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Vejledende information til personer, som har søgt om nyt 

personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det 

andet køn 

1. Sagsbehandlingsproceduren 

Du har ansøgt om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet 

køn.  

 

For at du kan få tildelt et nyt personnummer, skal du bekræfte din ansøgning efter en 

refleksionsperiode. Du vil kunne benytte refleksionsperioden til at leve som det øn-

skede køn og til generelt at overveje nogle af de problemstillinger, der er forbundet 

med et juridisk kønsskifte, jf. nedenfor. 

 

I brevet til dig er det angivet, fra hvilket tidspunkt refleksionsperioden regnes for dit 

vedkommende.  

 

Refleksionsperioden er normalt 6 måneder og regnes fra tidspunktet for indgivelse af 

din ansøgning om nyt personnummer. Det gælder dog ikke, hvis du inden den 1. sep-

tember 2014 efter de hidtil gældende regler har søgt om  

 

 tilladelse til at bære et fornavn, der betegner det modsatte køn,  

 tilladelse til at få kønsbetegnelsen X i dit pas, eller  

 tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte 

 

I disse tilfælde regnes refleksionsperioden på 6 måneder fra tidspunktet for indgivelse 

af ansøgning herom. Har du indgivet ansøgning om to eller flere af de nævnte tilladel-

ser, regnes refleksionsperioden fra tidspunktet for indgivelsen af den første ansøg-

ning. 

 

Du skal selv efter udløbet af refleksionsperioden sørge for skriftligt at bekræfte din 

ansøgning over for CPR-kontoret. Det er en betingelse for, at CPR-kontoret kan tildele 

dig et nyt personnummer. 

 

Når din skriftlige bekræftelse af ansøgningen om nyt personnummer er modtaget i 

CPR-kontoret, tildeler CPR-kontoret dig et nyt personnummer i overensstemmelse 

med det køn, som du oplever at tilhøre.  

 

Du bliver orienteret om det nye personnummer pr. brev. CPR-kontoret fremsender 

samtidig en registerindsigt i de oplysninger, der er registreret om dig i CPR, herunder 

både det tidligere tildelte personnummer, som bliver stående i CPR som historisk, og 

det nye personnummer, hvorunder nye oplysninger fremover vil blive registreret. 
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Du vil automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnum-

mer. 

 

Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter her 

i landet som f.eks. pas, kørekort og fødselsattest i overensstemmelse med det nye 

køn. 

 

2. Hvad betyder det at få tildelt nyt personnummer? 

 

Tildeling af nyt personnummer, som betegner en person af det andet køn, indebærer, 

at du juridisk betragtes som en person tilhørende det andet køn.  

 

Det kan have konsekvenser for din retsstilling i forhold til anden lovgivning. 

 

Efter navnelovens § 13, stk. 2, må et fornavn f.eks. ikke betegne det modsatte køn i 

forhold til den, der skal bære navnet. Hvis dit fornavn ikke er kønsneutralt eller i øvrigt 

i overensstemmelse med det køn, du som følge af tildelingen af nyt personnummer 

anses for at tilhøre, skal du ansøge om ændring af dit fornavn hos personregisterføre-

ren i dit sogn. Transseksuelle og personer, der ganske må ligestilles hermed, kan 

under visse betingelser undtages fra kravet om, at et fornavn skal være kønskorrekt, 

og på den baggrund kan du således allerede have et fornavn, der er overensstem-

mende med kønsangivelsen i dit nye personnummer. 

 

Din juridiske status som far eller mor til et barn efter børneloven ændres ikke, selvom 

du skifter køn. I børnelovens forstand har man det køn, som man bruger til at forplante 

sig med, og det er således forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse, der 

afgør deres rolle i børneloven som enten far, mor eller medmor. En person, der føder 

et barn, vil - uanset om den pågældende juridisk er en mand - være at betragte som 

barnets mor i børnelovens forstand. 

 

Det kan også nævnes, at værnepligtsloven indebærer, at enhver dansk mand er un-

dergivet værnepligt. For en mand, der foretager juridisk kønsskifte til kvinde, vil der 

ske bortfald af værnepligt. Den omvendte situation indtræder for en kvinde, der foreta-

ger juridisk kønsskifte til mand.   

 

Det kan ikke udelukkes, at der kan opstå praktiske problemer eller problemer med at 

anerkende dit juridiske køn i særlige sammenhænge. Det gælder f.eks., hvis du efter 

et juridisk kønsskifte bosætter dig i et andet land og der søger om statsborgerskab, 

såfremt det pågældende land ikke anerkender det juridiske kønsskifte. Det kan også 

være tilfældet i forbindelse med ansøgning om nyt pas, hvis du på tidspunktet for det 

juridiske kønsskifte ikke er dansk statsborger, og statsborgerskabslandet ikke aner-

kender det juridiske kønsskifte foretaget her i landet. 

 

3. Særligt om sundhedsområdet 

 

3.1. Kønsspecifikke screeninger og vaccinationer 

 

Når du har fået tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det 

andet køn, vil du i CPR fremstå med det køn, du har skiftet til. Du vil derfor blive ind-

kaldt til kønsspecifikke screeninger, som retter sig mod dette køn. 

 

Omvendt vil du ikke længere blive indkaldt til screeninger, som retter sig mod dit tidli-

gere køn. Gennemfører du eksempelvis juridisk kønsskifte fra kvinde til mand, vil du 

ikke længere automatisk blive indkaldt til f.eks. tilbud om screening for bryst- eller 

livmoderhalskræft (mammografiundersøgelse eller celleprøve for livmoderhalskræft). 
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Du bevarer retten til disse screeningstilbud, men for at gøre brug af dem skal du selv 

bede din læge henvise dig til dem. Du kan også rette henvendelse herom til scree-

ningssekretariatet i din bopælsregion (se regionens hjemmeside).1 2 

 

3.2. Oplys om dit kønsskifte 

 

Når du er tildelt et nyt personnummer, skal du være opmærksom på, at du i visse situ-

ationer for en sikkerheds skyld bør gøre opmærksom på, at du har skiftet køn. Skal du 

behandles i sundhedsvæsenet, f.eks. hos lægen eller på hospitalet, kan der i nogle 

tilfælde opstå risiko for alvorlige fejl eller mangler i behandlingen, hvis lægen eller 

hospitalet ikke ved, at du har gennemført et juridisk kønsskifte, og de derfor ikke har 

den nødvendige viden til at sikre dig den rigtige behandling. 

 

Du opfordres desuden til at være opmærksom på dine registreringer i sundhedsvæse-

net i forbindelse med tildeling af nyt personnummer ved juridisk kønsskifte. 

 

Eksempelvis overføres en persons saldo ikke automatisk fra det tidligere tildelte per-

sonnummer til det nye, når det drejer sig om tilskud til køb af lægemidler. Du skal der-

for selv rette henvendelse til dit apotek eller til Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk, og 

anmode om, at din saldo i Det centrale Tilskudsregister (CTR) overføres fra det tidlige-

re tildelte personnummer til det nye. Herved kan de nødvendige ændringer foretages 

manuelt, således at du ikke ved personnummerskifte skal starte forfra med CTR-

saldoen, der er grundlaget for beregningen af medicintilskuddets størrelse. 

 

4. Hvis du har yderligere spørgsmål 

 

Hvis der i refleksionsperioden opstår spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i den-

ne vejledning, er du velkommen til at rette henvendelse til CPR-kontoret telefonisk på 

telefon 72 26 97 33. CPR-kontoret vil om nødvendigt henvise dig til rette myndighed.  

                                                      
1 Fakta om kønsspecifikke vaccinationer 
Kvinder har fra det fyldte 18 år ret til gratis vaccination mod røde hunde af hensyn til risiko for barnet i for-
bindelse med graviditet. 
Gratis HPV vaccination mod livmoderhalskræft tilbydes til piger mellem 12 og 18 år. Herudover kan enhver 
kvinde født i årene 1993-1997 imidlertid i 2014 og 2015 blive gratis vaccineret mod livmoderhalskræft (HPV) 
2 Fakta om kønsspecifikke screeninger 
Kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes mammografiscreening for brystkræft. 
Kvinder mellem 23 og 65 år tilbydes celleprøver for livmoderhalskræft. 

http://www.sst.dk/

