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HØRING VEDR. UDKAST TIL VEJLEDNING OM
UDREDNING OG BEHANDLING AF TRANSKØNNEDE
Sundhedsstyrelsen har ved e-mail af 2. juni 2014 anmodet om Institut
for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til høring
vedrørende udkast til vejledning om udredning og behandling af
transkønnede.
Institut for Menneskerettigheder anførte i sit høringssvar af 27. marts
2014 vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af
sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med
behandling, diagnostik og forskning m.v., at der er behov for yderligere
behandlingstilbud for unge under 18 år.
Instituttet finder det positivt, at det af udkastet til vejledningen
fremgår, at der for gruppen af unge transkønnede under 18 år gives et
målrettet tilbud som blandt andet omfatter pubertets-stop behandling
samt hormonbehandling for personer, som har overstået puberteten.
Instituttet finder det endvidere positivt, at den enkeltes rettigheder i
forhold til sundhed klart fremgår af vejledningen, hvor der blandt
andet gives mulighed for henvisning til deponering og nedfrysning af
æg- og sædceller med henblik på senere assisteret reproduktion.
Instituttet bemærker endvidere, at vejledningen generelt indeholder et
både inkluderende og tidssvarende sprogbrug. Vejledningen anvender
dog fortsat begrebet ”diagnosen transseksuel” . Flere
civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer transpersoner, har
påpeget, at denne sprogbrug virker forældet og unødigt
diagnosticerende. Institut for Menneskerettigheder finder således, at
Sundhedsstyrelsen i stedet bør overveje at anvende betegnelsen
”transkønnethed” i forbindelse med diagnoser ved kønskorrigerende
behandling.

25. JUNI 2014

I høringsnotatet af 7. april 2014 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
fremgår det, at diagnosen ”transseksuel” ikke betyder, at ”der er tale
om en somatisk lidelse eller psykiatrisk lidelse, og hverken diagnosen
eller klassifikationen af denne indebærer, at sundhedsvæsenet
betragter personer, der er diagnoseret transseksuelle, som psykisk
syge”. Instituttet finder, at dette også bør fremhæves i vejledningen
som udtryk for samfundets stadigt mere rummelige opfattelse af
personers frihed og ret til at definere sin selvvalgte kønsidentitet- og
udtryk.
Der henvises til sagsnr. 5-1010-230/1.
Med venlig hilsen
Peter Ussing
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