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Bemærkninger til beslutningsforslag B 65 om transseksuel
les/transkønnedes rettigheder. 

 
Forslaget består af tre punkter til hvilke vi vil knytte følgende bemærkninger: 

Pkt. 1 at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres køn,  

Pkt. 2 at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nummer 
og pas skal udtrykke, og  

Pkt. 3 at myndige mennesker efter grundig vejledning og rådgivning om konsekvenserne, 
selv afgør, om de vil gennemgå en kønsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mu-
lighed til rådighed for borgerne.  

Ad 1.  

Foreningen kan fuldt ud tilslutte sig forslaget, der er i overensstemmelse med foreningens 
henvendelse til Sundhedsudvalget i forbindelse med Sundhedshedsudvalgets behandling 
af beslutningsforslag B 142 sidste år. 
Foreningen henviser endvidere til bilag 1 med foreningens ønsker til fremtidige forhold for 
transpersoner. 
Det kan her understreges, at såvel beslutningsforslaget som foreningens ønske alene dre-
jer sig om myndige personers ret til selv at vælge fornavn, idet vi naturligvis har forståelse 
for at børn skal beskyttes mod tildeling af ”underlige” fornavne. 
Vi ser det absolut ikke som en mulighed at nogen person uden kønsidentitetsforstyrrelse 
vil ytre ønske om at ændre fornavn til et fornavn, der betegner det modsatte køn. 

Ad 2.  

Forslaget består af to punkter nemlig det kønsbestemte CPR nummer og kønsbetegnelsen 
i pas. De vil derfor blive kommenteret hver for sig. 
 
Personnummer. 
Personnummerets opbygning er fastsat i en bekendtgørelse, hvorfor dens opbygning kan 
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ændres af Velfærdsministeren  
Foreningens primære ønske er en ophævelse af det kønsbestemte endetal i personnum-
meret som anført i bilag 1. 
Såfremt dette ønske ikke kan tiltrædes ønsker foreningen adgang til at transseksuel-
le/transkønnede efter nærmere fastsatte regler skal have tilladelse til at få ændret person-
nummeret, som ligeledes anført i bilag 1. 
 
Kønsbetegnelse i pas. 
Foreningens primære ønske er, at den transseksuelle skal kunne få ændret kønsbetegnel-
sen i sit pas samtidig med og på samme grundlag som ændringen af sit personnummer. 
Alternativt ønsker foreningen, at den transseksuelle efter anmodning kan få ændret sin 
kønsbetegnelse til et X. 
 
Ad 3  
 
Foreningen er af den opfattelse, at en kønsskifteoperation er en så vital og irreversibel 
operation, at der skal fastsættes nærmere regler og vilkår. 
Foreningens primære ønske er, at en transseksuel skal have et retskrav på en kønsskifte-
operation, når denne er myndig og har levet som det ønskede køn i to år eller mere, har 
været i hormonbehandling i mindst et år og kan tåle operationen. Dette er nærmere be-
skrevet i bilag 1 under pkt. 2. 
 
Der bør laves en ny lov, som nærmere fastsætter regler og vilkår for behandling af trans-
seksuelle og for meddelelse af tilladelse til kønsskifteoperation ligesom der skal indføres 
ankemulighed i tilfælde af afslag i overensstemmelse med almindelige retssikkerhedsreg-
ler – alt som nærmere beskrevet i bilag 1. 
 
Foreningen ønsker endvidere en række eksisterende love såsom diskriminationslove og 
straffeloven ændres ved tilføjelse af ordet kønsidentitet, således at transkønnede ikke skal 
henføres under seksuel orientering. De enkelte love, der ønskes ændret er ligeledes be-
skrevet i bilag 1. 
 
Foreningen anmoder derfor om foretræde for sundhedsudvalget så vi kan uddybe vore 
synspunkter. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Karin Astrup 
formand for Trans-Danmark. 
 


