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Avrapportering till regeringen angående Smers projekt om barn och unga med 
könsdysfori 

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, vill med detta yttrande redovisa det samarbete som rådet 
har haft med Barnombudsmannen, BO, när det gäller barn och unga med könsdysfori samt 
delge sina slutsatser kring vilka ytterligare initiativ som rådet anser behövs på området.  

Smers skrivelse till regeringen 
I april 2019 skrev Smer till Socialdepartementet om behovet av att stärka kunskapen kring 
utredning och behandling av könsdysfori hos barn och unga. Under de senaste tio åren har 
antalet barn och unga som vänder sig till hälso- och sjukvården för utredning och behandling 
av könsdysfori ökat kraftigt och det saknas kunskap om orsakerna. Ökningen har varit störst 
bland personer med registrerat kön flicka i åldern 13 – 17 år; antalet nya fall av diagnosticerad 
könsdysfori i denna grupp har ökat från några enstaka fall år 2008 till knappt 80 år 2018.1 

Smer, som följt frågan samt diskuterat de etiska frågor som uppkommer med anledning av 
utredning och behandling av könsdysfori hos barn och unga, träffade under våren 2019 ett 
flertal intresseorganisationer samt företrädare för professionen för att höra olika perspektiv 
på frågan. De var i huvudsak överens om att det vetenskapliga underlaget som ligger till 
grund för den vård som ges unga med könsdysfori behöver stärkas. Inte minst när det gäller 
den grupp som ökat mest, barn och unga vuxna, och i synnerhet dem som registrerats som 
flickor vid födseln.  

 
1 Socialstyrelsen. Utveckling av diagnosen könsdysfori – Förekomst, samtidiga psykiatriska diagnoser och dödlighet i suicid. Februari 
2020. 
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Regeringen gav i juli förra året ett uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, SBU, att genomföra en systematisk kunskapsöversikt av könsdysfori.2 
Myndigheten skulle bl.a. se över det vetenskapliga underlaget för utredning av diagnos och 
behandling av barn och unga, samt samla kunskap om orsakerna till ökningen av antalet barn 
och unga som söker vård för könsdysfori. Uppdraget redovisades i december i form 
rapporten Könsdysfori hos barn och unga – En kunskapskartläggning. Rapporten innehöll en 
sammanställning av litteraturen på området. SBU hade däremot inte bedömt studiernas 
kvalitet eller risk för bias och kunde därför inte väga samman resultaten eller göra en 
evidensbedömning.3 Det framkom bl.a. att SBU endast kunnat identifiera enstaka studier 
avseende långtidseffekter av könsbekräftande behandling hos barn och unga, särskilt för de 
grupper som tillkommit under det senaste decenniet. Det finns vidare få studier om 
könsbekräftande kirurgisk behandling av barn och unga och bara enstaka studier omnämner 
genital kirurgi hos barn och unga.4 Det behövs även mer forskning kring kopplingen mellan 
könsdysfori och samtidiga psykiatriska diagnoser. Av en kartläggning som Socialstyrelsen 
gjort framgår att förekomsten av samtidiga psykiatriska diagnoser bland personer med 
könsdysfori är högre än bland dem som inte har könsdysfori. Förekomsten av autism är 
mycket vanligt om man jämför med befolkningen i stort.5 

I september 2019 gavs Socialstyrelsen i uppdrag att bl.a. analysera ett förslag om sänkt 
åldersgräns för kirurgiska ingrepp i könsorganen samt att uppdatera aktuella kunskapsstöd på 
området.6 Myndigheten redovisade det förstnämnda uppdraget den 31 mars 2020.7 
Socialstyrelsen bedömer att det i dagsläget är mer som talar emot än som talar för att 
möjliggöra de aktuella kirurgiska ingreppen före 18 års ålder. Detta med hänsyn till att det 
bl.a. saknas vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap om nytta och risker med ingreppen 
före 18 år, och att antalet unga patienter ökat kraftigt de senaste åren utan att man vet varför.  

Samarbete med Barnombudsmannen 
I augusti 2019 inleddes ett samarbete mellan Smer och Barnombudsmannen, BO, angående 
barn och unga med könsdysfori. Samarbetet har skett inom ramen för ett av BO:s 
regeringsuppdrag.8 För Smers del har det handlat om att fortsätta beredningen av frågan 
genom att samla in mer kunskap på området från berörda unga samt experter. Samarbetet 
utmynnade dels i två ungdomsdialoger som genomfördes i december 2019, dels i ett 
kunskapsseminarium som ägde rum i februari 2020.  

 
2 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/okad-kunskap-om-konsdysfori/. 
3 SBU. Könsdysfori hos barn och unga – En kunskapskartläggning. December 2019, s. 4. 
4 Ibid. 
5 Socialstyrelsen. Utvecklingen av diagnosen könsdysfori – Förekomst, samtidiga psykiatriska diagnoser och dödlighet i suicid. 
Februari 2020, s. 8. 
6 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/09/uppdrag-att-analysera-forslag-om-sankt-aldersgrans-for-vissa-kirurgiska-
ingrepp-i-konsorganen-m.m/. 
7 Socialstyrelsen. Åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och socialnämndens roll vid ändring av det kön som framgår 
av folkbokföringen. Mars 2020. 
8 Regeringsbeslut 2019-06-27, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Barnombudsmannen. A2019/01276/MRB. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/okad-kunskap-om-konsdysfori/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/09/uppdrag-att-analysera-forslag-om-sankt-aldersgrans-for-vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-m.m/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/09/uppdrag-att-analysera-forslag-om-sankt-aldersgrans-for-vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-m.m/


3 
 

Inom ramen för ungdomsdialogerna träffade Smer och BO sju ungdomar, samtliga mellan 15 
och 17 år. Det var både transkillar och transtjejer samt en person som identifierade sig som 
ickebinär9. Syftet med ungdomsdialogerna var att ta reda på hur transungdomar (under 18 år) 
kan uppleva vården utifrån barnrättsliga och medicinsk-etiska frågeställningar. Centrala teman 
var: vilka erfarenheter har ungdomarna av vården, vilka brister med vården upplever de och 
hur kan vården förbättras.  

Ungdomarna vittnade bl.a. om långa väntetider för att få komma till utredningsteamen vilket 
skapade stort lidande. Bemötandet från vårdpersonalen var vidare avgörande för att de skulle 
känna sig trygga och våga berätta om sin situation. Flera hade negativa upplevelser från sina 
kontakter med vården. Ett par efterfrågade informationsmaterial om vilket stöd som finns att 
få för unga transpersoner som väntar på att få komma till en mottagning för utredning av 
könsdysfori eller som är under utredning och behöver stöd och hjälp utanför den 
specialiserade vården. Man önskade även information om vart ickebinära som inte får hjälp 
och behandling av den specialiserade vården kan vända sig. En sammanfattning från 
dialogerna finns i bilaga 1. 

Kunskapsseminariet adresserade frågeställningar kring aktuellt kunskapsläge, etik och 
barnrättsliga aspekter. Målsättningen var att seminariet, utöver att vara en del av rådets egen 
kunskapsinhämtning, skulle bidra till en vetenskapligt grundad samhällsdialog på området 
samt vara ett forum för dialog mellan olika intressenter/målgrupper. En rapport från 
konferensen finns i bilaga 2. 

Etiska frågeställningar 
Flera etiska frågor aktualiseras när det gäller utredning och behandling av barn och unga med 
könsdysfori.  

En grundläggande fråga är hur långt barns och ungas självbestämmande ska sträcka sig 
när det gäller vård och behandling.10 Av hälso- och sjukvårdslagstiftningen och 
föräldrabalken framgår att man i takt med barnets stigande ålder och mognad ska ta allt större 
hänsyn till barnets vilja. I 4 kap. 3 § patientlagen (2014:821) (PL) anges att när patienten är ett 
barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt 
klarläggas samt att barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller 
hennes ålder och mognad. Lagstiftningen återspeglar härmed också barnkonventionens 
bestämmelse om barnets rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade (artikel 12). 

Barnet ska därmed ha ett medinflytande som med tiden tangerar eller, under vissa 
omständigheter, övergår till ett självbestämmande i samma nivå som en vuxen persons 

 
9 En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Många 
ickebinära identifierar sig inte som något kön alls. 
10 En annan sak är att en patient aldrig har rätt att kräva en viss behandling. Däremot ska patienten få möjlighet att välja det 
behandlingsalternativ som hen föredrar om det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Patienten ska sedan få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan 
och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat (7 kap. 1 § patientlagen).  
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självbestämmande.11 Ett barns utrymme att självständigt söka eller neka vård beror bl.a. på 
barnets ålder och mognad. En individuell mognadsbedömning ger svar på frågan om 
huruvida barnet har förmåga att tillgodogöra sig relevant information och överblicka 
konsekvenserna av sitt beslut. Olika grad av mognad kan krävas för olika beslut. Det är den 
som är ansvarig för vården som ska göra bedömningen av en underårig persons mognadsgrad 
och beslutskompetens. Frågans art och komplexitet samt beslutets konsekvenser måste också 
styra bedömningen av om barnet ska ha självbestämmanderätt.12 

Här kan en etisk konflikt aktualiseras mellan å ena sidan den unga personens intresse av 
självbestämmande när det gäller olika behandlingsalternativ och å andra sidan principen om 
att inte skada samt att skydda en minderårig från risken att fatta ett beslut med irreversibla 
konsekvenser som hen senare kan komma att ångra.13 När det gäller könsdysfori har olika 
behandlingar såsom stopphormoner, könsbekräftande hormonbehandling och kirurgi olika 
grad av reversibilitet. En bedömning av när det är lämpligt att påbörja en viss behandling är 
dels en medicinsk fråga, dels en fråga som aktualiserar en bedömning av om ungdomen 
uppnått sådan mognadsgrad att behandling lämpligen kan inledas. Patientens individuella 
förutsättningar måste bedömas i varje enskilt fall. 

Större försiktighet bör iakttas om behandlingen är irreversibel samt om det vetenskapliga 
underlaget är svagt, såsom är fallet med kirurgiska ingrepp i könsorganen. Lars Sandman, 
professor i hälso- och sjukvårdsetik, har gjort en etisk analys inom ramen för Socialstyrelsens 
utredning av frågan om åldersgränsen bör sänkas till 15 år för underlivskirurgi vid 
könsbekräftande vård. Hans slutsats är att man bör utgå från en försiktighetsprincip vid 
bedömningen av om patienter från 15 år ska kunna erbjudas kirurgiska ingrepp i 
könsorganen. Detta bl.a. med hänsyn till att det rör sig om en irreversibel behandling, det 
svaga evidensläget, och att personerna som berörs är under stark mognadsutveckling vilket 
påverkar den autonoma förmågan.14 Han menar dock att det inte är uteslutet att det i 
individuella fall kan anses berättigat att erbjuda underlivskirurgi i undantagsfall för personer 
under 18 år, särskilt om personerna fysiologiskt och mognadsmässigt närmar sig vad som 
generellt gäller för personer som är 18 år. En majoritet av rådets ledamöter har tidigare i sitt 
remissvar avseende departementspromemorian Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ds 
2018:11) kommit fram till att kirurgiska ingrepp i könsorganen bör vänta tills personen fyllt 
18 år. 

I bedömningen av när en viss behandling ska påbörjas bör också vägas in det lidande som en 
uppskjuten behandling kan innebära för den unga personen samt om detta i sig medför en 
oåterkallelig kroppsutveckling i ”fel” kön. Så kan vara fallet om stopphormoner inte ges och 
hen kommer in i puberteten.  

 
11 Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori. 2015. 
12 Socialstyrelsen. Meddelandeblad: Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård, s. 2 f. Nr 7/2010. 
13 Konflikten diskuteras utifrån olika synvinklar i ett antal artiklar i The American Journal of Bioethics, 19(2): 45 – 89, 2019.  
14Sandman, L. (2020) Etisk analys av sänkt åldersgräns för underlivskirurgi vid könsbekräftande vård. Linköping: Linköping University 
Electronic Press, 2020. 
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En annan central fråga när det gäller vården av barn och unga med könsdysfori avser det 
kunskapsunderlag som ligger till grund för vården och om detta är tillräckligt. Hälso- och 
sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
i enlighet med 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller självklart även 
utredning och behandling av barn och unga med könsdysfori. För att kunna svara på frågan 
om kunskapsunderlaget är tillräckligt behövs en utredning av det aktuella kunskapsläget, 
kunskapsluckor samt den beprövade erfarenhet som föreligger på området.  

En närliggande etisk fråga är hur vården ska hantera kunskapsluckor och svag evidens när det 
gäller behandling i det enskilda patientfallet. Det kan innebära medicinska risker för individen 
att genomgå behandling som har svag evidens och där den beprövade erfarenheten är 
begränsad. Vissa behandlingar, såsom t.ex. könsbekräftande hormonbehandling och 
kirurgiska ingrepp i könsorganen, har vidare irreversibla effekter som inte går att ångra i 
efterhand. Ett beslut att inte erbjuda en behandling kan emellertid också få konsekvenser i 
form av lidande för patienten. Även utebliven behandling kan innebära irreversibla 
konsekvenser för individen såsom nämnts ovan. En noggrann risk/nytta-avvägning måste 
därför göras i varje individuellt fall vid denna typ av ställningstaganden och både riskerna 
med att behandla och att inte behandla måste tas med i bedömningen.15  

Centralt för att patienten ska kunna göra ett informerat ställningstagande avseende en 
behandling, och inte minst när det råder kunskapsbrist på ett område, är att hen ges tillräcklig 
och anpassad information. Informationen ska bl.a. inkludera vilka behandlingsalternativ som 
finns och vilka väsentliga risker för komplikationer och biverkningar som dessa är 
förknippade med. Informationen bör också omfatta kunskapslägets robusthet; dvs. inkludera 
osäkerheter och kunskapsluckor när det gäller behandlingsresultat och liknande. Här 
kompliceras frågan ytterligare av att vården avser unga personer som många gånger inte 
uppnått den mognadsgrad som krävs för att själva kunna fatta beslut. Det är dock alltjämt 
viktigt att barnet/den unga själv är delaktig i processen och ges anpassad information så att 
hen är förberedd på de beslut om behandling som kan komma att bli aktuella allt eftersom. 
Vårdnadshavare måste också ges information enligt ovan för att kunna fatta beslut om 
behandling rörande sitt barn.  

En annan fråga som diskuterats är huruvida vården idag går mot en allt mer efterfrågestyrd 
vård på flera områden. En efterfrågestyrd vård krockar emellertid med nu gällande 
prioriteringsprinciper, enligt vilka vårdgivaren ska prioritera efter behov. Mot bakgrund av 
svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning har en patient aldrig rätt att kräva en viss behandling. 
Patienten ska dock få välja mellan olika behandlingsalternativ om det finns flera som grundar 
sig i vetenskap och beprövad erfarenhet, samt få den valda behandlingen om det med hänsyn 
till sjukdomen eller skadan och till kostnaderna framstår som befogat enligt 7 kap. 1 § PL. 

 
15 Se tyska etikrådets yttrande Transgender Identity in Children and Adolescents: Therapeutic Controversies – Ethical Orientation 
februari 2020, punkten 5. 
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Vård och behandling vid könsdysfori ska givetvis erbjudas på samma sätt som annan vård 
och behandling. 

Utöver dessa etiska frågeställningar aktualiserar utredning och behandling av barn och unga 
med könsdysfori även bl.a. frågor kring integritet, vård på lika villkor och rättvisa.16 Det kan 
handla om att en stor mängd integritetskänsliga uppgifter måste samlas in om patienten och 
hur man bäst hanterar detta samt vikten av att vården bedrivs på ett jämlikt sätt över landet. 

Slutsatser 
Smer ser att det är viktigt att regeringen även fortsättningsvis agerar för att stärka kunskapen 
kring utredning och behandling av könsdysfori hos barn och unga. Det är positivt att 
regeringen tagit frågan på allvar genom det flertal uppdrag som getts till olika myndigheter, 
men ytterligare initiativ behövs.  

Smer föreslår regeringen att 

• Skapa förutsättningar för fortsatt forskning på området  

Vid konferensen framfördes att den höga belastningen på de olika specialistenheterna 
gör att viktig forskning och utvärdering av vården inte alltid hinns med. Detta 
samtidigt som behovet av ytterligare kunskap och forskning på området är uppenbart. 

Smer anser att regeringen bör initiera ett samarbete med Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) samt en dialog med vårdenheterna för att ta reda på vad som behövs 
för att skapa bättre förutsättningar för att bedriva vård och forskning parallellt. 

Regeringen bör också se över om det finns åtgärder som kan vidtas för att stimulera 
till att ytterligare forskningsprojekt påbörjas. 

• Skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård 

Under projektets gång har det framkommit att vården av unga med könsdysfori ofta 
uppfattas som otillgänglig och med bristande resurser. Väntetiderna för att få komma 
till ett utredningsteam är lång, det är inte ovanligt att det kan ta så lång tid som upp 
mot två år för att få påbörja en utredning.17  

Detta är allvarligt, särskilt när det handlar om en utsatt grupp unga vars vårdbehov 
behöver utredas. Regeringen och SKR bör härmed även se över vårdens kapacitet att 

 
16 Se t.ex. sammanfattningen från ungdomsdialogerna som anordnades av Smer och BO. 
17 För att få komma till barnteamet (0-15 år) på Lundströmmottagningen i Alingsås är väntetiden ca 20-22 månader, enligt uppgift i e-
postmeddelande den 11 mars 2020 från Lennart Fällberg, vårdenhetschef vid Lundströmmottagningen. För att komma till 
ungdomsteamet (16-20 år) vid samma mottagning är väntetiderna ca 12-13 månader. Enligt uppgifter från Rebecka Pomering, 
utredare vid BO, i e-postmeddelande den 12 mars 2020, är väntetiderna i Uppsala till vuxenteamet (ungdomar från 16 år) 20 månader 
och för barn och unga under 16 år är väntetiden 13 månader. Enligt samma e-postmeddelande från Rebecka är vidare väntetiderna i 
Linköping två år för att komma till utredning vid KID-teamet. 
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ta emot och utreda barn och unga för könsdysfori samt stärka förutsättningarna för 
en tillgänglig vård. 

• Uppdrag till SBU 

SBU ges i uppdrag att med utgångspunkt i den kunskapskartläggning som 
myndigheten tagit fram, göra en utvärdering av evidensen när det gäller utredning och 
behandling av könsdysfori hos barn och unga. 

För att det ska gå att få en bild av aktuellt kunskapsläge behöver SBU bedöma de 
identifierade studiernas kvalitet, sammanställa resultatet och göra en evidensgradering. 

• Se över och skapa förutsättningar för registerverksamhet 

Det finns stora förväntningar på Könsdysforiregistret som är ett nationellt 
kvalitetsregister. Registreringen av patientdata är en viktig förutsättning för framtida 
kvalitetssäkring av den vård som ges vid könsdysfori, uppföljning av patienter både på 
kort och lång sikt samt som underlag för forskning. Uppföljning av patienter samt 
ytterligare forskning, bl.a. kring effekter av olika behandlingar, är avgörande för att 
stärka kunskapsunderlaget avseende utredning och behandling av barn och unga. 
Detta verkar alla vara överens om. 

Det har dock kommit till Smers kännedom att registret riskerar att behöva lägga ner 
sin verksamhet pga. brist på resurser. Det finns även behov av att utveckla registret 
och att åtgärda brister för att i högre grad ge förutsättningar för förbättrings- och 
utvecklingsarbete samt forskning. Smer konstaterar att det vore allvarligt om inte 
könsdysforivårdens insatser och resultat systematiskt och kontinuerligt samlades in. 

Smer anser att det är grundläggande att det finns ett register som på ett ändamålsenligt 
sätt samlar in patientdata på detta vårdområde, och som i framtiden kan bidra till 
kvalitetssäkring och förbättring av vården, samt till forskning. Det är därför angeläget 
att regeringen och SKR skyndsamt ser över vad som krävs för att detta ska bli 
verklighet samt vidtar ändamålsenliga åtgärder.  

Smer vill också särskilt understryka vikten av att barn och ungas intressen och åsikter 
beaktas i den fortsatta utvecklingen av vården på området. Det är således angeläget att 
regeringen i de uppdrag som ges till myndigheter också lägger vikt vid att berörda barns och 
ungas erfarenheter och upplevelser tas in och beaktas på olika sätt. 

__________________________________________________________________ 

Yttrandet har behandlats vid Smers ordinarie sammanträde den 13 mars 2020. Efter justering 
har beslut fattats per capsulam. I beslutet deltog ledamöterna Kenneth Johansson 
(ordförande), Åsa Gyberg-Karlsson, Magnus Harjapää, Ulrika Jörgensen, Dag Larsson, Sofia 



N ilsson, Lina N ordquist och Malena Ranch. Michael Anefur deltog inte i beslutet. I

beredningen av ärendet deltog även de sakkunniga Lilas Ali, Emil Bergschöld, Göran Collste,

Titti Mattsson, Olle Olsson, Bengt Rönngren, Nils-E ric Sahlin, Mikael Sandlund, Anna Singer

och Marie Steen. H elena T'ereus, utr edningssekr eterare, har varit föredragande.

örande i Smet
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