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Den 1. juli 2016. 

Sundhedsstyrelsen 

Vedr.: Revision af ”Vejledning om udredning og behandling af transkønnede” 

For at lave en vejledning om kønsmodificerende behandlinger er det nødvendigt først at afklare 

hvilket regelgrundlag, vejledningen hviler på. 

Den nugældende ”Vejledning om udredning og behandling af transkønnede” (VEJ nr. 10353 af 19. 

december 2014) anfører, at 

1. vejledningen har til formål at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal

udvise ifølge autorisationsloven, og

2. vejledningen knytter sig endvidere til sundhedslovens bestemmelser om kastration som led i

kønsskifte

Der nævnes imidlertid ikke, at vejlednings udformning overordnet er begrundet i Specialeplanen for 

lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet og de til denne tilhørende specialevejledninger. 

Specialeplanen og specialevejledningerne betegner kønsskifteoperation og kønshormonbehandling 

af transpersoner som højt speciale. 

Faktuelt defineres begrebet ”kønsskifteoperation” som enhver behandling af transpersoner 

begrundet i deres kønsidentitet og dermed som værende højt speciale. 

Imidlertid har begrebet ”kønsskifteoperation” i specialevejledningerne hele tiden udelukkende 

betydet ”kønsskifteoperation” i betydningen ”nedre kirurgi” (tildannelse af en vagina for MtK og en 

penis for KtM). 

LGBT Danmark bekendt, er der ved udarbejdelse af specialevejledningerne aldrig lavet et grundigt 

forarbejde vedrørende ”kønsskifteoperation” eller kønshormonbehandling, og anden 

kønskorrigerende behandling er overhovedet ikke omtalt i specialevejledningerne. 

Der findes endvidere ikke nyere forskning, som kan begrunde, at kønshormonbehandling af 

transpersoner og anden kønskorrigerende behandling skal betegnes som højt speciale. 

LGBT Danmark kan tilslutte sig, at ”kønsskifteoperation” i forståelsen af ”nedre kirurgi” er højt 

speciale og derfor skal foregå på et kvalificeret dansk eller udenlandsk hospital/klinik. 

LGBT Danmark må derimod afvise, at kønshormonbehandling og anden form for kønskorrigerende 

behandling er højt speciale. 

Forudsætningen for en tidssvarende vejledning om kønsmodificerende behandlinger er derfor, at 

kønshormonbehandling af transpersoner, og anden kønskorrigerende behandling ikke betegnes som 

højt speciale. 
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LGBT Danmark mener endvidere, at al kønsmodificerende behandling af transpersoner skal være 

funderet i informeret samtykke. 

Endelig bemærkes, at sundhedsloven i dag tilsiger, at tilladelse til kastration gives af 

Sundhedsstyrelsen. 

LGBT Danmark finder det forkert, at en styrelse skal sanktionere et informeret samtykke af en 

person, som ønsker behandlingen. Medsendte forslag er imidlertid udformet uden forudsætning om 

forudgående lovændringer. 

LGBT Danmark foreslår på baggrund af ovennævnte, at en vejledning om kønsmodificerende 

behandlinger får en udformning som beskrevet i medsendte forslag. 

Søren Laursen Linda Thor Pedersen 

Forperson Transpolitisk talsperson 
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