
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 27. juni 2018 stillet følgende spørgs-

mål nr. 1146 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet  

er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT).  

 

Spørgsmål nr. 1146:  

”Hvordan vil ministeren til den kommende konference om variation i kønskarakteri-

stika sikre inddragelse af interkønnede personer, civilsamfundsorganisationer samt  

internationale organisationer med ekspertise i interkøn både i planlægning og udfø-

relse?” 

 

Svar: 

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, der arran-

gerer konferencen. 

 

Sundhedsstyrelsen oplyser følgende: 

”Sundhedsstyrelsen skal, jf. regeringens LGBTI-handlingsplan til fremme af tryghed, 

trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, afholde en sundhedsfaglig konference 

om variationer i kønskarakteristika. Konferencen har til formål at skabe øget åben-

hed, viden og dialog omkring variation i kønskarakteristika.”  

 

Det fremgår videre af regeringens LGBTI-handlingsplan, at invitationen skal sendes 

bredt ud for at sikre, at relevante fagfolk og interessenter deltager.  

 

Programmet vil blive bredt sammensat med repræsentanter for brugere og fagfolk. 

Sundhedsstyrelsen stiler mod, at konferencen foregår på højeste internationale ni-

veau og forventer, at i hvert fald dele af konferencen kommer til at foregå på engelsk. 

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har fastlagt program, oplægshol-

dere mv. endeligt. 

 

Jeg kan afslutningsvis oplyse, at Sundhedsstyrelsen planlægger, at konferencen bliver 

afholdt den 30. januar 2019 i FN-byen i København. Der håbes på meget bred delta-

gelse fra mennesker med variationer i kønskarakteristika, pårørende, fagfolk, interes-

seorganisationer, beslutningstagere m.v. Konferencen vil være åben for alle mod et 

deltagergebyr, og Sundhedsstyrelsen regner med ca. 200-300 deltagere. 
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