
 

 

 

 

 
Kære Linda Thor Pedersen  

 

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har bedt mig takke for og besvare LGBT 

Danmarks henvendelse af 13. september 2015.  

 

Jeg kan bekræfte, at bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. i § 21 fastsæt-

ter, at bl.a. retten til udvidet frit sygehusvalg ikke omfatter henvisning til kønsskifte-

operation.  

 

Baggrunden herfor er beskrevet i bemærkningerne til det lovforslag, som blev præ-

senteret for Folketinget i 2002 og dannede grundlaget for lov nr. 143 af 25. marts 

2002 om ændring af lov om sygehusvæsenet, der indførte et såkaldt udvidet frit sy-

gehusvalg. Det er således anført, at ”(d)et er endvidere tanken at afgrænse ordnin-

gen, så den ikke omfatter en række behandlingsformer, hvor en ventetid på over 2 

måneder i almindelighed ikke kan anses for et problem, der bør prioriteres. Det gæl-

der f.eks. kosmetiske operationer i det omfang, de finder sted i det offentlige sund-

hedsvæsen, barnløshedsbehandling, sterilisation, kønsskifteoperationer m.m., (…)”.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet kan oplyse, at begrebet ”kønsskifteoperation” fortol-

kes bredt, hvorfor det således også dækker eksempelvis fjernelse af bryster hos 

transmænd eller ændring af de primære kønskarakteristika, som du selv nævner.  

 

I forhold til dit spørgsmål om behandling i udlandet kan det oplyses, at transkønnede 

under særlige omstændigheder kan tilbydes kønsmodificerende kirurgisk behandling 

(kønsskifteoperation) i udlandet.  

 

Efter den nævnte bekendtgørelses § 25 har den region, som patienten bor i, mulig-

hed for at kunne henvise til behandling i udlandet uden Sundhedsstyrelsens godken-

delse. Det fremgår således af bestemmelsen, at et regionsråd kan tilbyde patienter 

henvisning til behandling i udlandet.  Bestemmelsen gør det med andre ord muligt for 

regionsrådet at henvise til behandling i udlandet, men den udløser ikke en rettighed 

for patienten.  

 

Et regionsråd skal derimod efter bekendtgørelsens § 26 tilbyde en patient henvisning 

til udlandet, hvis patienten er indstillet til en nødvendig behandling, der ikke kan ydes 

på et dansk sygehus. En sådan indstilling skal udfærdiges af højeste indenlandske 

specialkundskab på området og godkendes af Sundhedsstyrelsen.  

 

Bekendtgørelsens § 26 indeholder således en forpligtelse for regionen – og dermed 

en rettighed for patienten.  
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Efter sundhedslovens § 208 godkender Sundhedsstyrelsen specialfunktioner på syge-

husene. Efter den gældende specialevejledning er plastikkirurgisk afdeling på Rigs-

hospitalet godkendt til at varetage den højtspecialiserede funktion ”kønsskifteopera-

tion”.  Rigshospitalets plastikkirurgiske afdeling kan derfor varetage kønsmodifice-

rende kirurgisk behandling fra mand til kvinde.  

 

Sundhedsstyrelsen kan derfor kun efter § 26 godkende en kønsskifteoperation i ud-

landet, hvis der foreligger en indstilling fra overlægen ved plastikkirurgisk afdeling på 

Rigshospitalet, der ud fra en konkret lægefaglig vurdering indstiller patienten til et 

konkret behandlingstilbud på en navngiven sygehusafdeling i udlandet, og hvis dette 

behandlingstilbud ikke kan tilbydes i Danmark.  

 

Jeg beklager, at svaret har været længe undervejs.   

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

  Kirstine F. Hindsberger   


