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Høring vedr. udkast til udredning og behandling af transkønnede
Region Nordjylland hilser det modtagne udkast til udredning og behandling af
transkønnede velkomment, med en forventning om at der nu kommer en større tydelighed om muligheden for differentieret behandling af transkønnede. Efter samråd
med de relevante lægefaglige specialer på de nordjyske sygehuse har Region Nordjylland følgende specifikke kommentarer til det tilsendte:
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Særligt vedrørende stk. 1., indledningen: Det skal pointeres at et kønsskifte ikke nødvendigvis involverer kønskorrigerende kirurgi. En del patienter ønsker kun hormonbehandling kombineret med støttende samtaler. Plastikkirurgen behøver således ikke
være en del af det faste team, som det er beskrevet i stk. 1 i vejledningen. Endvidere
behøver nye patienter således ikke se en plastikkirurg, før det er afklaret hvilken behandling, der er relevant.
I stk. 1.1.1. bør det endvidere tilføjes, at også patientens ønske om grad af kønsmodificerende behandling bør indgå i en udredning.
I relation til afsnit 2 Rådgivning, udredning, observation, henvisning til behandling og
behandling af unge under 18 år, har Region Nordjylland følgende generelle kommentarer:
Det fremgår ikke af udkastet til vejledningen hvor mange af sådanne højt specialiserede multidisciplinære teams, der skal forefindes i DK. Hvis disse teams skal have
opdateret særlig ekspertise og erfaring omkring udredning og behandling af
transkønnede, vil det formentlig kun være realistisk at have et meget begrænset antal
teams på landsplan.
Indtil videre har problematikker omkring transkønnede været en sjældenhed i børneafdelingerne, så det er en ekspertise, der skal opbygges. Området vil dog kunne
vokse i takt med, at børneafdelingerne udvikler sig fra børneafdelinger  børne-unge
afdelinger med et indtag af patienter op til 18 år mod en traditionel aldersgrænse på
op til 15-16 år.
Samlet set konstaterer Region Nordjylland, at der i det fremsendte udkast er et godt
udgangspunkt for at tilbyde transkønnede udredning og behandling.
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