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Särskilt yttrande över Smers remissvar avseende Utkast till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen 

och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (dnr Komm2021/00927/S 1985:A). 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att kirurgiska ingrepp i könsorganen som syftar till att göra så att en persons 

kropp överensstämmer med personens könsidentitet ska regleras i en särskild lag, vilket Smer tillstyrker. Vi 

identifierar avsevärda problem med sådan särlagstiftning, och kan inte finna att argumenten för att motivera en 

särlagstiftning är tillfyllest.  

Särlagstiftning gällande hälso- och sjukvårdsinsatser i syfte att bota eller lindra sjukdom eller skada bör undvikas 
främst av det skälet att hälso- och sjukvården regleras med ramlagar som är utformade för att täcka alla 
”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador” (2 kap. 1§ hälso- och 
sjukvårdslagen). Det generellt giltiga uppdraget till hälso- och sjukvården beskrivs som att ”patienten ska få 
sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet (1 kap. 7§ patientsäkerhetslagen). Målet för hälso- och sjukvården är: ”en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. … Den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård ska ges företräde till vården” (3 kap. 1§ hsl). Särlagstiftning för en specifik vårdåtgärd, eller en 
vårdåtgärd som ges med specifikt syfte, eller ges till specifik patientgrupp blir problematisk av flera skäl: 

- Kunskaps- och teknologiutvecklingen inom sjukvården är snabb och svår att förutse. Nya 
behandlingsmetoder uppstår som ger större patientnytta än tidigare metoder. Särlagstiftning kan bli 
obsolet, och komma att motverka syftet att på bästa sätt tillgodose vårdbehovet hos den enskilde enligt 
aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet. 

- Särlagstiftning innebär svårigheter att tillämpa principen ”störst behov går först”. Att ett specifikt 
vårdområde försetts med särlagstiftning medför svårigheter för sjukvårdshuvudmannen i den 
horisontella prioriterings-processen. Hur ska vård vid könsdysfori viktas mot annan vård? 

- En särlagstiftning tillför en rättighetsdimension för patienten att få utkräva viss vårdåtgärd, vilket är 
främmande för ramlagstiftningen, och som komprometterar skyldigheten för hälso- och 
sjukvårdspersonal att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta blir särskilt 
tydligt om, som är fallet i utkastet till lagrådsremiss, lagen förses med möjligheter att överklaga läkares 
beslut att inte erbjuda operation. 

- En särskild svårighet uppstår om möjlighet ges att överpröva ett beslut som fattas av hälso-och 
sjukvårdens personal, och samma hälso- och sjukvårdspersonal av domstol eller annan åläggs att utföra 
ett ingrepp som bedömts vara i strid med den professionella etiken. Att inte skada är en av 
hörnstenarna för utövande av åtgärder inom hälso- och sjukvården och att då genomföra ett ingrepp 
som bedömts som icke ändamålsenligt vid en samlad medicinsk och psykologisk bedömning strider mot 
det som åläggs legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. 

Det är inte lagstiftarens uppgift att ange indikationer för kirurgiska ingrepp, eller för några andra 
behandlingsinsatser. Det är läkarens uppgift att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet efter undersökning 
ställa diagnos och föreslå patienten de behandlingsalternativ som är relevanta i det individuella fallet med 
hänsyn till diagnosen. Den individuella patientens medicinska förutsättningar måste beaktas. Balansen mellan 
förväntad nytta och risk på kort och lång sikt, liksom patientens preferenser är avgörande. Till vägledning för 
läkarens beslutsfattande finns nationella riktlinjer, vilka fortlöpande revideras med hänsyn till kunskapstillväxten. 
Patienten har kan begära ny medicinsk bedömning (”second opinion”, 8 kap. 1§ pl), vid tillstånd som är 
livshotande eller särskilt allvarliga. Detta torde vara tillämpligt vid könsdysfori. Givet den ordning med Nationell 
högspecialiserad vård som är aktuell vid könsdysfori kommer den högsta medicinska och psykologiska 
kompetensen inom området finnas inom dessa enheter. Möjligheten att få en ”second opinion” vid en annan 
NHV enhet bör, som vid annan komplex vård, vara den givna ordningen.  

Det är svårt att se att en särlagstiftning inte skulle öppna för möjligheten till överprövning av medicinska beslut. 
Oavsett de principiella argument mot en särlagstiftning som anförts ovan är det dessutom oklart hur en reell och 
självständig bedömning i dessa fall skulle kunna göras av domstol eller myndighet, oberoende av de enheter som 
utsetts att utföra vård inom området. 
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Angivna motiv för att en sådan särlagstiftning skulle vara lämplig för just patienter med könsdysfori är svaga och 

heller inte specifika för just denna patientgrupp. Många medicinska insatser har ”långtgående och irreversibla” 

konsekvenser för patienten, inte sällan handlar det om liv eller död i sjukvården. Allt fler medicinska insatser är 

synnerligen ”specifika” (ibland helt personaliserade, anpassade efter patientens unika genom) och därmed 

specifika, till och med för viss person. Alla hälso- och sjukvårdsinsatser ska avgränsas till viss grupp; nämligen till 

dem som har ett medicinskt behov. Uppgiften att ställa diagnos, bedöma behov och lämna förslag till behandling 

åvilar den ansvariga läkaren. Det är olämpligt, och kan ge negativa konsekvenser för patientsäkerheten, att med 

särskild lag ingripa i dessa uppgifter. Det är också ologiskt om ett moment i vården vid könsdysfori skulle falla 

inom ramen för en särlagstiftning medan övrig vård vid detta tillstånd inte gör det.  
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