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Skriftlig erklæring, jf. artikel 136 i Europa-Parlamentets forretningsorden, om 
sundhedsydelser til transkønnede personer1

1. Ud over almindelige sundhedsydelser har transkønnede personer en række særlige 
sundhedsmæssige behov, som i uforholdsmæssig grad, for ikke at sige udelukkende, 
vedrører denne gruppe i forhold til den samlede befolkning.

2. Adgang til almindelige sundhedsydelser er særlig problematisk for transkønnede personer, 
eftersom en ud af fem transkønnede personer har en oplevelse af at blive 
forskelsbehandlet af sundhedspersonale og socialarbejdere, fordi de er transkønnede.

3. Kommissionen har arbejdet for at støtte en afklassificering af transkønnethed som en 
sindssygdom i Verdenssundhedsorganisationens klassifikation "International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems" og i retning af en 
omklassificering for at sikre, at personer, der har behov for det, kan få adgang til 
transspecifikke sundhedsydelser.

4. Det er fortsat vanskeligt for transkønnede personer at være åbne over for 
sundhedspersonale om det faktum, at de er transkønnede, og dermed få adgang til de 
relevante sundhedsydelser inden for EU, hvilket skærper problemerne med at yde sådanne 
sundhedsydelser til transkønnede personer.

5. Kommissionen opfordres til at fremsætte henstillinger for i højere grad at sikre, at der er 
fri adgang til særlige sundhedsydelser for transkønnede, og at transkønnede personer kan 
modtage sundhedspleje på lige fod og i en høflig atmosfære.

6. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Kommissionen. 

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Europa-Parlamentet, når et 
flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes 
navne, og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


