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Søndag den 13. september 2015. 

 

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 

sum@sum.dk 

 

Vedrørende den manglende behandlingsgaranti for kønsskifteoperation. 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har erfaret, at 

begrebet ”kønsskifteoperation” i ”Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.” i 

sundhedsvæsnet fortolkes således, at det dækker alle former for behandling af transkønnede. Vi kan 

ikke forestille os, at fortolkningen er i overensstemmelse med de folkevalgtes intentioner. 

 

Begrebet ”kønsskifteoperation” anvendes om en række forskellige kønskorrigerende operationer 

f.eks. fjernelse af bryster hos transmænd eller ændring af de primære kønskarakteristika. 

 

Transkønnede, der er godkendt til ”kønsskifteoperationer”, må pænt vente på, at der kommer et 

afbud på den afdeling, som skal forestå operationen. Den uvished, som den ukendte operationsdato 

medfører, er svært belastende for den transkønnede. 

 

Der foretages 5 til 10 ”kønsskifteoperationer” i Danmark årligt, og det vil næppe påvirke 

sundhedsvæsnet ressourcer nævneværdigt, at give de transkønnede samme rettigheder, som den 

øvrige befolkning. 

 

Transmænd (kvinde til mand) kan ansøge Sundhedsstyrelsen om operation i Belgien. Ordningen er 

etableret som følge af erkendelsen af, at der er for få patienter til, at den nødvendige ekspertise kan 

opnås i Danmark. 

I perioden 1978 til 2008 er der foretaget 58 mand til kvinde ”kønsskifteoperationer” i Danmark, 

hvilket vi anser for værende utilstrækkeligt til, at der kan opnås den nødvendige ekspertise. 

 

Spørgsmål 

Vi anmoder venligst ministeren om en præcisering af, hvordan begrebet ”kønsskifteoperation” skal 

fortolkes. 

 

Vil ministeren fjerne begrebet ”kønsskifteoperation” fra § 21 i ”Bekendtgørelse om ret til 

sygehusbehandling m.v.”, således at transkønnede også er omfattet af ventetidsgarantien? 

 

Vil ministeren sikre, at transkvinder (mand til kvinde) også får mulighed for 

”kønsskifteoperationer” i udlandet? 

 

 

Venlig hilsen 

Linda Thor Pedersen 

Transpolitisk talsperson 
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