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Vedr.: Pjecerne om hormonbehandling af henholdsvis transkvinder og transmænd 
 
LGBT komiteen finder det prisværdigt, at de to pjecer er udgivet i revideret form, men der er 
nogle ting, som vi vil påpege og foreslå rettet. 
 
1. Afsnittene om kontrol og om patienter bosiddende i Jylland/Sønderjylland eller på 

Fyn 
I begge pjecer er der i afsnittet ”Kontrol” anført, at kontrol med 1 til 2 års mellemrum evt. 
kan foregå hos egen læge. Teksterne er dog forskelligt formuleret i de to pjecer. 
I begge pjecer er der endvidere et afsnit om, at patienter bosiddende i 
Jylland/Sønderjylland eller på Fyn med forskellig formulering kan overgå til kontrol på 
universitetshospitalerne i Aalborg og Odense. 
LGBT komiteen henleder opmærksomheden på, at der i afsnit 7.2, 3. afsnit i 
Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold” står: 
• Ud fra det fastlagte opfølgningsprogram kan vedligeholdelsesbehandlingen og kontrol 

eller dele af denne – ud fra en konkret og individuel vurdering ved den 
behandlingsansvarlige speciallæge ved MDT – varetages på lokalt sygehus, i 
speciallægepraksis eller hos egen læge (’shared care’). 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206531 

Afsnittene om personer bosiddende i […] er dermed ikke i overensstemmelse med 
Sundhedsstyrelsens vejledning. 
LGBT komiteen foreslår, 
1. at afsnittene i begge pjecer om kontrol hos egen læge formuleres ens, og 
2. af afsnittene i begge pjecer om patienter bosiddende i Jylland/Sønderjylland eller på 

Fyn slettes. 
2. Forkert henvisning 

I pjecen vedr. transmænd, side 2, 2. afsnit: Henvisningen ”Se 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud” 
Den anførte URL er forkert. Forhold vedrørende medicintilskud er flyttet til 
Lægemiddelstyrelsen. 
Den korrekte url er: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/individuelle-tilskud/ 
LGBT komiteen foreslår, 
1. at url’en rettes i pjecen vedr. transmænd, og 
2. at der indsættes en tilsvarende oplysning i pjecen vedr. transkvinder. 

3. URL’erne på de to pjecer 
1. Pjecen vedr. transkvinder ender på ”ftm”, hvilket jo er forkortelsen for ”female to 

male”. 
Url’en indikerer derfor fejlagtigt, at pjecen vedrører transmænd. 
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-13962/rh-jmc-cki-ftm.pdf 
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2. Pjecen vedr. transmænd ender på ”mtf”, hvilket jo er forkortelsen for ”male 
to female”. 
Url’en indikerer derfor fejlagtigt, at pjecen vedrører transkvinder. 
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-13948/rh-jmc-cki-mtf.pdf 

LGBT komiteen foreslår, at der byttes om på de to endelser, så endelserne på url’erne 
svarer til indholdet. Det bør overvejes at bruge de danske forkortelser ”ktm” (kvinde til 
mand) og ”mtk” (mand til kvinde) i url’ernes endelser i stedet for de engelske forkortelser. 

 
De to pjecer vedrører overordnet det samme – behandling af transpersoner med det modsatte 
køns kønshormoner. Derfor bør de også i videst muligt omfang være ens mht. opsætning og 
sprogbrug. 
 
4. Udgiver 

Udgiveren af pjecerne er Gynækologisk Klinik. Der har været megen kritik af at 
transpersoner skal gå til behandling på afdelinger med andre formål. Dette var en 
medvirkende årsag til at oprette Center for Kønsidentitet. Følgelig bør udgiveren af 
sådanne pjecer være centret snarere end en afdeling for kvindesygdomme. 

5. Overskriften 
1. Information vedrørende hormonbehandling ved transkønnethed eller anden 

kønsidentitetsproblematik for transkvinder. 
2. Hormonbehandling ved transkønnethed eller anden kønsidentitetsproblematik for 

transmænd. 
Overskrifterne bør formuleres ens – selvfølgelig med undtagelse af ordene ”transkvinder” 
og ”transmænd”. Ordet "kønsidentitetsproblematik" bør ændres til "kønsidentitetsforhold", 
så det stemmer overens med kontaktkoderne i SKS. 
LGBT komiteen foreslår, at pjecernes overskrift bliver ”Information vedrørende 
hormonbehandling ved transkønnethed eller andre kønsidentitetsforhold for transkvinder” 
og tilsvarende for transmænd. 

6. Kirurgisk kønsskifte 
Begge pjecer har et afsnit om kirurgisk kønsskifte, der begge starter med ”Hvis du senere 
får fjernet”. 
I pjecen vedr. transmænd er der indsat overskriften ”Kirurgisk kønsskifte”. Sådan en 
overskrift er der ikke i pjecen vedr. transkvinder. 
Og så er afsnittene placeret forskelligt i pjecerne. 
LGBT komiteen foreslår, at afsnittet i pjecen vedr. transkvinder 
1. tilføjes overskriften ”Kirurgisk kønsskifte”, og 
2. at afsnittet i pjecen vedr. transkvinder flyttes til efter afsnittet ”Hvis du allerede er i 

behandling med kvindeligt kønshormon”, så afsnittet får samme placering, som i 
pjecen vedr. transmænd. 

7. Sidste afsnit i begge pjecer 
Begge pjecer afsluttes med et afsnit ”Hvis du har spørgsmål …”. 
LGBT komiteen foreslår, at der indsættes overskriften ”Har du spørgsmål”, så det 
tydeligt fremgår, at afsnittet ikke er en del af det foranstående afsnit, men et selvstændigt 
afsnit. 

 
Med venlig hilsen 
 
Tina Thranesen Søren Laursen 
 Talsperson 
 


