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Remissvar avseende juridiskt kön och medicinsk
könskorrigering (SOU 2014:91)
Sammanfattning
IVO avstår utifrån myndighetens tillsynsuppdrag att lämna synpunkter på utredningens
förslag avseende åldersgränser.

Generella kommentarer
IVO vill understryka vikten av att alla berörda aktörer har tillgång till forskning,
information och kunskap och att detta implementeras och används.

14.3.3 Förslag till ny lag om ändring av juridiskt kön
IVO tillstyrker utredningens förslag avseende att den nuvarande lagen, lag 1972:119 om
fastställande av könstillhörighet, upphävs och ersätts av två nya lagar. Ett sådant
förfarande innebär ett särskiljande mellan den medicinska och en juridiska delen i
processen att ändra könstillhötighet. Ett sådant förfarande har efterfrågats av de berörda
grupperna och av intresseorganisationer genom åren. Förfarandet kan i sig själv bidra till
en minskad stigmatisering och därmed bidra till en bättre hälsa och i förlängningen ett
minskat antal vårdskador.

14.4.5 Unga som har fyllt 15 år föreslås kunna ansöka om
ändring av juridiskt kön själv
I utredningen föreslås det att barn som fyllt 15 år får ansöka om ändring av det juridiska
könet. Det innebär att personnumret i folkbokföringen ändras till det motsatta könet enligt
sökandes önskemål. En konsekvens inom hälso- och sjukvården som utredningen dock
inte har tagit fasta på, oavsett när i livet ändringen av det juridiska könet sker, är att
personen i fråga riskerar att inte få kallelser till rutinmässiga screeningar inom hälso- och
sjukvården. Personer med exempelvis kvinnligt könsorgan men manligt personnummer i
folkbokföringen kallas inte till screening för bland annat cellprovtagning och
mammografi. Ansvaret för att delta i screeningar kan läggas på individen. Hur en sådan
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information ska ges har inte utretts närmre. IVO ser uteblivna screeningar som en
potentiell iisk för patientsäkerheten.

14.10.4 Kunskapsstöd vad avser vården och behandlingen av
personer med medföqd avvikelse i könsutvecklingen
NO tillstyrker förslaget och vill understryka vikten av att det utvecklas ett kunskapsstöd
för den utpekade patientgrnpen.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Gunilla Hult Backlund. I den
slutliga handläggningen har avdelningscheferna Sabina Wikgren Orstam, Patric Winther
och chefsjuristen Anna Sundberg deltagit. Föredragande har varit juristen Linda Almqvist.
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