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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över 
lagrådsremissen Vissa kirurgiska ingrepp i 
könsorganen och ändring av det kön som 
framgår av folkbokföringen 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker utredningens förslag men vill lämna följande 
kommentarer om lagförslagen. 

Förslag till lag om ändring av det kön som framgår av 
folkbokföringen 
Folkhälsomyndigheten är fortsatt positiv till förslaget om att ändring av det kön 
som framgår av folkbokföringen ska bygga på självbestämmande. Denna ändring 
kan medföra ökat välmående och förebygga ohälsa bland transpersoner genom att 
öka möjligheten för personer att kunna leva i enlighet med sin könsidentitet. 

Folkhälsomyndigheten vill fortsatt poängtera vikten av att följa upp 
konsekvenserna av lagändringarna och hälsan hos personer som ändrar det kön 
som framgår av folkbokföringen. Dels då kunskapsläget fortfarande är begränsat 
och dels då det är angeläget att utvärdera om de åldersgränser som föreslås är de 
mest lämpade. Framtida utvärderingar bör också beakta för- och nackdelar med den 
föreslagna väntetiden om fyra månader för att få ändra det kön som framgår av 
folkbokföringen. 

Förslag till lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen 
Folkhälsomyndigheten vill understryka vikten av att följa kunskapsläget om 
åldersgränsens betydelse för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Det finns fortsatta 
behov av att samla vetenskapliga och erfarenhetsbaserade kunskaper som 
motiverar åldersgränsen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. 

Folkhälsomyndigheten ser fortsatt positivt på förslaget om att det inte ska krävas 
tillstånd från Socialstyrelsen för att få genomgå vissa kirurgiska ingrepp i 
könsorganen. Istället ska professionen kunna remittera personer med behov av 
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kirurgiska ingrepp i könsorgan. Ändringen förväntas förbättra tillgång och 
tillgänglighet till könsbekräftande vård och kirurgi samt bidra till ökad hälsa och 
livskvalitet för personer med könsdysfori, könsöverskridande identitet samt för 
transpersoner. Därför är det också av vikt att säkerställa jämlik tillgång till vård och 
behandling samt likvärdighet i bedömningar hos professionen.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 
slutliga handläggningen har avdelningschefen Britta Björkholm, t.f. enhetschefen 
Desireé Ljungcrantz och chefsjuristen Bitte Bråstad deltagit. Utredaren Galit 
Andersson har varit föredragande.   

 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

Galit Andersson 
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