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  NEWSLETTER NO. 17  
 
     26. november 2009 
 
Kære medlemmer, 
 
Sig nærmer den tid hvor vi alle for travlt med juleforberedelser og samvær i familiens skød. 
 
Sådan er det for de fleste af os; men der findes blandt os desværre en del der ikke længe-
re har kontakt til deres familie som følge af den måde de har valgt at leve deres liv på. 
 
Hvorfor er det så svært at acceptere at vi ikke kun har en binær kønsopdeling? 
 
En væsentlig årsag er at vi er opdraget med en binær kønsopfattelse, som baserer sig på 
den biologiske sammensætning af kroppen, altså XX eller XY, for kvinde eller mand. Vort 
samfund er indrettet således at man placeres i en kasse fra fødslen. 
 
Det første spørgsmål de fleste stiller kort efter fødslen er: ”Er barnet sundt og rask” 
Det andet spørgsmål: Blev det en pige eller dreng? 
Her kunne svaret måske være: ” det må vi se når det vokser op” 
 
Dette var bare et af de berøringspunkter som Neel Fasting berørte i hendes foredrag den 
20. november i Vejle, da Trans-Danmark og TiD afholdte et fælles møde i forbindelse med 
den Internationale Mindedag for Transkønnede. 
 
Mere om dette og de øvrige arrangementer som vi har afholdt siden sidste nyhedsbrev 
kan ses nedenfor. 
 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle en god jul og et godt nytår, og håbe 
at så mange af jer som muligt deltager i julefrokosten den 11. december Kl. 19:00 i 
Kolt ved Århus. 
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Julefrokost 2009 

Foreningens julefrokost afholdes i år i Kolt forsamlingshus 
 
11/12-09 Kl. 19.00 
 
 
Kuvertpris 225,-   

Hvis man ønsker at overnatte, skal man selv medbringe liggeunderlag og sovepose. 

Menu: Traditionel Dansk julefrokost.  

Øl kan købes til kr. 30,- pr.0,5 liter 
            Øl kan købes til kr. 40,- pr. liter.                            
            Sodavand 0,5 liter kr. 15,- 1 liter 25,- 

Tilmelding kan ske her på hjemmesiden eller telefonisk til Ulla på Tlf.:86249668 eller 
26629628 og på mail ulla@rorvig.be 

Arrangementet er et fælles arrangement med TiD og alle er velkomne. 
 

Arrangementer i 2010 

 

Vi skal til at planlægge arrangementerne for 2010. 
 
Nu har alle en mulighed for, at komme med forslag til hvad de kunne tænke sig, og hvor i 
landet de skal afholdes. Vi kan ikke love at alt kan lade sig gøre, men vi vil lytte og se hvad 
der er muligt, det kunne måske være muligt, at lave det samme arrangement 2 gange, alt-
så en gang i hver landsdel. Der er ved at åbne sig en mulighed for, at der kan afholdes 
arrangementer i Kbh. 
 
Men kom nu med nogle bud, på den måde har i mulighed for at sætte lige netop jeres 
præg på planlægningen. 
 
Venlig hilsen 
Tina Vyum

mailto:ulla@rorvig.be
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5 krav til politikerne. 

 
I de seneste 8-9 måneder har Irene og Izabella besøgt Christiansborg og haft møder med flere poli-

tikere og det har resulteret i følgende: 

 

Fremsendt til udvalgte politikere på Christiansborg 

Christiansborg 

 

På opfordring af MF, Karina Lorentzen Dehnhardt, SF og efter samtaler med bl.a. MF, Lone Dyb-

kjær, ligestillingsordfører for de Radikale, og Per Clausen fra Enhedslisten, fremsendes de herunder 

anførte fem vigtigste punkter for transkønnede, idet vi udtrykker håb om, at de må blive fremført, så 

det fører til lovændring i overensstemmelse med deres indhold. 

 

Punkterne er udarbejdet for at forbedre forholdene for transkønnede i Danmark, men under indfly-

delse af rapporten af 29. juli 2009 udfærdiget af den Europæiske Menneskerettighedskommissær, 

Thomas Hammarberg. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&Bac

kColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679 

 

På enkelte punkter, hvor afstanden mellem nuværende lovgivning og Thomas Hammarbergs krav er 

skønnet store, har vi under hensyn til samfundsmæssige og etiske problemstillinger i bilagene frem-

ført forslag til minimumskrav. Dette skal dog ses som en et kompromis, idet vi mener Thomas 

Hammarbergs 12 punkter skal implementeres i alle landes lovgivninger. 

 

Vi har under udarbejdelsen af de 5 punkter i overensstemmelse med international anerkendt no-

menklatur valgt i overvejende grad at anvende begreberne kønsidentitet og transkønnede, hvor 

sidstnævnte er en fællesbetegnelse for transvestitter og transseksuelle. 

Transvestitter lever typisk med begge køn i vekslende udstrækning og som oftest i rimelig harmoni 

med begge kønsidentiteter. 

Transseksuelle ønsker overordnet på grund af disharmoni med deres biologiske køn at leve i over-

ensstemmelsen med deres kønsidentitet, og at det offentlige anerkender dette. De fleste, men ikke 

alle, har tillige et ønske om behandling med kønshormoner og at få foretaget en egentlig kønsskifte-

operation. 

Der er dog stor individuel variation og en vis grad af overlapning, ligesom der også blandt 

transkønnede findes forskellige opfattelser. 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
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De i denne skrivelse anført fem punkter med tilhørende bemærkninger og bilag er udformet af: 

 

Irene Haffner 

sekretær i Trans-Danmark 

 

Izabella Simonÿ 

Kasserer i TiD 

 

Tina Thranesen 

Den Danske Videnbank 

for kønsidentitet, transvestisme og transseksualisme 

 

og tiltrådt af foreningerne: 

Trans-Danmark og 

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske – LBL. 

 

Karin Astrup  

Formand for Trans-Danmark 

 

H.C Seidilin 

Landsformand -(LGBT-Danmark) 

 

Forslagene 
 

1) ”Beskyttelseslovene” 

 

I love der påbyder ligebehandling og forbyder forskelsbehandling og diskrimination ønsker vi at 

blive specifikt nævnt ved indførelse af ordene/begreberne kønsidentitet og transkønnethed de steder 

i lovene, hvor ordene køn og/eller seksuel orientering er nævnt. 

 

Bemærkninger 

Der er mange love, der indeholder ordene/begreberne "køn" og/eller "seksuel orientering", hvoraf 

her blot skal nævnes lov om lige løn til mænd og kvinder, lov om ligebehandlingsnævnet, lov om 

forskelsbehandling på arbejdsmarked, lov om forskelsbehandling pga. race, køn og seksuel oriente-

ring mv. 

I disse love er transkønnede ikke eksplicit nævnt, men formegentlig tænkt hørende til enten under 

køn eller seksuel orientering beroende på, hvad den enkelte lov omhandler og fortolkning i enkelte 

sager. 

Vi mener, at med erstatning af ordet "køn" med "kønsidentitet", kommer vi ud over fortolkningsmu-

ligheder, og i love hvor begrebet "seksuel orientering" indgår, vil det være naturligt at tilføje 

"transkønnede/transkønnethed" i overensstemmelse med, at det ikke er en minoritet med en seksuel 

orientering, men selvstændig minoritetsgruppe med en entydig betegnelse. 
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Uddybning med eksempler se bilag 1. 

 

 

2) Navneloven 
 

Navneloven ændres således, at reglerne om kønsbestemt fornavn alene gælder ved tildeling af for-

navn til nyfødte. 

 

Bemærkninger 

Navneloven omhandler bl.a. forhold vedrørende kønsbestemte fornavne. 

Det findes rimeligt, at der er regler om, at nyfødte skal have kønsbestemte navne, men myndige, 

voksne mennesker skal selv kunne vælge deres fornavne. Det er overdrevent formynderi at nægte 

dem selv at bestemme, hvilket fornavn, de ønsker. 

Alternativt ønskes reglerne om transseksuelles fornavneskift ændret til, at transkønnede mod behø-

rig dokumentation kan få tilladelse til at skifte til det ønskede fornavn. 

Uddybning se bilag 2. 

 

3) Legitimation 

 

Transkønnede bør gives mulighed for ved offentlig dokumentation at kunne dokumentere deres 

identitet uafhængig af deres aktuelle fysiske/kønslige fremtræden. 

 

Bemærkninger 

Transkønnede kommer med mellemrum ud for situationer, hvor det køn de fremtræder som, ikke er 

i overensstemmelse med deres identifikationspapirer herunder pas og kørekort. Det forekommer ved 

dagligdags foreteelser lige fra afhentning af pakker på postkontorer over kontakt til politimyndighe-

der til indchekning i lufthavne. Med øget behov for generelt skærpede sikkerhedsforanstaltninger 

må behovet for sikker identitet også forventes øget. 

Uddybning se bilag 3. 

 

4) Decentralisering og valgmuligheder 

 

Transkønnede bør gives mulighed for at blive vurderet mhp. kønsskifteoperation på mere end ét 

behandlingssted/behandlingsinstitution. 

Samtidig bør personer, der allerede er diagnosticeret som transseksuelle eller har levet stabilt og 

offentligt som det modsatte køn i en nærmere fastsat periode, ved fremlæggelse af dokumentation 

for foranstående og ved en enkel sagsbehandling have retskrav på kønsskifteoperation. 

 

Bemærkninger 

Vi finder, at Sexologisk Kliniks monopolagtige status er uheldig og ikke sikrer transkønnede til-

strækkelig grad af retssikkerhed i behandlingssystemet. Vi finder samtidig, at vurderingen af, om en 

person er transseksuel og i så fald opfylder kriterierne for kønsskifteoperation, er en udredning, der 

kan foregå fuldt betryggende blandt en større kreds af læger end alene lægerne ansat på Sexologisk 
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Klinik. Endelig finder vi det uheldigt, at der blandt Sexologisk Kliniks målgruppe af transkønnede 

er så stor skepsis over for klinikkens metoder og flere navngivne læger og psykologer. 

 

 

5) Ønske om permanent kønsskifte 

 

Kravene til omfanget af en kønsskifteoperation for at opnå officiel anerkendelse af skift til det mod-

satte køn bør revurderes, dels så kravene er sammenlignende kønnene imellem, og dels så kravene 

tilpasses samfundsudviklingen.  

Der skal udarbejdes en behandlings- og tidsplan for transkønnedes behandling, når der ønskes et 

kønsskifte. 

Der skal være en ankemulighed for transkønnede, som har fået afslag på en kønsskifteoperation. 

 

Bemærkninger 

Transkønnedes egenopfattelse af deres køn bør som udgangspunkt være gældende. Vi erkender, at 

der kan være etiske problemstillinger, der dog næppe er statiske, men som kan inddrages i kravene 

til permanent kønsskifte. 

Det bør være naturligt, at en person, der går i behandling, ved, hvad der skal foregå, og ved, hvor 

længe forløbet skal være. En forlængelse af behandlingen ud over den oprindelige tidsplan skal be-

grundes og en ny behandlings- og tidsplan skal udarbejdes. 

I dag er der ingen mulighed for at klage over et afslag på kønsskifte/-operation. det er en retssikker-

hedsmæssig mangel, som ikke er rimelig i et retssamfund. 

Se i øvrigt vedlagte bilag 5 

 

Bilag 
 

 

Bilag 1 
 

Lovforhold 
Teksten i flere love kan siges i sig selv, i deres formulering at være diskriminerende. Det gør sig 

gældende i love, som samlet kan betegnes som beskyttelseslove – dvs. love, der forbyder forskels-

behandling eller diskrimination af forskellige nærmere anført grunde over for nærmere beskrevne 

persongrupper. I disse love er kønsidentitet og transkønnede ikke nævnt. Beskyttelsen af transkøn-

nede skal imidlertid findes under begreberne "køn" og "seksuel orientering". 

Begrebet "køn" 

Det kan umiddelbart opfattes som en god ting, at transkønnede skal finde lovmæssig beskyttelse 

under begrebet "køn". Det er imidlertid ikke så enkelt, idet det kan give anledning til fortolkninger 

og tvivl om, hvorvidt transkønnede er omfattet af lovene, og om hvilket køn en transkønnet skal 

opfattes som. 

Begrebet "seksuel orientering" 

Det må efterhånden være gået op for alle, at kønsidentitet ikke har noget med seksuel orientering at 

gøre. Der er derfor nærmest tale om diskrimination, når transkønnede skal søge lovmæssig beskyt-
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telse under begrebet "seksuel orientering". 

 

Lovændringer 
Det må derfor være et højt prioriteret ønske at få ændret ordlyden i disse love ved, at "kønsidentitet" 

og "transkønnede" indsættes på lige fod med de andre grunde og persongrupper. 

Det vil have stor værdi, at der så ikke vil være grundlag for fortolkninger eller tvivl om, hvorvidt 

transkønnede i den ene eller anden situation er omfattet af disse loves bestemmelser. 

 

Som eksempel kan nævnes den såkaldte Kjole-Ole sag. Rigsadvokaten omtaler Kjole-Ole sagen i 

sin redegørelse den 29. april 2008 på denne måde: 

4.4. Sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. 

Kun én sag, der har været forelagt for rigsadvokaturen i indberetningsperioden, er endeligt afgjort. 

I sagen havde en direktør, der samtidig var bestyrelsesmedlem i et aktieselskab, som drev en "Bang 

& Olufsen"-forretning, overtrådt lovens § 1, stk. 1, ved at have nægtet at betjene en mandlig tran-

svestit, der indfandt sig i butikken iklædt kjole, på samme vilkår som andre, idet han oplyste prisen 

på en pladespiller til 10.000 kr. og bl.a. udtalte: "det er altså prisen, og så er du i øvrigt ikke vel-

kommen i butikken, så længe du har det tøj på" og "hvis du går hjem og tager din mors tøj af, kan 

det være vi finder en bedre pris". Direktøren har den 24. august 2007 vedtaget et bødeforlæg på 

2.000 kr. i anledning af overtrædelsen, og aktieselskabet har den 14. september 2007 vedtaget en 

bøde på 1.000 kr., jf. lovens § 3. 

(http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=677&aid=8834#bm8834) 

 

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. 

http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=698&aid=5681#bm5681 

 

§ 1. Den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, 

hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den 

pågældende på samme vilkår som andre, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. 

Rigsadvokaten har ikke anført hvilken af grundene, der henvises til. Det er heller ikke sædvane. 

Men det må konkluderes, at det ikke var på grund af Kjole-Oles race, hudfarve, nationale eller etni-

ske oprindelse eller tro. Tilbage er derfor kun "seksuelle orientering". 

Det betyder, at det rent lovmæssigt lægges til grund, at Kjole-Ole har været udsat for en forskelsbe-

handling på grund af sin seksuelle orientering. Og det er jo reelt noget vrøvl i og med, at det er Kjo-

le-Oles kønsidentitet, der gør, at han færdes iført kjole. 

Det vil vi betragte som værende diskrimination og næppe i overensstemmelse med de EU-retslige 

forhold. 

 

Transkønnede er omfattet af beskyttelseslovene 

Det fremgår tydeligt i daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksens skrivelse til 

Trans-Danmark den 22. september 2008, at transkønnede er omfattet af de omtalte love. 

http://www.thranesen.dk/?cat=712&aid=10921#bm10921 

 

Ministeren bemærkede, at med ligebehandlingsloven, ligelønsloven og forskelsbehandlingsloven 

http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=677&aid=8834#bm8834
http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=698&aid=5681#bm5681
http://www.thranesen.dk/?cat=712&aid=10921#bm10921


 

Side 8 af 17. 

 

 

 

Karin Astrup, formand for Trans-Danmark 

Returadresse, hvis andet ikke er anført: 

Tina Vyum, Hostrupvej 7, 7000 Fredericia 

formand@trans-danmark.dk 

Bankforbindelse: Amagerbanken, Hvidovre afdeling. Reg.nr.: 5230 konto nr.: 1513658 

havde den danske lovgivning allerede forbud mod at forskelsbehandle personer på grund af køn og 

seksuel orientering på det danske arbejdsmarked, og henviste til, at de EU-retslige forhold, og at det 

via EF-Domstolen er fastslået, at personer, der har gennemgået et kønsskifte er omfattet af ligebe-

handlingsprincippet, og at diskrimination af en person på grund af dennes køn eller kønsskifte vil 

være omfattet af den delte bevisbyrde. 

Vedrørende transvestitter, oplyste Ministeren, at ham bekendt, var der ikke faldet afgørelser om 

transvestitter, men der er ingen tvivl var om, at også transvestitter er omfattet forbuddet mod for-

skelsbehandling på arbejdsmarkedet. 

 

Det er ikke rimeligt, at den lovmæssige beskyttelse af transkønnede skal findes i henholdsvis orde-

ne/begreberne "køn" og "seksuel orientering" og det er tvivlsomt, om den danske lovgivning derom 

er i overensstemmelse med de europæiske menneskerettighedsregler eller vil kunne stå for en nær-

mere prøvelse ved Folketingets Ombudsmand. 

 

Bilag 2 

 

Navneloven ændres, således at reglerne om kønsbestemt fornavn alene gælder ved tildeling af for-

navn til nyfødte. Der kan være mange grunde til at have en beskyttelse af nyfødte ved valg af for-

navn. 

Over for voksne myndige personer er der imidlertid ikke tale om beskyttelse, men overdrevent for-

mynderi at nægte dem selv at bestemme, hvilket fornavn, de ønsker. 

Transkønnnede bør respekteres som personer der fuldt ud er i stand til selv træffe beslutninger ud 

fra hvilket køn de hovedsagelig fremtræder som.  

Såfremt der forsat ønskes restriktioner ved valg af kønsbestemt fornavn også for voksne myndige 

personer bør proceduren for transkønnede ved at påtage sig navn af det ønskede køn som et mini-

mum lempes i betydelig grad til evt. supplerende udtalelse fra egen læge eller relevant speciallæge, 

evt. alene ved stilling med 2 vidner. 

Vi finder det både ydmygende og nedværdigende at transkønnede skal vurderes af Sexologisk Kli-

nik om forhold, de fuldt ud selv er i stand til at bedømme og tage konsekvenserne af. 

I øvrigt henviser vi til eksempler på lovgivning i andre lande (Sverige og USA): 

http://www.thranesen.dk/?cat=822&aid=12479#bm12479 

http://www.thranesen.dk/?cat=690&aid=12477#bm12477 

 

 

Bilag 3 

 

Vi tænker her på dels gruppen af transkønnede, der er i behandlingsforløb mhp. permanent køns-

skifte men også på gruppen af transkønnede der lever som begge køn i varierende grad. 

Selvom mere sofistikerede identifikationsmetoder formegentlig er fremtiden, må man forvente 

at den umiddelbare fysiske fremtræden fortsat vil udgøre den første og i mange tilfælde tilstrække-

lige identifikation, også selvom vi forventer gradvis skærpet sikkerhedskrav i fremtiden. 

Vi er bekendt med at pas loven er under snarlig revision og har som ønske at transkønnedes særlige 

behov for legitimation tænkes ind i den fremtidige udformning af loven, ligesom andre identifikat i-

http://www.thranesen.dk/?cat=822&aid=12479#bm12479
http://www.thranesen.dk/?cat=690&aid=12477#bm12477
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onspapirer så som kørekort og sundhedskort kunne indeholde mulighed for at identificere sig som 

transkønnet. 

I en overgangsfase eller som et mere blivende dokument kunne et selvstændigt kort med officiel 

status være løsningen. 

 

FN's særlige undersøger, Martin Scheinin har den 3. august 2009 udfærdiget en rapport – A/64/211, 

som bl.a. beskæftiger sig med transkønnedes kønsidentitet og legitimation se i relation til terrorbe-

kæmpelsesforanstaltninger. 

http://www.thranesen.dk/?cat=821&aid=12472#bm12472 

 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4aae4eea0.pdf 

 

 

Bilag 4 

 

Ifølge Sundhedslovens § 208 fastsætter Sundhedsstyrelsen krav til lands- og landsdelsfunktioner på 

hospitalerne.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114054#Kap64 

 

Dette udmøntes gennem "Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet"  

http://www.thranesen.dk/?cat=698&aid=8218#bm8218 

 

http://www.sst.dk/publ/Publ2002/Specialeplanlaegning/INDEX.HTML 

 

 

Af specialeplanlægningen fremgår følgende. 

Psykiatri 

Lands- og landsdelsfunktioner (Side 127) 

Svære sexologiske lidelser, herunder transseksuelle mhp. eventuel kønsskiftevurdering: H:S (Rigs-

hospitalet, sexologisk klinik) (50).  

 

Plastikkirurgi 

Lands- og landsdelsfunktioner (Side 76) 

Transseksualisme, operation efter visitation fra Sexologisk Klinik finder vi vedblivende skal beteg-

nes som højst specialiseret og derfor kun bør foregå ét sted i landet. 

 

Sundhedsstyrelsen har bestemt, at behandling af transkønnede, der ønsker en kønsskifteoperation 

kun kan foregå på Sexologisk Klinik og at selve kønsskifteoperationen kun kan foregå på Rigs-

hospitalet. 

 

Vores kommentarer 

Vi anerkender at vurdering mhp. et så vidtrækkende indgreb som en kønsskifteoperation er en spe-

cialistfunktion, men vi mener samtidig, der er generelle forhold og også specifikke forhold, der taler 

http://www.thranesen.dk/?cat=821&aid=12472#bm12472
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4aae4eea0.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114054#Kap64
http://www.thranesen.dk/?cat=698&aid=8218#bm8218
http://www.sst.dk/publ/Publ2002/Specialeplanlaegning/INDEX.HTML
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for at ekspertisen bør spredes over flere behandlingssteder eller behandlingsinstitutioner. 

Vi mener også, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at de transkønnede er dem, der står nærmest 

til at vide, hvordan de har det med deres transkønnethed. 

Vi anerkender imidlertid det vigtige i, at en lægefaglig vurdering så vidt muligt ”fanger” personer, 

der ikke er transkønnede, men evt. lider af psykisk sygdom der kan udvise samme ønske. 

Der er i vid udstrækning tale om et område, hvor den enkelte behandler kan gøre sig bekendt med 

behandlingsprincipper og undersøgelsesmetoder gennem litteraturstudier, deltagelse i konferencer 

mm. Personlig erfaring med transkønnede er derfor ikke den eneste kvalifikationsgrund. Der findes 

allerede en større gruppe af læger, der har haft en del af deres uddannelse på Sexologisk Klinik og 

som aktuelt har transkønnede i behandling - dog uden at kunne indstille dem til operation. 

Der er i behandlingen af transkønnede i væsentligt omfang tale om en vurdering, der bygger på in-

terpersonel kontakt mellem behandler og patient, hvor man kan risikere, at en dårlig kommunikati-

on (”dårlig kemi”) kan have indflydelse på udfaldet. Ligeså vil en klage over behandlingen næppe 

kunne undgå at påvirke forholdet mellem behandler og patienten, da en fortsat behandling alene vil 

kunne foregå under den institution, der er klaget over. 

 

Specifikke forhold netop omkring Sexologisk Klinik er der ikke lavet undersøgelser over, men det 

er en udbredt opfattelse i det transkønnede miljø at behandlingen både er arrogant, overfladisk, i 

mange tilfælde uprofessionel, og at holdningen som udgangspunkt er skeptisk over for transkønne-

de, der søger vurdering og hjælp. 

Der foreligger flere beretninger fra transkønnede, som har opgivet at få hjælp pga. de nævnte for-

hold. De følelser, der udtrykkes i beretningerne, siger mere end ordene, hvad vi er oppe imod: 

http://www.thranesen.dk/?cat=661&aid=12115#bm12115 

http://www.thranesen.dk/?cat=664&aid=5575#bm5575 

http://www.thranesen.dk/?cat=664&aid=7843#bm7843 

http://www.thranesen.dk/?cat=702&aid=6992#bm6992 

 

Endelig er det værd at hæfte sig ved to væsentlige forhold. 

Til trods for, at Sexologisk Klinik siden 1986 har været eneste behandlingsinstitution for transkøn-

nede, er der ikke udkommet en eneste publikation om transkønnede fra institutionens side. 

Der er senest i 2009 stillet en række spørgsmål til Sexologisk Klinik. Det findes påfaldende, at be-

svarelserne ikke har karakter af seriøs imødekommenhed og afklarende svar, men i uhyggelig grad 

er intetsigende fraser om at ”følge internationale behandlingsprincipper” og tilsvarende reelt ind-

holdsløse udtalelser. 

http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=1095 

 

Vi er ikke i tvivl om, at flere læger rundt i landet, både speciallæger i primærsektoren og på andre 

klinikker, der behandler sexologiske problemstillinger, vil kunne løfte opgaven fuldt på højde med 

hvad der foregår på Sexologisk Klinik, og at man derved kan sikre transkønnedes retsstilling i be-

handlingen mhp. kønsskifteoperation og Sexologisk Klinik vil næppe blive et dårligere sted af at få 

seriøs sparring fra andre behandlere. 

 

http://www.thranesen.dk/?cat=661&aid=12115#bm12115
http://www.thranesen.dk/?cat=664&aid=5575#bm5575
http://www.thranesen.dk/?cat=664&aid=7843#bm7843
http://www.thranesen.dk/?cat=702&aid=6992#bm6992
http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=1095
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Bilag 5 
 

Omfang af en kønsskifteoperation – ligestilling mellem kønnene. 

I dag kræves der for at få ændret sin civilretslige kønsstatus – kønsbetegnelse, fornavn og person-

nummer (endetallet), at en kønsskifteoperation opfylder betingelserne fastsat af Sundhedsstyrelsen i 

Vejledning om kastration med henblik på kønsskifte 

http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=698&aid=5695#bm5695 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11017 

 

Af punkt 4 - Anerkendelse af kønsskifte foretaget i udlandet – som også gør sig gældende i relation 

til kønsskifteoperationer i Danmark fremgår det, at 

 

Det er en forudsætning for at anerkende et juridisk kønsskifte fra mand til kvinde, at følgende er 

opfyldt: 

- Kønskirtlerne er fjernet (orchidektomi), 

- penis er fjernet (penektomi) 

- og sædvanligvis at vaginoplastik og tildannelse af kønslæber er foretaget. 

Der bør endvidere foreligge oplysninger om den pågældendes hormonale status. 

Ved anerkendelse af et juridisk kønsskifte fra kvinde til mand kan forholdene variere. Det er dog en 

forudsætning for kønsskiftet, at både livmoder og begge æggestokke er fjernet. 

Der bør tillige foreligge oplysninger om den pågældendes hormonale status 

 

Der er altså forskel på omganget på kønsskifteoperation henholdsvis fra mand til kvinde og fra 

kvinde til mand, hvor kravene er mindre ved kvinde til mand. 

 

Der er i dag flere transkønnede, der af forskellige grunde som f.eks. alder eller helbred ikke ønsker 

at gennemgå en så omfattende operation, som der kræves i dag. 

Af denne grund og for at skabe ligestilling foreslås derfor, at kravene til omfanget af en kønsskifte-

operation som minimum ændres således: 

 

 

Et kønsskifte består af: 

Et kirurgisk indgreb i form af en kastration og eventuelt tildannelse af kønsorganer svarende til det 

køns, der skiftes til. 

Kriterier for mand til kvinde kønsskifte 

Fjernelse af kønskirtlerne (kastration), eventuelt fjernelse af penis og eventuel tildannelse af skede 

og kønslæber. 

Kriterier for kvinde til mand kønsskifte 

Fjernelse af livmoder og begge æggestokke, og eventuel fjernelse af bryster og tildannelse af en 

penis. 

 

Der skal være mulighed for dispensation pga. alder, helbred eller andre særlige forhold. 

http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=698&aid=5695#bm5695
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11017
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Behandlings- og tidsplan 
Der udarbejdes i dag ingen behandlings- eller tidsplan over behandlingsforløbet af transkønnede på 

Sexologisk Klinik. 

Transkønnede i behandling på klinikken kender derfor reelt intet til, hvad der skal foregå eller hvor 

lang tidshorisonten er, før de får afklaret, om deres ønske om et kønsskifte bliver imødekommet 

eller ej. 

Sexologisk Klinik er meget tilbageholdende med at oplyse noget konkret om den reelle længde af et 

behandlingsforløb. De oplyser gerne, som f.eks. i svaret på spørgsmål nr. 858 stillet af Retsudvalget 

på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt SF) den 4. juni 2009: 

 

Kontakten mellem Sexologisk Klinik og en patient, der ender med kønskorrektion, vil derfor mini-

mum være 2 år og 4 måneder 

http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=1095&aid=12159#bm12159 

 

Det er imidlertid en kendsgerning, at adskillige transkønnede har været i behandling på Sexologisk 

Klinik i betydelig længere tid – ja mere end fire (4) år uden at de er kommet en afklaring nærmere. 

Og det uanset, at de samme har levet i mindst lige så mange år fuldtids som deres ønskede køn. 

 

Det er uacceptabelt, at personer kan være i behandling i årevis uden kendskab til længden af forlø-

bet. 

 

Det foreslås derfor, at der udarbejdes en behandlings- og tidsplan for transkønnede, der kommer i 

behandling med henblik på et eventuelt kønsskifte. 

Behandlings- og tidsplanen bør indeholde oplysninger om, hvad der skal fremskaffes af relevant 

dokumentation til belysning af personens kønsidentitet, hvilke behandlinger og undersøgelser den 

pågældende skal igennem samt den tidsmæssige horisont for gennemførelse af behandlingen. 

Den samlede behandlingsperiode bør som udgangspunkt ikke vare mere end to år. 

Hvis behandlings- og tidsplanen ikke kan overholdes, skal dette begrundes af behandleren, og en 

revideret plan udarbejdes. 

 

Ankemulighed 
 

Det er i dag reelt ikke muligt at klage over et afslag på tilladelse til en kønsskifteoperation. Ifølge 

Sundhedsloven er det ministeren, der kan give tilladelse til kønsskifteoperationen, men kompeten-

cen er videregivet til Sundhedsstyrelsen, der samtidig er højeste klageinstans. 

Der kan selvfølgelig altid klages til ministeren eller anlægges en civilretslig sag ved domstolen, 

men i og med, at Sexologisk Klinik er tillagt den højeste kompetence på området, må det formodes, 

at uanset hvilke vidneudsagn, der støtter klagerens ønske om en kønsskifteoperation, vil de blive 

"overtrumfet" af erklæringer/vidneudsagn fra Sexologisk Klinik. 

Det er en retssikkerhedsmæssig brist, som ikke er værdig for et retssamfund. 

 

http://www.thranesen.dk/default.asp?cat=1095&aid=12159#bm12159
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International mindedag for myrdede transpersoner den 20. no-
vember 2009 i Vejle. 
 
21deltagere fra Trans-Danmark og TiD var mødt op til dette arrangement i Bygningen i 
Vejle, hvor de myrdede mindedes. 
 
På væggen var en liste med de seneste års myrdede transpersoner ophængt og det er 
uhyggelig læsning, med mere end 160 navne. 
 
Irene havde med stor flid fået en aftale med forfatteren Neel Fasting.  
Hun fortalte om det kvindeliges historie som vi som transkønnede insisterer på at vi er en 
del af. 
Hun beskrev den æteriske kvindelige krop som findes i den mandlige fysiske form - og 
vice versa - både som teori og som en erfaringsmulighed.  
 
Det blev en fantastisk aften hvor tiden med Neel Fasting strøg af sted.  
 
 
NEEL FASTING har i sit virke og i sit forfatterskab beskæftiget sig med netop det kvindeli-
ge princip som kan findes i både mænd og kvinder - og med det modsatkønnede i begge 
køn. I historiens kollektive bevidsthed er tiden blot et kort glimt og vi bærer stadig mange 
af fortidens åndelige bevidstheder i os og imellem os. Mange kvinder bærer stadig på en 
kollektiv skyld over det syndefald de uberettiget bliver tillagt og mange mænd savner in-
derst inde den kvindelighed de blev frataget da det kvindelige blev forjaget og skulle til-
dækkes. Vi bær alle disse egenskaber som en del af den menneskelige bevidstheds ud-
vikling, og de er den dag i dag årsag til mange ting i vores underbevidsthed vi ikke selv 
forstår.  
 
Neel Fasting sætter os på sporet af en genopdagelse. Genopdagelsen af det kvindelige 
som et stærkt og smukt princip der er blevet trådt under fode af en lineært og voldeligt 
mandligt regime som snart har varet i 3000 år. Hun er ikke imod mændene, men prøver at 
se undertrykkelsen af det kvindelige som evolutionens forsøg på at danne en stærk jeg-
bevidsthed - noget som blev mændenes privilegie.Det var mænd, som kunne udtale sig i 
det offentlige rum, og som styrede det - og som fik den samfundsmæssige magt.  
 
Mange af vores seksuelle underbevidstheder kan ses i dette lys. Selv vores kønsopfattel-
ser kan nogle gange bedre forstås i lyset af bevidsthedens historiske forløb.  
 

 Neel Fasting har også beskrevet det transkønnede set i lyset af bevidsthedens hi-
storie.  
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 Neel Fasting skriver om det i sin bog: ”Seksualitet, Selvudvikling og Tantra.” En 
spændende og indsigtsfuld bog. Hun har desuden skrevet ”Et sprog for det kvinde-
lige”.  

 Neel Fasting bor i dag i Nr. Snede i det fællesskab som blev knyttet omkring Jes 
Bertelsen, som er en kendt forfatter og forsker ud i den menneskelige bevidsthed.  

 
 
FORHISTORIEN  
 
Vi slugte dem råt. Bøgerne om Ayla fra den førhistoriske tid. Skrevet af Jean M. Auel. Der 
kom flere af slagsen. De handlede om kvinder. Det var som om det kvindelige i forhistorien 
var genopdaget der i begyndelsen af 1980`erne, for det handlede om stærke kvinder og 
gudinder og præstinder som i ”Tågerne over Avelon”.  
 
Der var en kerne af sandhed i fiktionerne. Ny forskning og nye opdagelser i bl.a. arkæolo-
gien viste et nyt billede af vores forhistorie. Eller vi var måske bare mere parate til at indse 
det indlysende i de fund og kendsgerninger vi havde lige for øjnene af os.  
 
Venusstatuetterne der vrimlede frem. De mange kvindelige antydninger i fundene på Kreta 
og i Tyrkiet (Anatolien)  pegede mere og mere entydigt på, at det kvindelige havde haft en 
helt anden position i fortidens samfund end det har nu. Hele vores vestlige kultur tager sin 
begyndelse med Adam og Eva og vores historiske kollektive bevidsthed kan så at sige 
ikke rumme noget før den tid. Og religionen har gjort sit til at udslette den fortid, som ikke 
desto mindre er begyndt at dukke op. En fortid hvor det kvindelige stod stærkt i menne-
skenes bevidsthed. Var agtet og æret fremstod som et guddommeligt princip der også be-
fordrede at guderne var kvindelige. 
 
Vi ved i dag at frugtbarhedsprincippet er blevet hyldet som det kvindelige guddommelige i 
verden. Og vi kan ud fra arkæologien se at der i mange, mange tusind år levede fredelige 
samfund i Anatolien (Tyrkiet) der var matrilineære (ikke at forveksle med matriakater). Ma-
trilineære samfund er hvor børn arver efter moderen.og netop moderen og modergudinen 
stod højt respekteret i disse tidlige samfund som også omfatter Egypten og de andre lande 
omkring Middelhavet. Kvinderne må have været lige med mændene, og det er værd at 
bemærke at kvinderne ikke udnytter deres spirituelle magt til at underkue mændene eller 
at føre krige. Dog foregik der formodentlig ofringer - af bl.a. mænd - og af kongen for et år, 
som blev ofret for at afgrøder skulle spire og unger fødes. Det kvindelige princip er cyklisk 
og ud ad til fredeligt. Netop derfor står disse samfund også stille i fredelig eksistens i tu-
sinder af år.  
 
Af grunde som man ikke kender, blev folkeslag nordpå (Sydlige rusland, Armenien m.m) 
sat i bevægelse og på meget kort tid, historisk set, forandrede de fra omkring 4.000 fvt og 
ned mod 1000 fvt den dengang kendte verden meget voldeligt. De overfaldt de forsvarslø-
se og fredelige samfund og tvang dem til en patrilineær og især en patriakalsk samfunds-
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orden. Guderne blev mandlige og kun få kvindelige guder fik lov at blive. Nok mest for fre-
dens skyld i forsøget på at integrere den gamle kultur med den nye. Men de uddøde lang-
somt. Dog kender vi gudinderne fra den græske mytologi - men der er deres gamle styrke 
underlagt Zeus. Vi kan læse om nogle af disse blodige og grusomme omvæltninger i det 
gamle testamente. Der blev indført en mandlig overgud: Herren, og al anden tilbedelse var 
forræderi eller afgudsdyrkelse. Det var kristendommen og senere Islam som tonede rent 
flag med en klar undertrykkelse af kvinderne. De blev nu mandens ejendom og fik samtidig 
skylden for al synd på jorden. Nogle få trodsede de usagte love og blev brændt som hek-
se. Den sikreste måde for manden at sikre sin magt på, var dels at udvikle teknologien, og 
dels at beherske kvindernes seksualitet og dermed var grunden lagt til de - teknologisk 
højt udviklede - samfund vi til dels stadig lever i. Det patriakalske og det patrilineære sam-
fund. 
 
Jeg synes personligt, at dette arrangement bør gentages, så flere kan få oplevelsen og 
fornøjelsen at dette foredrag. Næste gang måske øst for Storebælt. 
 
Stor tak til Irene for at arrangere dette foredrag. 
 

”Om at springe ud” med Sheila og Jeanett Lørdag den 19. september  
 
Her er Sheilas beretning: 
 
Først og fremmest introducerede jeg mig selv, og fortalte om hvor tidlig jeg startede med 
at gå i dametøj som 7-8 årig, uden at have nogen idé om hvorfor jeg havde denne trang.  
Jeg kom og opvoksede i et meget dysfunktionelt hjem, hvor alting blev tiet ihjel, og jeg fik 
aldrig chancen for at blive hørt. Jeg blev også tidlig ved skolelægen undersøgt og havde 
kun en testikel, den anden sad oppe i lysken, og jeg havde som mange drengebørn i pu-
berteten udviklet to knuder i brystet, en i hver side, og det var som om kroppen ville noget 
andet end det omgivende samfund ville kunne forholde sig til, nemlig at der er to køn, og 
så har du bare at leve som det du nu engang er født til. 
Jeg fortalte lidt om min arbejdsmæssige karriere jeg har haft, som slet ikke står i kontrast 
til den jeg er i dag, og igen en manifestation hvor meget man undertrykker sig selv for at 
leve op til den "rolle" man enten selv sætter, eller det omgivende samfund sætter normen 
for. 
Jeg fortalte om min skilsmisse, som jo gik i stykker pga. af ovenstående, og om angsten 
ved at begå sig, klæde om på rastepladser, date, om at få tøjet og make-uppen pakket ind 
som "gave", få den røde neglelak fjernet inden man mødte på arbejde og alle de ting som 
rigtig mange genkender fra dem selv, når man prøver på at holde noget skjult. 
I 2004 fik jeg mit livs Waterloo da jeg endte på et afvendingshjem for alkoholisme, ned-
brudt, flov og deprimeret måtte jeg starte helt fra bunden af(var faktisk under gulvbræd-
derne) og levede i det skjulte for at passe på mig selv, kun med det for tanke at skulle hol-
de mig ædru en dag af gangen. 
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Min ædruelighed og min nyvundne åndelighed som jeg lærte på behandlingshjemmet 
gjorde det, at min verden blev det legalt at være den jeg var og iklæde mig det modsatte 
køns tøj og med den sprogbrug og adfærd der også følger med i sin kvindelighed, men jeg 
havde stadig en overordnet målsætning, nemlig at komme til at leve 24/7 som den jeg er i 
dag. 
Det krævede nogle indrømmelser og jeg startede på et psykoterapeutisk forløb i 2007 over 
1½ år, 29 samtaler som jeg lige som min alkoholbehandling har været åben og ærlig over-
for, og derfor også kunne eksponere mig over for mine børn familie, alt efter hvornår jeg 
var klar til det. Det var svært at skulle gøre sig klar og forbedrede sig til disse indrømmel-
ser, og i grunden tror jeg aldrig man bliver klar til det. 
Mit værste scenarie var at de skulle høre det fra anden side i form af sladder, og det ville 
jeg helst undgå. 
I begyndelsen af 2008 startede jeg på hormoner, og jeg har lige siden levet frit, og handler 
i mine nabo butikker og behøver ikke mere at få tingende "pakket" ind som gave     

Min eksponering har været vellykket og jeg har taget det trin for trin og har ikke gjort det 
hurtigere end jeg selv kunne følge med, og jeg har her i midten af 2009 fået arbejde som 
cafe medarbejder, hvilket jeg er rigtig glad for og fik min navneændring i november, og i 
det hele taget mærker jeg ikke den store forskel på om jeg er det ene eller det andet, men 
tror så også det afhænger lidt af ens egen personlighed om man klarer processen eller ej. 
 
Jannie Sheila Frik 

 
Nyt fra TGEU: 
 
Council 2010 i Malmø: 

 
Det er nu besluttet at det tredje TGEU Council vil blive afholdt i Sverige i 2010.  
Det vil finde sted i Malmø (Skåne) i september 2010 og det forventes at der vil deltage 
250-300 transpersoner i dette council. 
Jeg vil gerne opfordre jer til at reservere de 4 dage i september og deltag i dette arrange-
ment. Som beskrevet af Irene Haffner i et tidligere nyhedsbrev, så er det en oplevelse for 
livet og samtidigt meget lærerigt. I får mulighed for at møde ligesindede fra ca. 40 forskel-
lige lande. 
Vi arbejder på at få Thomas Hammarberg til at være en af hovedtalerne 
Når der foreligger flere informationer, vil vi orientere jer. 
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Karin Astrup, formand for Trans-Danmark 

Returadresse, hvis andet ikke er anført: 

Tina Vyum, Hostrupvej 7, 7000 Fredericia 

formand@trans-danmark.dk 

Bankforbindelse: Amagerbanken, Hvidovre afdeling. Reg.nr.: 5230 konto nr.: 1513658 

 
Maltakonferencen: 

 
Den 27. september 2009 afholdtes på Malta en konference om trans-forhold i forbindelse 
med ILGA Europe årsmøde. 
 
Af arbejdsmæssige årsager kunne hverken jeg eller Pia deltage og Irene fik tilbudt en 
plads på så sent et tidspunkt at hun heller ikke kunne deltage. 
 
Konferencen udmøntede sig i en deklaration som er vedhæftet nyhedsbrevet som pdf fil. 
 
 
Dette var hvad jeg har valgt at bringe i denne omgang; dog vil jeg gerne gøre jer opmærk-
som på at komme med forslag til valget af årets transperson, en pris som uddeles i sam-
arbejde med TiD. 
 
Det næste nyhedsbrev vil blive udsendt i januar 2010 efter det næste bestyrelsesmøde. 
 
God jul og godt nytår 
 
Karin Astrup 
 
  


