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Kort information om vård  
för personer med könsdysfori

Den här broschyren beskriver kort

• vad könsdysfori är
• vilken typ av stöd och behandling som kan vara aktuell  

och som vården kan erbjuda
• tips på vart du kan vända dig för att få mer information.

Broschyren vänder sig till dig som har könsdysfori eller är närstående till en 
person som har könsdysfori. Den bygger på Socialstyrelsens nationella  
kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori och andra 
kunskapsmaterial. Kunskapsstöden kan laddas ner från webbadresser listade 
under rubriken Myndigheters kunskapsmaterial längre fram i broschyren där 
det också finns litteraturtips och andra viktiga webbadresser.

Vad är könsdysfori?
Alla människor har en könsidentitet – en egen och individuell känsla av att vara 
kvinna eller tjej, man eller kille, eller av att tillhöra inget eller något annat kön. 
För de flesta stämmer könsidentiteten överens med födelsekönet det vill säga 
det kön man tilldelas när man föds, men inte för alla. När könsidentiteten inte 
stämmer med födelsekönet och resulterar i obehag har man könsdysfori.

Könsinkongruens kan beskrivas som en känsla av att kroppen inte stäm-
mer överens med könsidentiteten. När denna känsla är förknippad med 
ett lidande kallas detta för könsdysfori.

 

Könsdysfori, som kan finnas hos både unga och vuxna, kan kännas oavsett  
könsidentitet. Könsdysfori kan variera och ta sig olika uttryck för olika personer. 

För ungdomar med könsdysfori är puberteten en extra psykisk påfrestning som 
kan leda till depression, ångest och social isolering. 

Könsdysfori ska inte förväxlas med sexuell läggning. Personer med köns- 
dysfori kan vara hetero-, bi-, eller homosexuella. 
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Vart vänder du dig för att få hjälp?

Om du har funderingar kring din könsidentitet kan du vända dig till en 
psykiatrimottagning eller till din vårdcentral. Där beskriver du hur du  
känner och ber att få en remiss till en specialistmottagning. Är du under 
18 år kan du även vända dig till en ungdomsmottagning och be om 
remiss, eller till din skolsköterska eller skolkurator. 

Om du är vårdnadshavare till ett barn med könsdysfori kan du 
också be om remiss till specialistteam för rådgivning om hur du kan stötta 
ditt barn på bästa sätt. Unga med könsdysfori är generellt en sårbar 
grupp i samhället. Stöd från föräldrar har stor betydelse. 

 

Det finns för närvarande (2022) mottagningar för vuxna i Alingsås, Karlskro-
na, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Östersund. I Alingsås, 
Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och i Uppsala finns team som utreder barn 
och ungdomar. För aktuell information, kontakta respektive utredningsteam. 
Adresser finns i slutet på broschyren under rubriken Utredningsteam.

Könsutredningen i korthet
Eftersom könsbekräftande åtgärder innebär stora beslut är det viktigt att utred-
ningen får ta den tid som behövs. Vanligtvis tar en utredning inom den special-
iserade vården minst ett år, men den kan ta både längre och kortare tid. En del 
insatser kan sättas in redan under utredningsperioden.

Utredningen görs av en psykiater, en psykolog och en kurator. Ofta involveras 
även en läkare med specialistkunskaper om hormoner (endokrinolog) tidigt i 
processen. Under utredningen undersöks själva könsdysforin, bland annat med 
syfte att ta reda på om det finns andra förklaringar till att man känner som man 
gör. Man tittar även på hur personens andra förutsättningar för att genomgå 
könsbekräftande åtgärder ser ut.

Social övergång – att börja leva enligt könsidentiteten
En del lever redan i enlighet med sin könsidentitet när de tar kontakt med 
vården. Andra gör en social övergång under utredningstiden. Ofta sker 
övergången stegvis. Man börjar med sina närmaste och kommer till slut ut som 
sig själv i arbetet, skolan och andra sociala sammanhang. 
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När du börjar leva i enlighet med din könsidentitet kommer du att få erfaren- 
heter som är viktiga, inte minst när du senare ska fatta beslut om vilka köns- 
bekräftande behandlingar som kan vara aktuella för dig. Du kan behöva hjälp-
medel som peruk, bröstprotes, penisprotes eller binder (bröstlinda). Hormon-
behandling, logopedbehandling och hårborttagning kan inledas innan du börjar 
din övergång. Du kan behöva samtalsstöd från en kurator under förberedelserna 
och även senare, för att hantera reaktioner från omgivningen. Du måste bereda 
dig på att det kan vara känslomässigt påfrestande att uppträda i en feminin roll 
om du fortfarande har ett maskulint utseende, och vice versa.

Alla behöver inte social övergång eftersom övergången främst gäller dem som 
identifierar sig som antingen kvinna/tjej eller man/kille, d v s binära transper-
soner.
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Möjliga behandlingsåtgärder 

All behandling syftar till att minska könsdysforin och till att du ska kunna leva 
i enlighet med din könsidentitet. Alla personer med könsdysfori har inte behov 
eller önskemål av exakt samma åtgärder utan det kan variera.

Nedan finns kort information om de åtgärder som är möjliga. Det är viktigt 
att du som patient är införstådd med de olika åtgärdernas effekter och risker 
på kort och på lång sikt. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att ge dig 
information om detta innan behandlingarna påbörjas. 

Hormonbehandling 
Behandling med könshormoner kan inledas inför, eller i samband med, en 
social övergång. Hos personer som för sin könsdysfori behandlas med testos-
teron ger behandlingen mörkare röst, mer kroppsbehåring och minskad bröst-
körtelvävnad. Andra effekter är att menstruationerna uteblir, klitoris förstoras 
och muskelmassan ökar i förhållande till mängden kroppsfett. 

Personer som för sin könsdysfori behandlas med östrogen får tillväxt av bröst-
körtelvävnad och minskad erektionsförmåga, testikelstorlek och spermie- 
produktion. Andra effekter är mjukare hud, minskad skäggväxt och kropps- 
behåring och mer kroppsfett i förhållande till muskelmassan. 

De flesta fysiska förändringarna sker under de första två åren. Behandlingen 
med könshormoner pågår sedan livet ut. 

Att tänka på kring självmedicinering
Det kan vara frestande att självmedicinera med hormoner när du lider av köns-
dysfori men det avråds du starkt ifrån eftersom det innebär medicinska risker. 
All hormonbehandling bör ges och följas upp med regelbundna mätningar av 
en endokrinolog. På så sätt har man goda möjligheter att få de effekter man vill 
och slippa oönskade biverkningar, och man får hjälp att må så bra som möjligt 
på både kort och lång sikt. Därför är det viktigt att du istället för att självmedi-
cinera tar kontakt med vården och pratar med en läkare för att hitta hormon- 
behandling som är anpassad efter dig och din kropp. 

Kirurgiska ingrepp
Liksom vid andra behandlingsinsatser tar hälso- och sjukvården beslut om kirur- 
giska ingrepp tillsammans med vårdtagaren efter en individuell bedömning. 
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Personer som vill bli behandlade för sin könsdysfori med feminiserande  
insatser kan få hjälp med 

• att minska storleken på struphuvudet
• bröstimplantat 
• ansiktskirurgiska ingrepp. 

Personer som vill bli behandlade för sin könsdysfori med maskuliniserande  
insatser kan få hjälp med 

• att avlägsna bröstkörtelvävnad och skapa en mer maskulin bröstkorg
• att ta bort fett på höfterna.

Efter prövning i Socialstyrelsens rättsliga råd kan det också bli aktuellt med 
kirurgiska ingrepp i könsorganen och könskörtlarna. 

Logopedisk behandling
Vid behov kan du få hjälp av en logoped för att anpassa och utveckla ditt 
röstläge och din röststyrka så att du uppfattas som mer feminin eller masku-
lin. Logopedisk behandling kan också handla om övrig verbal och icke-verbal 
kommunikation, som kroppsspråk. Möjlighet finns till stämbandskirurgi när 
logopedisk behandling inte bedöms vara tillräcklig.

Hårborttagning
I behandlingen av din könsdysfori kan du behöva ta bort hårväxt i ansiktet och 
på överkroppen som gör det svårt att uppfattas som feminin. Man behandlar då 
med ljusbaserade eller nålbaserade metoder så att hårsäckarna slutar producera 
hår. 

Samtalsstöd
Du kan behöva samtalsstöd av olika slag både under utredningstiden och i sam-
band med könsbekräftande behandling. Det kan exempelvis handla om stöd för 
att utforska din könsidentitet, att komma till rätta med psykisk ohälsa eller att 
hantera din förändrade fysiska funktion efter hormonell eller kirurgisk behand- 
ling. 

 

Du kan även kontakta intresseorganisationer på egen hand för att komma 
i kontakt med stödgrupper. I slutet av broschyren finns förslag på organi-
sationer.
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Föräldraskap efter behandling
Både hormonbehandling och kirurgisk behandling kan påverka din möjlighet 
att bli förälder med dina egna ägg eller spermier. Hormonbehandlingen kan ha 
en negativ inverkan på äggcellernas och spermiernas produktion och  
kvalitet. Underlivskirurgi kan också medföra att man inte kan bli gravid eller 
göra någon annan gravid och att du därför kan ha behov av assisterad befrukt- 
ning. Assisterad befruktning får dock utföras inom den svenska hälso- och 
sjukvården bara när de juridiska förutsättningarna för assisterade befruktning 
är uppfyllda. Du kan läsa mer om hur assisterad befruktning regleras i 6 kap 
(insemination) och 7 kap (befruktning utanför kroppen) lagen (2006:351) 
om genetisk integritet m. m. samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmän-
na råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och 
sjukvården och vid klinisk forskning.

Det är möjligt att spara ägg och spermier och vävnad från äggstockar och tes-
tiklar genom nedfrysning. Det kan göras innan du påbörjar en hormon- 
behandling eller om du gör ett uppehåll i behandlingen. 

Det finns olika sätt att bli genetisk förälder, men lösningarna måste utformas 
utifrån individens och sjukvårdens förutsättningar att ge den behandling som 
krävs. En fertilitetsexpert kan ge information om vilka alternativ som är möjliga. 
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Byte av juridiskt kön i vuxen ålder

Möjlighet till byte av juridiskt kön finns för personer över 18 år. Det innebär 
att du får ett nytt personnummer och blir folkbokförd i enlighet med din 
könsidentitet. Du ansöker hos Socialstyrelsens råd för visa rättsliga, sociala 
och medicinska frågor (Rättsliga rådet) som gör en prövning enligt könstill-
hörighetslagen. Blanketten ”Ansökan om fastställelse av könstillhörighet” går 
att ladda ner (www.socialstyrelsen.se) eller beställa från Socialstyrelsen.

Förutsättningarna för att ansökan ska beviljas är att den sökande

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

4. har fyllt arton år

5. är folkbokförd i Sverige och 

6. inte är registrerad partner.

För att Rättsliga rådet ska kunna ta ställning till din ansökan behövs ett un-
derlag om punkterna 1–3 ovan från en läkare och som regel även en psykolog 
samt en social utredning, helst utförd av en socionom. Upplevelsen av att till-
höra det andra könet måste bedömas som varaktig och djupgående. Det fordras 
en grundlig utredning i det hänseendet, vilken enligt Rättsliga rådets praxis i 
normalfallet tar ca två år. När det gäller kravet på att uppträda i den önskade 
könsidentiteten, bör du konsekvent ha uppträtt i denna identitet i minst ett år.   

Om du ansöker om nytt juridiskt kön kan du, om du vill, samtidigt ansöka om 
tillstånd att göra ingrepp i könsorganen och om att ta bort könskörtlarna (ägg- 
stockar och testiklar). Om du är under 23 år ges tillstånd till att avlägsna köns- 
körtlarna endast om det finns synnerliga skäl.

Mer information om att byta juridiskt kön finns på Socialstyrelsens webbplats 
(www.socialstyrelsen.se).
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Byte av personnummer

När du byter juridiskt kön får du ett nytt personnummer av Skatteverket. I 
samband med detta får du en underrättelse om det nya personnumret. Uppgift 
om att byte av personnummer skett aviseras från Skatteverket ut till andra myn-
digheter tillsammans med hänvisning till det nya personnumret så att mottagan-
de myndighet kan flytta de ärenden eller uppgifter som behöver flyttas till det 
nya personnumret. Till exempel uppgift om pensionsgrundande inkomst. 

Vid byte av personnummer kan Skatteverket på begäran lägga in en sekretess-
markering för att begränsa antalet personer på andra myndigheter som kan se 
kopplingen mellan det gamla och det nya personnumret. Sekretessmarkeringen 
behöver göras innan personnummerändringen om den ska få genomslag på de 
gamla uppgifterna. Du kan vända dig till Skatteverket för att få veta mer om 
sekretessmarkering. 

Uppgift om sekretessmarkering aviseras till andra myndigheter tillsammans 
med dina personuppgifter. Statens personadressregister (SPAR) är en av mot-
tagarna och har som uppgift att förse privata företag såsom banker, försäkrings-
bolag etc. med aktuell adress för företagets kunder. 

När ett personnummer ersätts av ett nytt personnummer finns en hänvisning 
mellan det nya och det gamla numret i SPAR under förutsättning att sådan hän-
visning finns i folkbokföringen. Om byte av personnummer beror på ändring av 
könstillhörighet har SPAR hänvisning endast från det gamla personnumret till 
det nya. Hänvisning finns inte på den nya personposten (nya personnumret) till 
det gamla personnumret.

Sedan 2016 får personnummerbytet fullt genomslag i folkbokföringen, från och 
med att registreringen genomförs. Personnumret och namnet kommer att visas i 
sökbilder eller personbevis även på föräldrar och barn. 

En relation till ett barn i folkbokföringen kommer att återspegla förälderns 
förvärvade könstillhörighet. Den som blivit man är efter ändringen registrerad 
som far till sitt barn enligt folkbokföringen och den som blivit kvinna är på 
motsvarande sätt registrerad som mor. Barnet kan efter ändringen ha två regis-
trerade fäder eller två registrerade mödrar i folkbokföringen. 

Ett personnummerbyte i samband med ändring av könstillhörighet får sedan 
tidigare genomslag för den som är gift. Registreringen innebär att ändringen 
får genomslag även för tidigare äktenskap. Om personen som ändrat könstill-
hörighet tidigare har varit gift eller registrerad partner presenteras i fortsättnin-
gen det nya personnumret.
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Byte av förnamn

Du kan ansöka hos Skatteverket om byte av förnamn enligt reglerna i namn-
lagen. Du behöver inte behålla något ursprungligt förnamn. Du ska betala en 
ansökningsavgift om du vill byta förnamn men betalningen är ingen garanti för 
att namnet kan godkännas. Det är namnlagens regler som gäller och den säger 
att ett förnamn inte får leda till obehag hos den som ska ha det eller väcka an-
stöt hos någon annan. Namnet får inte uppfattas som ett efternamn. Det får inte 
heller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning. Könskonträra 
namn är inget hinder för byte av förnamn.

Rätten till en bra vård  
och ett gott bemötande

Det händer att personer med könsdysfori ibland särbehandlas och 
diskrimineras i kontakter med vården. Det är bra att vara medveten om att 
svensk lagstiftning anger att

• all hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika   
 värde och för den enskilda människans värdighet 

• det är förbjudet att diskriminera någon utifrån kön,  
  könsöverskridande identitet eller uttryck.

Om du fått ett dåligt bemötande kan du vända dig till patientnämnden i din 
region.

Här nedan följer information om några andra lagbestämmelser som gäller för 
hälso- och sjukvården generellt och som är bra att känna till.

Tystnadsplikt och sekretess inom vården 
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har sekretess, eller tystnads- 
plikt. Det betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig eller ditt 
besök utan att du har godkänt det. Det är bara de som vårdar dig som patient 
som får prata med varandra om ditt hälsotillstånd eller om dina personliga 
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förhållanden. Patientjournaler omfattas också av sekretess. Bara den personal 
som är inblandad i vården får läsa journalen. 

För den som är under 18 år och besöker en ungdomsmottagning gäller sekre- 
tess och tystnadsplikt gentemot föräldrarna i de allra flesta fall. Mer infor-
mation finns i Socialstyrelsens meddelandeblad Barn som söker hälso- och 
sjukvård, nr 8/2020.

Har man rätt att ta del av sin journal?
I de flesta fall har du som patient rätt att ta del av din journal. Du kan begära 
att ta del av den på plats eller att få en kopia. Inom hälso- och sjukvården kan 
man begära att få ett skriftligt beslut, om journalhandlingen inte lämnas ut i sin 
helhet eller lämnas ut med förbehåll. Beslutet kan överklagas till kammarrätten. 

Om man som patient inte vill att uppgifter i journalen ska ingå i ett system för 
sammanhållen journalföring eller vara tillgängliga för andra vårdenheter hos 
en vårdgivare, så kan man begära att uppgifterna spärras. Begäran görs hos den 
aktuella vårdgivaren.

Vart vänder man sig om man är missnöjd med vården?
I första hand vänder du dig till personalen på mottagningen där du blivit be-
handlad. Om du inte är nöjd med personalens förklaring kan du vända dig till 
verksamhetschefen. 

Om du fått ett dåligt bemötande eller är missnöjd med vården kan du vända dig 
till patientnämnden i din region. 

Om du upplever att du har drabbats av en vårdskada, eller riskerat att råka ut 
för en sådan, kan du anmäla det hos Inspektionen för vård och omsorg, www.
ivo.se. Detsamma gäller om du som patient varit med om en händelse i sam-
band med hälso- och sjukvård som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat 
ditt självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning. 

Innan du anmäler till IVO ska du först ha vänt dig till den mottagning där du 
fick vård eller till patientnämnden.

Man kan ha möjlighet att få en ny medicinsk bedömning om man inte håller 
med om utredningsteamets bedömning.
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Tips för dig som vill veta mer

Litteraturtips 
SOU 2017: 92 Transpersoner i Sverige 

BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.  
Forum för levande historia och RFSL 2011.  

I mitt namn – en bok om att vara trans, red. Moa-Lina Croall

Trans, kön och identitet. Att arbeta inkluderande i Fk-6. E. och T. Summanen

Rätten till hälsa. Hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser  
av sexuell hälsa. Folkhälsomyndigheten 2016.

Stödjande och stärkande. Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och  
hälsofrämjande faktorer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2016.

Webbadresser
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter: 
www.rfsl.se

RFSL Ungdom: www.rfslungdom.se

RFSL Ungdoms webbplats om trans- och könsidentitet: www.transformering.se 

Transföreningen FPES, Full Personality Expression Sweden: www.fpes.se 

Transammans – förbundet för transpersoner och närstående:  
https://www.transammans.se/

Ungdomsmottagningarna: www.umo.se

Myndigheters kunskapsmaterial
God vård av vuxna med könsdysfori. Nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen 2015.  
Artikelnummer: 2015-4-7. www.socialstyrelsen.se/konsdysfori

Stöd, utredning och hormonbehandling vid könsinkongruens hos barn och ungdomar.  
Delvis uppdatering av kunskapsstöd, februari 2022. Artikelnummer 2022-2-7774. 
www.socialstyrelsen.se/konsdysfori

Administrativa problem för personer som bytt juridiskt kön. PM, Socialstyrelsen 
2014. www.socialstyrelsen.se/konsdysfori

Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande 
och jämlika villkor. Socialstyrelsen 2015. Artikelnummer: 2015-1-5.

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – En rapport om  
hälsoläget bland transpersoner I Sverige. Folkhälsomyndigheten 2015.

Barn som söker hälso- och sjukvård. Meddelandeblad nr 8/ 2020. Socialstyrelsen 
2020. Artikelnummer 2020-12-7117.

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnads- 
havarna inte är överens. Meddelandeblad Nr 10/2012. Socialstyrelsen, 2012.
Artikelnummer 2012-10-25
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Tips för dig som vill veta mer

Lagar och föreskrifter
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring 
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Patientdatalagen (2008:355).

Diskrimineringslagen (2008:567). 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

Lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall  
(könstillhörighetslagen).

Lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Patientlagen (2014:821).

Utredningsteam
Alingsås (vuxna och unga) 
Lundströmmottagningen, Kungsgatan 5, Alingsås

Lund (vuxna) 
Könsidentitetsmottagningen, Baravägen 1, Lund

Lund (unga) 
Könsidentitetsmottagningen, Lovisastigen 13, Lund

Stockholm (vuxna) 
ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet,  
Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Stockholm (unga) 
Teamet för könsidentitetsutredningar av unga BUP-enheten, Astrid Lindgrens  
Barnsjukhus, Stockholm

Umeå (vuxna) 
Könsidentitetsmottagning, Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Umeå (unga) 
Könsidentitetsteamet, BUP Västerbotten, Umeå

Uppsala (vuxna och unga) 
Könsidentitetsmottagningen för vuxna, Könsidentitetsmottagningen för barn  
och ungdom, Psykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala

Linköping (vuxna) 
Ts-mottagningen – Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

Linköping (unga) 
KID-teamet, BUP-mottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping 

Karlskrona (vuxna) 
Sexologiska enheten, Länsgemensam psykiatri, Blekingesjukhuset, Lasarettsvägen, 
Karlskrona

Östersund (vuxna) 
Könsidentitetsmottagningen, Fältjägargränd 6, Östersund
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