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Betänkandet Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och
bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

(dnr Ku2017/02516/DISK)
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har i uppdrag att belysa medicinsk
etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar i
sina remissvar de förslag som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv.
Sammanfattning

Utredningen innehåller en rad förslag i syfte att främja en bättre hälsa för
transpersoner. Smer tar inte ställning till de enskilda förslagen, utan konstate
rar att vårdens resurser ska fördelas enligt principerna i den av riksdagen
beslutade prioriteringsplattformen. Den bild som framkommer i utredningen
tyder på att insatser för transpersoner bör prioriteras relativt högt.
Smer anser att en eventuell utredning om att införa könsneutrala person
nummer måste beakta konsekvenserna för medicinsk vård och forskning av
att biologiskt kön inte framgår av personnumret.
Smer stöder förslagen om att ge personer med intersexvariation rätt till in
formation om den egna medicinska historien, samt att Socialstyrelsen får i
uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för vården av personer med intersexva
riation. Smer ställer sig bakom förslaget att förutsättningslöst utreda könsde
finierande ingrepp på personer som inte kan samtycka eller delta i beslutsfat
tandet.

Generell kommentar

Utredningen har kartlagt transpersoners villkor och situation i samhället och
visar att transpersoner i många avseenden har sämre levnadsvillkor och mår
sämre, inte minst psykiskt, än befolkningen i övrigt. Utredningen lägger en
lång rad förslag för att förbättra situationen för denna grupp, vara många är
på en förhållandevis hög detaljnivå. Även om insatserna i många fall förefal
ler motiverade, vill Smer peka på att det finns en risk när man lägger så
många och detaljerade förslag att insatserna blir splittrade och att det blir
svårt att följa upp så att de får avsedd effekt.
Kommentarer till förslag i avsnitt 14.1.10, 14.3.1, 14.4.1 samt 16.1.1

Alla människor som kommer i kontakt med vården har rätt till delaktighet
och information, liksom till ett respektfullt bemötande fritt från diskrimine
ring. Utredningen visar att vården av transpersoner har brister i dessa avse
enden. Utredningen visar också på ett behov av kunskap inom hälso- och
sjukvården om de särskilda villkor transpersoner och personer med intersex
variation lever med. Smer bedömer att utbildningsinsatser på detta område i
enlighet med vad utredningen föreslår kan vara motiverade.
Utredningens kartläggning visar vidare att transpersoner i många avseenden
har sämre hälsa, inte minst psykiskt, än befolkningen i övrigt. I syfte att
främja en bättre hälsa för transpersoner lägger utredningen en rad förslag. En
del rör det förbyggande folkhälsoarbetet, medan andra handlar om att för
bättra tillgången till könsbekräftande behandling och jämna ut regionala
skillnader på området.
Tagna för sig är åtgärder som bedöms främja en bättre hälsa för en viss pati
entgrupp sällan problematiska ur ett etiskt perspektiv. I ett sammanhang där
resurserna är begränsade måste de dock vägas mot andra behov. Prioritering
en av resurser inom vården ska utgå från den av riksdagen beslutade etiska
plattformen för prioriteringar, som bygger på tre etiska grundprinciper:
Människovärdesprincipen: Alla människor har ett lika värde och samma rätt
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
Behovs- och so!idaritetsprincipen: Resurserna bör fördelas efter behov.
Kostnadsejfektivitetsprinczpen: Vid val mellan olika verksamheter eller
åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i
förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas.
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