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Kære Tonny Pomiklo, 
 
Du har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen med spørgsmål om tilsynet 
med gynækolog Peter Bagger og hormonbehandling af transkønnede. 
Sundhedsstyrelsen har forstået din henvendelse således, at du spørger om 
transkønnede patienters mulighed for fortsat behandling med hormoner. 
    
Jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen udmelding i november 2012 om be-
handling af transseksuelle fortsat er gældende.  Udmeldingen vedrører be-
handlingen indtil Sundhedsstyrelsen nye vejledning om udredning og be-
handling af transkønnede foreligger. Udmeldingen kan læses på hjemmesi-
den: (https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2012/behandling-af-
transseksuelle).  
  
I den gældende udmelding er der anført: 
”Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at der i dag er en del transpersoner, der 
får hormonbehandling udenfor det højtspecialiserede behandlingstilbud. De 
læger, der i dag har myndige transseksuelle i behandling, kan indtil videre 
fortsætte med de patienter, de allerede behandler”  
og  
”Er du transperson over 18 år og allerede i hormonbehandling, kan du indtil 
videre fortsætte hos den læge, der allerede behandler dig”  
  
Hvis en læge ikke vil fortsætte en behandling af en transkønnet patient med 
hormoner, kan lægen henvise patienten til den højtspecialiserede teamfunk-
tion ved Sexologisk Klinik, der bl.a. omfatter gynækologi, og som kan vur-
dere behovet for hormonbehandling, således at patienter som hidtil har væ-
ret i hormonbehandling hos praktiserende speciallæge i givet fald, kan få 
hurtig vurdering og et relevant behandlingstilbud ved den højtspecialiserede 
teamfunktion. 
  
Patienten må selv kontakte sin praktiserende læge for at få en henvisning 
hertil.  
  
Sundhedsstyrelsen har ikke mulighed for at pålægge en læge at forestå no-
gens behandling med hormoner, således heller ikke speciallæge i gynækolo-
gi Peter Bagger.  
  



 

 Side 2 

Jeg skal videre understrege, at Sundhedsstyrelsen ikke har givet nogen spe-
ciallæge i gynækologi - således heller ikke speciallæge i gynækologi Peter 
Bagger - pålæg om, at de ikke længere må behandle transkønnede med hor-
moner. Behandlingen skal blot ske inden for rammerne af Sundhedsstyrel-
sens udmelding af november 2012.   
  
Jeg håber dette er tilstrækkeligt oplysende for dig. 
 
  
Venlig hilsen 
 
 
Ivar Gøthgen 
Afdelingslæge, dr.med. 
 
 

 

 


