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Kære Irene Haffner
Tak for de fremsendte pressemeddelelser fra Trans-Danmark om transseksuelles vilkår i Danmark generelt og om den i medierne omtalte sag om bortoperation af en 15-årigs bryster på baggrund af dennes opfattelse af sin egen
kønsidentitet.
Jeg er glad for at læse, at Trans-Danmark bakker op om, at regeringen vil
undersøge reglerne om kønskorrigerende behandling, herunder mulighederne
for at foretage juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.
Det er min opfattelse, at undersøgelsen af de nugældende regler må søge at
balancere hensynene til procedurernes særlige karakter, herunder deres
uigenkaldelighed og kompleksitet, og at der skal være tilstrækkelig sundhedsfaglige indikation for at påbegynde et forløb, som sigter mod en kønsskifteoperation, samt de behov, som en behandlingssøgende person har, herunder at
det kan opleves som en stor personlig belastning at skulle gennemgå et længere udredningsforløb. Endvidere må der tages udgangspunkt i, at udredning i
forbindelse med transseksualitet, herunder kønsskiftevurdering, i Sundhedsstyrelsens nugældende vejledning om lands- og landsdelsfunktioner er fastsat
som højt specialiseret landsfunktion ved Rigshospitalets Sexologiske Klinik.
Jeg håber, at Trans-Danmark deler min opfattelse af forudsætningerne for de
videre overvejelser, og at I vil bidrage konstruktivt til det videre forløb.
I forhold til selve proceduren for tilladelse til kønsskifteoperation kan jeg oplyse, at der pågår overvejelser om, hvorvidt sagsbehandlingen kan lettes og
gøres mindre bureaukratisk for ansøgerne. Overvejelserne udspringer bl.a. af,
at Sundhedsstyrelsen har oplyst, at Sverige og Danmark skiller sig ud fra Norge, Finland og Storbritannien ved at kræve, at personer, der ønsker kønsskifte, skal ansøge henholdsvis Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen om tilladelse. Der kan således være mulighed for at afbureaukratisere området, bl.a.
med henblik på at sikre en hurtigere sagsbehandling ift. selve afgørelsen.
I forhold til den konkrete sag omtalt i medierne om en 15-årig, der har fået
bortopereret sine bryster, har Sundhedsstyrelsen oplyst, at styrelsen vil se på,
om indgrebet er overensstemmelse med lægens pligt efter autorisationsloven
til at vise omhu og samvittighedsfuldhed. Jeg håber, at Trans-Danmark har
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forståelse for, at jeg som minister naturligvis ikke kan foregribe resultatet af
denne vurdering, og at jeg derfor ikke kan tage stilling til den konkrete sag.
Endnu engang tak for henvendelserne.

Med venlig hilsen

Astrid Krag

