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FPES Remissvar på S2018/02631/FS
Sammanfattning av FPES synpunkter på Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp
i könsorganen
FPES ser mycket positivt på att särskilja den medicinska behandlingen vid könsdysfori
från de juridiska processerna kring ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
En person ska inte krävas ändra juridiskt kön för att få tillgång till vård, och vice versa.
Detta är ett stort steg framåt för transpersoners-, och vissa intersexpersoners-, frihet och
rätt till kroppslig integritet. Detta får även en ny positiv påverkan på ickebinära
transpersoners situation med möjlighet till ingrepp i könsorganen.
Detta lagförslag är ett steg i rätt riktning och kommer på många sätt att innebära
förbättrad hälsa och välbefinnande för transpersoner i Sverige, och förhoppningsvis även
för intersexpersoner.
För att göra denna lag mer inkluderande bör språkligt könsneutrala termer användas i
största möjliga mån. Hen är ett könsneutralt och relativt nytt ord i svenska språket och
fungerar inkluderande när det gäller olika könsidentiteter.
FPES anser att pubertetsstoppande behandling behöver sättas in tidigare. Detta för att
slippa första utvecklingen av puberteten och därmed söka undvika onödigt psykiskt
lidande.
Kirurgiska ingrepp på unga intersexbarn skall enbart utföras om det är livsnödvändigt,
annars skall beslutet tas när den unga själv är gammal nog att fatta beslutet i samråd med
vårdnadshavare och läkare.
FPES ser det också önskvärt att regeringen tillsätter en ny utredning rörande
intersexbarn.
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Kommentar till några punkter som vi vill framhålla speciellt och vars
genomförande vi anser är extra viktigt

1 Författningsförslag
1.1 Förslag till lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen
Förutsättningar för kirurgiska ingrepp
FPES lämnar förslag på ändringar av paragraferna nedan.
2§
Kirurgiska ingrepp som avses i 1 § får göras på den som har fyllt 18 år om personen
upplever att kroppen inte överensstämmer med könsidentiteten och beslutet är fast
förankrat hos personen.
3§
Om kirurgiskt ingrepp i fall som avses 2 § eller 4 § vägras, ska den som är ansvarig för
vården
skyndsamt se till att frågan underställs Socialstyrelsens prövning för beslut.
4§
Den som inte har fyllt 18 år och vill genomgå kirurgiskt ingrepp som avses i 1 § ska få det
om personen upplever att kroppen inte överensstämmer med könsidentiteten och beslutet
är fast förankrat hos personen.
Vid beslut om ingrepp enligt första stycket ska barnets bästa vara avgörande. Ingrepp får
endast göras om barnet har samtyckt till ingreppet. Barnets fysiska mognad måste också
vara med vid den kirurgiska bedömningen.
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