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PRESSEMEDDELELSE 
 
En 15 årig transseksuel har fået fjernet brysterne med støtte fra sine forældre, på et dansk 
privathospital. 
Landsforeningen Trans-Danmark er ikke uvidende om at der findes transseksuelle børn og unge i 
Danmark og rundt om i verden, og der er eksempler på børn helt ned i 4-5 års alderen der føler de er 
født i den forkerte krop. Det er stadig et stort tabu for både børn og unge og deres forældre. I 
Danmark skal man være 18 år før man kan starte i en visitationsproces og en evt. 
hormonbehandling på Sexologisk Klinik som hører under sundhedsstyrelsen. Denne proces er 
meget langvarig. 
 
På en Høring om transkønnedes forhold i Danmark på Christiansborg den 14. marts 2011, hvor også 
sundhedsstyrelsen og sexologisk klinik var til stede, var der en massiv kritik af de procedurer som i 
dagens Danmark er gældende for transkønnede, og vi i Trans-Danmark forstår godt at der er 
forældre der tager affære for at sikre deres barns livskvalitet. 
Mange transseksuelle unge er selvmordstruede og udsat for nogle meget svære livsbetingelser, 
herunder depressioner, hvis de ikke får støtte og hjælp. Og støtte og hjælp er ikke hvad sexologisk 
klinik er kendt for blandt transseksuelle i Danmark. Historierne er mange om ydmygende og 
særdeles langtrukne samtaler hvor det kan vare op til 5-6 år før der træffes en afgørelse. 
I det danske sundhedsvæsen er dette helt og aldeles uhørt og ikke menneskeligt og slet ikke for 
unge mennesker der ønsker et godt og indholdsrigt liv. 
 
Er man 15 år og lever i en svær situation som født i den forkerte krop, er det en tidshorisont som 
næsten er uoverskuelig, og da alle erfaringer peger på, at jo hurtigere man behandler unge 
transseksuelle med fks. kønshormoner eller foretager kønsmodificerende indgreb, nu bedre bliver 
resultaterne, og af den grund vælger en del unge, samt deres forældre, behandling på 
privathospitaler her i landet eller i udlandet. 
 
Vi i Trans-Danmark har længe påpeget behovet for en undersøgelse af de procedurer som 
sundhedsstyrelsen og sexologisk klinik egenrådigt bestemmer som blandt andet bygger mere på 
sygeliggørelse, end på livskvalitet og ikke er i overensstemmelse med den nyeste version af det 
internationale anerkendte Standard of Care, som anbefaler behandling af unge transseksuelle ned til 
12 års alderen. 
 
Ledende overlæge på Rigshospitalets sexologiske klinik, Ellids Kristensen, udtaler ifølge Dagens 
Medicin, at ” En operation kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis vedkommende fortryder, og 
det skal hverken forældre eller den 15-årig selv kunne bestemme. Her skal de professionelle være 
professionelle og vurdere, om en operation er det rigtige”. 
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Trans-Danmark er enig i at man skal være forsigtig med irreversible indgreb, men støtter også at 
man sætter de unges trivsel og livskvalitet højere end sygeliggørelsen, og opfordrer til hjælp og 
støtte til disse udsatte unge og deres forældre. 
 
Vi vil opfordre den nye sundhedsminister til at se på procedurerne for hjælp til transseksuelle unge 
under 18 år, og til transkønnede i Danmark i øvrigt, og vi opfordrer  til at Danmark følger det 
internationale anerkendte Standard of Care, samt de anbefalinger som kommer fra EU og 
Europarådets menneskerettighedskommissær Thomas Hammerberg. 
 
Med venlig hilsen 
Landsforeningen Trans-Danmark 
Susanne Selmer og Irene Haffner 
 
Kontakt 97997701 – Irene Haffner 
 Presseansvarlig 
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