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Til Socialforvaltningen 
 
 
 
 
 

Fredericia den 01. september 2008 
 
 
Undersøgelse vedr. transpersoners vilkår på plejece ntre 
 
 
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle, har fået et antal 
henvendelser fra medlemmer, som forudser snart at skulle på plejehjem eller må søge om 
hjælp, da det begynder at knibe med at kunne klare sig i eget hjem. 
Vi har desuden hørt fra nogle, der allerede er inde under hjemmeplejen, at deres livsførel-
se bliver vanskelig, når de kommer ind under hjemmeplejen eller kommer på plejehjem. 
 
Det er jo naturligt, at folk tænker over, hvordan og i hvilket omfang de kan fortsætte med 
deres vante livsførelse, når de flytter på plejehjem eller bliver afhængig af hjælp fra kom-
munens hjemmepleje 
 
Trans-Danmark har derfor besluttet at rette henvendelse til samtlige Socialforvaltninger i 
landet i håb om, at de vil drage omsorg for, at de rette personer får forelagt disse spørgs-
mål og besvarer dem. 
 
Vi vil gerne bede om svar på følgende spørgsmål: 
 

1. Har Jeres kommune nogen erfaring med transpersoner i plejen? Hvis ja: Hvorledes 
fungerer hverdagen? 

2. Er personalet forberedt på, at de kan få et ønske om at iklæde en person, det mod-
satte køns tøj, ordne paryk og lægge makeup? 

3. Vil personalet acceptere, at beboeren lever som det modsatte køn?   
4. Personalet bør være forberedt på, at der kan komme en beboer, som udadtil efter-

lader indtrykket af at tilhøre et køn, men fysisk og psykisk tilhører det modsatte køn 
i større eller mindre grad. 
 

Resultaterne af alle landets socialforvaltningers besvarelser på denne undersøgelse vil 
blive sammenfattet i en rapport, der vil blive anvendt overfor Folketingets partier. 
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Hvis De måtte være interesseret i at modtage en kopi af rapporten, skal De blot lade os 
det vide og vi vil da tilsende Dem rapporten, når den foreligger. 
 
Vi håber, at De kan besvare spørgsmålene senest den 30. september 2008. 
 
 
På forhånd tak 
 
 
Trans-Danmark 
 
 
Tina Vyum 
Næstformand 
 

 


