
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Jeanette Tindø. 
 
Hermed et forsøg på at svare på jeres mange spørgsmål, fremsat i brev af 22. oktober 2002. Jeg beklager, at det 
ikke har været muligt at svare før nu. 

 
Ad 1: En person der ansøger om tilladelse til kønsmodificerende indgreb, skal selv sende ansøgning til 

Civilretsdirektoratet. Som led i deres vurdering udbeder Civilretsdirektoratet sig normalt en erklæ-
ring fra Sexologisk Klinik, hvis personen har været tilknyttet her. Sædvanligvis indhenter Civilrets-
direktoratet også Retslægerådets vurdering på baggrund af erklæringen fra Sexologisk Klinik. Til 
grund for Sexologisk Kliniks erklæring ligger et stort arbejde både for ansøgeren og klinikkens per-
sonale. Sexologisk Klinik hen holder sig til de internationale regler formuleret i Harry Benjamin 
kriterierne. Hvis en person skønnes at skulle indgå i et observationsforløb med henblik på eventuelt 
senere kønsmodificerende indgreb, vil observationsperioden forud for stillingtagen til patientens 
ønske om kønsmodificerende indgreb, derfor minimum vare 2 år. Heraf minimum i år før stillingta-
gen til eventuel henvisning til hormonel behandling. 

 
Ad 2: Der foreligger kun interne arbejdsdokumenter, til hvilke der ikke er aktindsigt ifølge offentlighedslo-

vens § 7. 
 
Ad 3: Sexologisk Klinik ledes af overlæge Ellids Kristensen, og der er ansat medarbejdere inden for føl-

gende faggrupper: psykologer, fysioterapeuter, socialrådgiver, psykiatere og andre læger samt se-
kretærer. 

 
Ad 4-11:Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at svare på disse spørgsmål. Vi er for tiden i gang med 

en opgørelse, der skal beskrive forløbet i Sexologisk Klinik efter en henvisning hertil på grund af 
transseksualitet. En sådan opgørelse vil gøre det nemmere at svare på de nævnte spørgsmål. 

 
Ad 12: Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, vil en person minimum skulle observeres i 2 år, før der 

tages stilling. 
 
Ad 13: Kan ikke besvares, det afhænger af konkrete forhold vedrørende den enkelte person. 
 
Ad 14: Der indhentes altid oplysninger fra tidligere behandling hos andre specialister. I konkrete tilfælde 

kan der være behov for henvisning til yderligere vurdering, det afhænger af den enkelte sag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ad 15-20:Her spørges til forskellige forhold vedrørende "succesfyldt operation". Hvorvidt der er tale 
om en succesfuld operation må vel være en subjektiv vurdering, som den enkelte kan gøre op. Flere 
forhold kan gøre, at en operation er mere eller mindre succesfyldt. Dels kan det operative resultat i sig 
selv have betydning, og dels kan det også have betydning, hvorledes den enkelte patient opfatter 
resultatet. Med andre ord, om vedkommende har forventet sig mere end en operation kunne indfri. Vi 
ønsker altid at have kontakt med patienterne i en periode efter det operative indgreb, men ikke alle 
patienter ønsker det. Det er ikke muligt at angive procentsatser i forhold til spørgsmålene omkring 
udfaldet af operationerne. Hvor mange reoperationer der foretages, må I søge oplysning om på de 
kirurgiske afdelinger. 
I forbindelse med samtalerne på Sexologisk Klinik, både i fasen hvor ansøgningen om operation 
overvejes, og efter en eventuel operation, forsøger Sexologisk Klinik at være sparringspartnere i 
forhold til patientens overvejelser og problemer, som transseksualiteten kan give i forhold til venner, 
familie og arbejde. I et vist omfang kan klinikken være behjælpelig med henvisning til eksempelvis 
øre,-næse,-halslæge med henblik på stemmetræning. Hvis der er behov for det, kan der også blive tale 
om støfteerklæringer til sociale myndigheder i forbindelse med eksempelvis epilering eller 
revalidering. 
 
Ad 21: Sexologisk Klinik møder biologiske mænd og kvinder som primært ønsker kønsskifte med 
efterfølgende skift af cpr.nr. og navn. Det kan vel ikke udelukkes, at der findes personer, der ville 
undlade operativt indgreb, hvis de kunne opnå cpr.nr. ændring og navneændring i overensstemmelse 
med det køn de føler de tilhører. 
 
 
 
 
 
 
 

Ellids Kristensen 
overlæge 
 


