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Kære Søren Laursen og Linda Thor Pedersen
Tak for jeres brev af 17. oktober 2017, hvori I stiller forslag til ændringer af
lovforslaget om tilladelse af dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler (L 60
som fremsat 5. oktober 2017).
Jeg er glad for, at I følger lovforslaget og kommer med gode bidrag, også efter
fremsættelsen.
Som I ved, er det min klare ambition, at vi får skabt så gode rammer som muligt for,
at LGBT+-personer kan opleve sammenhængende behandlingsforløb af høj kvalitet i
sundhedsvæsenet. Lovforslaget skal ses i dette lys, og det er derfor efter min
opfattelse et vigtig led i den kontinuerlige udvikling på området.
Jeg har stor forståelse for, at I på nogle punkter kunne ønsker jer, at forslaget var
mere vidtrækkende, men jeg håber, at I samtidig kan anerkende, at de foreslåede
ændringer er udtryk for, at man fra Folketingets side på bedst mulig vis med de
politiske forskelligheder, der nu engang er, har fundet kompromiser, der skaber
fremgang på området. For så vidt angår svarene på jeres konkrete indsigelser
henviser jeg til vedlagte svar, som også er oversendt til Folketinget.
Som I ved, vil regeringen lancere en handlingsplan på LGBT+-området, der skal
forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBT+personer. Jeg kan til orientering oplyse, at Sundheds- og Ældreministeriet deltager
aktivt i udarbejdelse af planen, da også sundhedsvæsenet skal understøtte, at vi alle
kan leve det liv, vi ønsker, og være den vi vil. Det er et led af en større proces, hvor
normer og kulturer må flyttes, og hvor vi alle – det være sig myndigheder,
organisationer, virksomheder og civilsamfund i øvrigt – må samarbejde tæt for at
kunne lykkes med at skabe rum til, at alle kan udfolde sig deres egen kønsidentitet
frit. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at fortsætte det tætte samarbejde på
området.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby
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