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Efni: Frumvarp til laga um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda, 736. mál, 
stj órnar fr umvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 14. maí sl. þar sem óskað er álits Læknafélags íslands (LÍ) 
á frumvarpi til laga um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda, 736. mál á 140. 
löggjafarþingi.

Frumvarpið er samið af nefnd um réttarstöðu transfólks. Til vinnu nefndarinnar var stofnað 
eftir álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 4919/2007 frá 27. apríl 2009 og tillögu til 
þingsályktunar um réttarbætur fyrir transfólk, sem lögð var fram á 138. löggjafarþingi en 
dagaði uppi.

LÍ telur í frumvarpinu felast mikilvæga réttarbót fyrir þann hóp einstaklinga sem það nær til 
og mælir með samþykkt þess. LÍ vill þó benda á eftirfarandi atriði:

1. í slcýringum með 3. gr. frumvarpsins er vísað til hugtakanna „transkona“ og 
„transkarl“. Hugtökin eru ekki notuð í frumvarpinu en hugsanlega væri heppilegt að 
skilgreina hugtökin í 3. gr. og nota þau á viðeigandi stöðum í frumvarpinu.

2. í 4. gr. á að lögfesta að við Landspítala starfi teymi um kynáttunarvanda. LI telur 
mikilvægt, úr því að lögfesta á tilvist teymisins, að skýrt komi fram í lögunum að á 
fjárlögum hvers árs skuli vera eyrnamektir Ijármunir til þessa teymis. I skýringum 
kemur fram að skiptar skoðanir voru í nefndinni um hvort lögfesta bæri tilvist 
teymisins en niðurstaðan varð sú að nauðsynlegt væri að tryggja varanleika þess hjá 
Landspítala. Varanleiki teymisins verður ekki tryggður nema með sérgreindum 
fjárveitingum á fjárlögum hverju sinni og því telur LÍ mikilvægt að við 4. gr. bætist ný 
málsgrein svohljóðandi: „Kostnaður vegna starfa teymisins skal greiddur úr ríkissjóði 
með sérstakri fjárveitingu til Landspítalans á fjárlögum hvers árs.“ Ákvæði af þessu 
tagi tryggir varanleika teymisins og gefur til kynna hvert umfang starfsemi teymisins 
getur verið á hverju ári.

3. í 5. gr. er gert ráð fyrir að skipuð verði sérfræðinefnd um kynáttunarvanda og að í 
nefndinni eigi sæti landlæknir og annar læknir og lögfræðingur tilnefndur af 
innanríkisráðuneyti. Skv. II. kafla laga nr. 41/2007 gegnir landlæknir viðamiklu 
hlutverki þegar kemur að eftirliti með heilbrigðisþjónustu. LI telur óheppilegt að 
landlæknir verði formaður þessarar nefndar og bendir á að til þess getur komið að 
einstaklingar með kynáttunarvanda vilji hvarta yfir vinnu teymis Landspítala um 
kynáttunarvanda. LÍ telur óheppilegt að einstaklingur í þeiri stöðu þurfi þá að kvarta til 
þess embættis þar sem í forsvari er formaður nefndarinnar sem hann síðar þarf að leita 
til varðandi staðfestingu um að hann tilheyri gagnstæðu kyni. Þá telur LI það vart í 
samræmi við hefðbundna stjórnsýslu, sem gerir ráð fyrir að stjórnvaldsákvarðanir séu 
kæranlegar að ákvörðun sérfræðinefndarinnar sé ekki unnt að skjóta til æðra 
stjórnvalds.

4. í 11. gr. kemur fram að gert er ráð fyrir því að einstaklingi sem fengið hefur 
staðfestingu skv. 3. mgr. 6. gr. geti snúist hugur og ákveðið að snúa aftur til fyrra
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kyns. LÍ telur mikilvægt að orðalag sé skýrt hér þannig að í 2. mgr. 11. gr. komi skýrt 
fram að sérfræðinefnd um kynáttunarvanda geti samkvæmt umsókn afturkallað 
staðfestingu. LÍ leggur því til að 2. mgr. 11. gr. verði svohljóðandi: „Sérfræðinefnd um 
kynáttunarvanda getur skv. umsókn afturkallað staðfestingu skv. 3. mgr. 6. gr. 
o.s.frv.“

Telji velferðarnefnd þörf á þá er LÍ að sjálfsögðu tilbúið til að koma á fund nefndarinnar 
til að íjalla frekar um frumvarpið.
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