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Ansökan avser
fastställande av könstillhörighet
man

kvinna

1§

2§

ingrepp i könsorganen enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall för att göra dem mer lika
manliga könsorgan

kvinnliga könsorgan

borttagande av könskörtlarna enligt samma lag

Underskrift

Ort och datum

Sökandens namnteckning

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad om den sökande har fyllt 18 år och ej står under någons vårdnad.
För annan ska vårdnadshavaren göra ansökan
För ytterligare anvisningar, se baksida
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Övriga kompletterande handlingar
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ANVISNINGAR
Fastställelse av könstillhörighet kan med stöd av lagen (1972:119) om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall göras
under nedan angivna förutsättningar.
1 § En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår
av folkbokföringen, om han eller hon
1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,
3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och
4. har fyllt arton år.
En ansökan enligt första stycket får bifallas även om sökanden har beviljats ändrad könstillhörighet med stöd av 2 §.
2 § En person ska efter ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av
folkbokföringen, om
1. han eller hon har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen, och
2. en ändring av könstillhörigheten är
a) förenlig med utvecklingen av könsidentiteten, och
b) mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd. Avser en ansökan enligt första stycket någon som har fyllt arton år, görs ansökan av honom eller henne själv. Detsamma gäller för den som är yngre än arton år men som inte
står under någon annans vårdnad. I övriga fall görs ansökan av vårdnadshavaren.
Avser ansökan ett barn som har fyllt tolv år, ska barnet lämna sitt samtycke. Även om samtycke inte behövs, ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.
Enligt 3§ krävs att man är folkbokförd i Sverige. Ansökan får inte bifallas om sökanden är registrerad partner.
Ansökan ska göras på Socialstyrelsens blankett
Till ansökan ska fogas personbevis med uppgifter om namn, personnummer, kön, civilstånd och folkbokföringsadress i
Sverige samt läkarutlåtande. Av personbeviset och läkarutlåtandet ska framgå huruvida förutsättningar föreligger för
fastställelse av könstillhörighet.
Ansökan kan, utöver fastställelse av könstillhörighet, avse en eller flera av följande åtgärder: Ingrepp i könsorganen
och borttagande av könskörtlarna. Skattemyndigheten får kännedom om Socialstyrelsens beslut för ändring av personnummer.
Tillstånd till ingrepp i könsorganen respektive till avlägsnande av könskörtlarna meddelas med stöd av 4 och 4a §§
lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Paragraferna har följande lydelse.
4 § I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får tillstånd ges till att ingrepp görs i könsorganen i syfte
att göra dem mer lika det andra könets. Tillstånd får ges endast om förutsättningarna för fastställelse är uppfyllda.
Bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar.
4 a § I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § får tillstånd ges till att könskörtlarna avlägsnas, om förutsättningarna för fastställelse i 1 § första stycket 1 -4 är uppfyllda.
När en ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § har bifallits får den som beslutet avser efter egen ansökan ges tillstånd till att könskörtlarna avlägsnas.
Om sökanden inte har fyllt tjugotre år får tillstånd ges endast om det finns synnerliga skäl.
Särskilt formulär för sådant läkarutlåtande som skall bifogas ansökningarna ovan har inte ansetts behövligt. Socialstyrelsen förutsätter emellertid att läkarutlåtandet får formen av en så fyllig medicinsk och psykiatrisk utredning att
detsamma kan läggas till grund för Socialstyrelsens beslut i ärendet.
Sterilisering
Tillstånd till sterilisering prövas med stöd av 3 § 3 steriliseringslagen. För tillstånd enligt denna bestämmelse fordras att
förutsättningar föreligger för fastställelse av könstillhörighet. Ansökan får göras endast av den som avses med ansökningen.
För sökanden som har fyllt 25 år krävs inte Socialstyrelsens tillstånd för sterilisering. Om sökanden inte har fyllt 25 år
prövas tillstånd till sterilisering med stöd av 3 § 3 steriliseringslagen (1975:580). Enligt bestämmelsen ska en person,som
har fyllt arton men inte tjugofem år och som är bosatt i Sverige, efter egen ansökan hos Socialstyrelsen få tillstånd till
sterilisering i samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i
vissa fall, om förutsättningar i övrigt föreligger för sådan fastställelse.
Ansökan får göras endast av den som avses med ansökningen. Ansökan om tillstånd till sterilisering görs på särskild
blankett som finns på www.socialstyrelsen.se

