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Kære behandlere!
Behandling af transkønnede har længe været et

Vejledningen vil gøre det ulovligt for jer at yde

område med lav prioritet i Danmark. Det har ført

jeres patienter den bedst mulige behandling,

til mangel på viden, monopolisering af behand-

eller behandling overhovedet. Konsekvenserne vil

ling og en ond cirkel af fordomme.

være katastrofale for mange patienter.

Sundhedsstyrelsen (SST) har udsendt et udkast

Der er hårdt brug for at I, vore behandlere, gør

til “Vejledning om udredning og behandling af

SST opmærksom på jeres bekymringer.

transkønnede” (1).

Hvad er situationen lige nu?
Den nye vejledning fastholder, og på nogle om-

samtykke, hvor patientens egen oplevelse af sit

råder skærper, den hidtidige praksis med lang-

køn anerkendes. Megen af den behandling, der

varige, umyndiggørende forløb, hvor et behand-

er behov for fra gynækologer og kirurger, kræver

lerteam med monopol i Danmark kan afvise at

heller ikke tværfagligt team work, f.eks. er køns-

behandle patienter, uden at afgørelsen kan

hormonbehandling, brystkirurgi, hårfjernelse og

ankes.

hysterektomi behandlinger, som foretages rutinemæssigt og ikke adskiller sig væsentligt fra be-

I bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling

handling af ikke-transkønnede – det kræver blot

står, at kønsskifteoperation ikke er omfattet. Det

anerkendelse af patientens køn.

betyder, at transkønnede ikke er omfattet af ventetidsgarantien og derfor udsættes for meget

Vejledningen vil medføre, at alle transkønnede

lange ventetider.

i Danmark skal udredes på Sexologisk Klinik, der
er den eneste enhed, som er godkendt dertil jf.

Vejledningen kræver, at udredning kun må fore-

Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Ventetiden

tages af teams bestående af en psykiater, en gy-

på at starte et forløb er i dag allerede op til 1 år.

nækolog og en plastikkirurg, som alle har erfaring

Husk, at ingen behandling ikke er en neutral hand-

med behandling af transkønnede. Det er helt

ling; at leve med kønsdysfori er en lidelse, der

unødvendigt – udredningen er formynderisk og

skal tages alvorligt. Internationale undersøgelser

psykiatriserende, og bør erstattes af informeret

peger på, at manglende behandling kan føre
til en drastisk forhøjet selvmordsrisiko hos transkønnede. (2)(3)

I øjeblikket er der ingen grund til at tvivle på, at

patienterne. Tværtimod er mange centrale punk-

SST har tænkt sig at håndhæve dette monopol.

ter i modstrid med internationale anbefalinger og

Privatpraktiserende læger bliver allerede i dag

undersøgelser. (4) Den stærke kritik fra patienter

opsøgt af SST og vælger at stoppe tilfredse, trans-

og interesseorganisationer, samt spørgsmål til mi-

kønnede patienters behandling.

nisteren for sundhed og forebyggelse, har ikke

SST har ikke vist nogen dokumentation for, at den

fået SST til at adressere nogle af kritikpunkterne.

behandling, de foreslår, skulle være gavnlig for

Men hvad nu, hvis I fortryder?
Ganske få transkønnede oplever fortrydelse over

fortryder sit ønske om at leve som et andet køn,

modtaget behandling – omkring en procent.

end personen var tildelt, men om, at nogle har

Hyppigste årsag er dårlig kvalitet eller komplika-

oplevet problemer med behandlingskvalitet og

tioner af kirurgi, efterfulgt af sociale konsekvenser.

samfundets fordomme. (5)(6)

Der er altså ikke tale om, at den transkønnede

Hvad nu, hvis I i virkeligheden er psykisk syge?
Desuden er informeret samtykke ikke det samme
års udredning af tværfaglige teams for at komme

som at komme ind fra gaden og kræve en ope-

i betragtning til forholdsvis simple behandlinger.

ration. Informeret samtykke forudsætter under

At det forlanges af transkønnede er kun baseret

alle omstændigheder patientens evne til kritisk

på fordomme om, at transkønnethed i sig selv er
lig med mangel på dømmekraft, og fratagelse

og tilstrækkelig information (7)(8). Men det kræ-

af retten til at bestemme over egen krop. Me-

ver ikke årelange udredninger.

gen behandling kræver ikke ‘høj specialisering’,
men fortsat blot, at patientens køn anerkendes.
Tilbageholdelse af behandling pga. transkønnethed er forskelsbehandling.

Men er der ikke nogen, der er i tvivl?
Ikke alle transkønnede har brug for den samme

at tilpasse deres historier til behandlerens forventninger, og ofte ikke tør stille spørgsmål, der rent

handling, der vil hjælpe dem bedst. Men en pa-

faktisk er relevante. En sådan relation giver derfor
transkønnede dårlige muligheder for at træffe af-

tient/behandler-relation, hvor behandleren alene

-

kontrollerer adgangen til ønsket behandling,

es ikke evidens for, at den slags gate-keeping

levner ingen rum for ærlighed og tillid, og det er

gavner transkønnede. (9)

velkendt, at transkønnede i disse situationer søger

Det har vi brug for:
Vi har brug for behandling baseret på informeret

betegnes som “højt specialiseret” i Sundhedssty-

samtykke, varetaget af behandlere med kompe-

relsens Specialeplan, og transkønnethed bør

tence på de enkelte behandlingsområder, uden

fjernes fra listen over psykiatriske diagnoser, så

særregler for patienter udelukkende pga. tran-

behandlingskrævende tilstande hos den enkelte

skønnethed.

diagnosticeres og behandles på samme måde

Herunder bør udredning af transkønnethed ikke

som hos ikke-transkønnede.

Det kan du gøre:
Kræv at få lov til at behandle dine patienter

Fra transkønnede og allierede til kamp for in-

bedst muligt. Støt vores krav om professionel og

formeret samtykke

tidssvarende behandling. Se hvordan du sender
en tilkendegivelse overfor Sundhedstyrelsen her:
http://lgbt.dk/informeret-samtykke/
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