web www.rigshospitalet.dk 

Bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om assisteret repro
duktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundheds
loven 

Rigshospitalet har den 28. juli 2017 modtaget Center for Sundheds anmodning om 

bemærkninger til udkast til forslag tillov om ændring af lov om assisteret reprodukti
on i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven 

Til udkastets bestemmelser vedrørende ændring af sundhedslovens regler for kastrati
on, har Rigshospitalet følgende bemærkninger: 

Tilladelse til kastration: 

Alle kastrationer på transkønnede "female to male" patienter i Danmark foretages i 
Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet. Operationerne foretages efter tilladelse fra 
Sundhedsstyrelsen og efter indstilling fra Sexologisk Klinik, hvor patienten som oftest 
har været drøftet ved vores faste multidiciplinære konference med deltagelse af speci

allæger og psykologer som varetager netop udredning og behandling af denne type pa
tienter (psykiatere, psykologer, gynækologer, plastikkirurger). Det er meget sjældent 
at der kun foretages kastration (fjernelse af æggestokke), idet operationen som oftest 
er ledsaget af fjernelse af livmoder samt skede i samme seance, hvorfor argumentet 
om at der er tale om et lille indgreb ikke kan anvendes. Operationen er som oftest ef
terfulgt af et plastikkirurgisk indgreb i anden seance. 

Tilsvarende gør sig gældende for "male to female" patienter, hvor kastrationstilladel
sen tidligere har været "adgangsbillet" til nedre kirurgi ved ønsket om kønsskifteope

rationer. Derfor findes argumentet omkring reversibiliteten af kastrationen med efter-

Ref. : cbor 

Dato: 14. august 2017 



følgende hormonsubstitution ej heller er validt i forhold til den øvrige kirurgi med pe
nisamputation/phalloplastik. 

I ændringsforslaget lægges der op til, at beslutningen om kastration nu kan foretages 
af behandlende læge samt patienten selv under informeret samtykke. 
Som grundlag for beslutningen nævnes det, at det allerede i dag er en udtalelse fra be
handlende læge der ligger til grund for Sundhedsstyrelsens beslutning. Dette er ikke 
korrekt, idet det er en udtalelse fra Sexologisk Klinik, herunder fra den ansvarlige 
psykiater, mens indstillingen laves i fællesskab med psykologer og som nævnt ovenfor 
ofte efter at patienten har været drøftet multidisciplinært 

I begrundelsen for ændringen er det anført som antagelse at " ... det er den behandlende 

læge sammen med patienten der er nærmest til at vurdere, om betingelserne for ka
stration er opfYldt, herunder om patienten kan overskue konsekvensen af indgrebet, 
det er den behandlende læge der bl.a. har udredt patienten". Efter Rigshospitalets op
fattelse, er denne antagelse ikke korrekt. Hvis lovforslagets bestemmelser vedrørende 
udredning og behandling af transkønnede vedtages, kan den "behandlende læge" fx 
være en praktiserende gynækolog eller en almen praktiserende læge, som ikke har væ
ret involveret i udredningen af patienten. 

Den omstændighed, at transkønnedes" behandlende læge" i lovforslagets forstand kan 
være enhver læge, næsten uanset uddannelse, betyder endvidere, at "behandlende læ
ge" ikke nødvendigvis har indgående kendskab til det kirurgiske indgreb eller dets 
følger. Det samme gør sig gældende hvis en kirurg har behandlingsansvaret Denne 
kan ikke forventes at kunne gennemskue patientens psykiske habitus/lidelser og hvad 
de har af betydning for patientens ønske om kastration/kønsskifte. 

Transkønnede patienter har et udtalt ønske om selv at bestemme hvilke sundhedsfagli
ge ydelser de skal tilbydes, samtidig med at de fastholder ikke at lide af hverken soma
tisk eller psykisk sygdom. Det er Rigshospitalets opfattelse, at et ønske om et så stort, 
irreversibelt indgreb, på en i øvrigt rask person, skal være grundigt vurderet både so
matisk og psykisk, og at beslutningen om kastration ikke udelukkende kan tages af 
"behandlende læge". 

Rigshospitalet vil derfor opfordre til , at det skal være et lovkrav at beslutningen om al 
kirurgi på transkønnede, herunder kastration, foretages af et multidisciplinært team be
stående af både psykologer, psykiatere, endokrinologer, gynækologer og plastikkirur
ger med specialviden indenfor netop behandling af transkønnede. 

Side 2 



Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
Forslaget beskriver, at Sundhedsstyrelsen (og Retslægerådet) som hovedregel ikke 
længere skal ind over tilladelse til kastration, og dermed giver en lettelse i disse in
stanser. Vurderingen og sagsbehandlingen lægges i stedet ud " lokalt" til hospitalerne, 
og forsvinder dermed ikke. Der er ikke i lovforslaget foretaget ændringer i den doku
mentation der skalligge til grund, blot hvilken del af den offentlige sektor, den admi
nistrative byrde skal påhvile. 

Med venlig hilsen 

/ ;:::? ~ _,-
~· - /~ 

Per Jørgensen 
Vicedirektør 

Side 3 


