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Besvarelse af spørgsmål nr. 112 af 24. marts 2004 fra Folketingets Sundhedsudvalg (Alm. 

del - bilag 479). 

Spørgsmål nr. 112: 

Svar: 

"Idet der henvises til vedlagte kronik bedes ministrene oplyse, om regeringen nu vil 
tage initiativ til at nedsætte et udvalg, der skal undersøge lovgivningen vedrørende 
transseksuelles forhold i Danmark, herunder også forholdet tilEU'sretningslinjer om 
ikke at diskriminere transseksuelle. Der henvises endvidere til bilag 502 og 566 fra 
sidste samling." 

I kronikken anføres det, at mange danske transseksuelle føler det krænkende, når de skal 

fremvise identitetspapirer eller lignende, hvori oplysningerne ikke er i overensstemmelse med 

deres fremtræden. Særligt fremhæves problemstillingen vedrørende muligheden for ændring af 

fornavn. Det foreslås bl.a. på denne baggrund, at der nedsættes et udvalg med henblik på at 

forbedre lovgivningen omkring kønsskifte og transseksuelle. 

For så vidt angår spørgsmålet om ændring af fornavn, inden et egentligt kønsskifte har fundet 

sted, kan Justitsministeriet oplyse, at der ved ændring af fornavne for voksne personer følges de 

samme principper som ved navngivning afbøm. Ved valg af et barns fomavn(e) må der ikke 

vælges et navn, der ikke er et egentligt fornavn, eller som kan blive til ulempe for barnet. Dette 

betyder blandt andet, at der ikke må gives en pige et drengenavn eller omvendt. Personer, som 
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ønsker kønsskifte, kan derfor som udgangspunkt først antage et fornavn, der svarer til deres 

"nye" køn, når Civilretsdirektoratet har godkendt, at der er gennemført et egentligt kønsskifte. 

Som en forsøgsordning har Civilretsdirektoratet imidlertid siden foråret 2002 givet personer, der 

ønsker kønsskifte, mulighed for at skifte fornavn, inden de gennemgår en kønsskifteoperation. 

Forsøgsordningen omfatter personer, der er i gang med et observationsforløb på Rigshospitalet, 

Sexologisk Klinik, med henblik på kønsskifte. Endvidere omfatter ordningen personer, der er 

transseksuelle, men som ikke aktuelt ønsker at gennemgå en kønsskifteoperation. 

Inden Civilretsdirektoratet tager stilling til ændring af fornavn i disse situationer, indhentes en 

udtalelse fra Rigshospitalet, Sexologisk Klinik, til dokumentation for, at den pågældende ansøger 

ud fra et lægeligt synspunkt er omfattet af forsøgsordningen. Såfremt udtalelsen efterlader tvivl, 

især om hvorvidt den pågældende ansøger er transseksuel, vil udtalelsen blive forelagt 

Retslægerådet. Herefter træffer direktoratet afgørelse. 

Imødekommes ansøgningen, sker dette i praksis ved, at den pågældende henvises til 

ministerialbogsføreren (persomegisterføreren) med henblik på at anmelde det ønskede fornavn. 

Ministerialbogsføreren (persomegisterføreren) underrettes samtidig om direktoratets afgørelse. 

Endvidere orienteres Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Der er ikke taget stilling til, hvor længe forsøgsordningen skal vare. 

Spørgsmålet om transseksuelles adgang til at skifte fornavn behandles i øvrigt for tiden af 

Justitsministeriets navnelovsudvalg, som har til opgave at komme med forslag til en revision af 

navneloven. Udvalget forventer at afslutte sit arbejde i løbet af sommeren 2004. 

I en udtalelse til indenrigs- og sundhedsministeren til brug for besvarelsen af Folketingets 

Sundhedsudvalgs spørgsmål m. 161 (Alm. del - bilag 567) fra sidste samling vedrørende 

lovgivning for transseksuelle redegjorde Justitsministeriet for proceduren ved ansøgning om 

kønsskifte. Justitsministeriet udtalte på denne baggrund, at det er ministeriets opfattelse, at den 

eksisterende lovgivning giver myndighederne mulighed for at behandle ansøgninger om 

kønsskifte på et fuldt forsvarligt grundlag, hvorfor ministeriet ikke på nuværende tidspunkt 

finder, at der er behov for at nedsætte et udvalg til at undersøge området nærmere. 

Justitsministeriet kan henholde sig til det i udtalelsen anførte. 
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De personer, som måtte få tilladelse til navneskift efter Civilretsdirektoratets 
forsøgsordning, har ingen fejl i kønsangivelsen i deres personnummer. Det vil således 
være i strid med CPR-loven, hvis de fik tildelt et nyt personnummer alene med 
_b~md?nl!!g_ tiLcl~rE?§_tr~r)?Seksu~met_ Hef1H__kOI1}!11er_,_ at qQiysnlngerne i CPR_ skal væ_re __ 
overensstemmende med de grundregistrerende myndigheders oplysninger, f.eks. i 
ministerialbogen. Kravet om overensstemmelse med registreringen i ministerialbogen 
er således uomgængeligt. 

Jeg mener derfor ikke, at der er baggrund for at overveje en ændring af CPR
lovgivningen. 


