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Terminologi
• Kön kan brytas ner i flera olika delar:
• - Kropp – inre/yttre könsorgan, hormoner, kromosomer.
• - Juridiskt kön – det kön vi tilldelas i folkbokföringen.
• - Könsidentitet – vårt självidentifierade kön.
• - Könsuttryck – sättet man uttrycker sin könsidentitet på.

Terminologi forts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Könsbekräftande behandling/könskorrigering/byte
Cis/cisperson
Transperson
Icke-binär
Transsexualism
Transition
Pronomen, han, hon, hen, hin, den etc.
FtMX
MtFX

Källor: God vård av vuxna med könsdysfori, www.rfsl.se

Könsdysfori – en introduktion
• Könsdysfori kan beskrivas som en stark och ihållande känsla av att
vara född i fel kön. Det finns således en inkongruens mellan det
tilldelade könet och den upplevda könsidentiteten. Ofta är denna
känsla förknippad med ett psykiskt lidande som kan medföra en
nedsatt förmåga att fungera i vardagen.

Könsdysfori – en introduktion
Diagnoser
•
•

•
•

Transsexualism enligt ICD-10:
Ett tillstånd då en person upplever sig
vara av ett annat kön än det juridiska
kön man tilldelades vid födseln och har
en vilja att förändra kroppen helt eller
delvis med exempelvis kirurgi eller
hormonbehandling. (F64.0)
Andra könsidentitetsstörningar(F64.8)
Könsidentitetsstörningar UNS(F64.9)

•
•

Könsdysfori enligt DSM 5:
En otillfredsställelse och ett lidande till
följd av inkongruens mellan den
upplevda könsidentiteten och det
biologiska könet.

•

Källa: Läkartidningen

Könsdysfori – en introduktion
Diagnoser
• I ICD-11 kommer diagnosen Transsexualism att ändras till
Könsinkongruens. Man kommer även flytta diagnosen
från kapitlet för psykiatriska diagnoser till ett nytt kapitel
om sexuell hälsa

Att möta patienter med könsdysfori
• Fråga om önskat namn och pronomen
• Använd sedan detta namn och pronomen i samtalet och i
dokumentationen.
• Bra också att använda neutrala ord om närstående, som partner,
förälder, syskon.
• Respektera patientens integritet, fråga inte saker av nyfikenhet som
inte hör till den aktuella bedömnings/behandlingsinsatsen.
• Ögonen öppna för neuropsykiatriska funktionssätt.

Utvecklingspsykologi
Könsdysfori – en introduktion
• Könsidentitet utvecklas genom interaktion mellan biologiska,
personliga och sociala faktorer.

• Könsidentitetsutvecklingen är en pågående process.

• För de flesta (men inte för alla) är det relativt tydligt i 10-13 års ålder
vilket kön man identifierar sig med.

•

Källa: Anna-Sara Sorsén

Utvecklingspsykologi
Könsdysfori – en introduktion
• För dem vars könsdysfori förvärras i samband med puberteten
kommer de flesta att senare uppfylla kriterier för könsdysfori och ha
önskan om könsbekräftande åtgärder.
•

Utmärkande drag för ”typisk” könsdysfori är debut i tidig barndom,
uttalade symtom (uppfyller flertalet diagnoskriterier), tilltagande
symtom vid pubertet och åtföljande förvärrade psykiska symtom.

•

Källa Läkartidningen

Varför har vi könsdysfori?
Könsdysfori – en introduktion
• Könsdysfori ökar över hela världen.
•

Oklart varför, det spekuleras i att det kan bero på miljöfaktorer, ökad
tillgång till vård, ökad kunskap, ökad öppenhet i samhället, minskad
stigmatisering, förändrad syn på identitetsutveckling som idag även
inkluderar könsidentiteten.

•

Lagförändring i Sverige 2013 som innebar att en bredare kategori av
personer fick tillgång till vård och behandling.
•

Källa: Läkartidningen

Varför har vi könsdysfori?
Könsdysfori – en introduktion
•
•
•
•

Könsidentiteten är biologiskt präglad.
Inte känt vad som styr denna utveckling.
(Okända) miljöfaktorer kan inte uteslutas (t.ex. tvillingstudier).
Parallellt med ökning av könsdysfori har det också rapporterats
ökning av avvikelser i den biologiska könsutvecklingen.
• Vissa biologiska fynd och koppling till exponering för könshormoner i
fosterutvecklingen har noterats. Dock går det ej att säga något säkert
kring det.

•

Källa: Läkartidningen

Könsdysfori – en introduktion
• Remisser till utredningsteamet för personer under 18 år, på Astrid
Lindgrens barnsjukhus
• 2012: 4
• 2015: 116
• 2016: 197
• ANOVA – utredningsteam för vuxna i Stockholm
• 1999: 20
• 2016: 350

Könsdysfori – en introduktion
•
•
•
•

Antal personer som sökt för könsdysfori i Storbritannien:
2006: 50 personer
2014: 697 personer
2016: 2016 personer (varav 69% AF och 31% AM)

Könsdysfori – en introduktion
• 2005 fick 1 av 100 000 svenskar diagnosen könsdysfori, 2015 fick ca 8
av 100 000 samma diagnos, vilket motsvarar 0,04 % av befolkningen
(Socialstyrelsen 2017).
•

Studier på hur många som identifierar sig som icke-binära varierar
mellan 11%-23% (i både kliniska och icke-kliniska undersökningar).

•

I en metastudie fann man en prevalens i befolkningen, för icke
överensstämmelse mellan tilldelad kön och upplevt kön, i västländer
på mellan 0,5-1,3 % för AM och 0,4-1,2 % för AF (Winter et al., 2016)

•

(AM = assigned male, AF = assigned female)

Könsdysfori och AST
• Man har sett en överrepresentation av
autismspektrumproblematik i gruppen som söker för
könsdysfori i flera studier. Review visar att mellan 6-25%
av personerna som söker för könsdysfori har samtidig
autismspektrumproblematik.
• Våra kliniska observationer på KIM och andra
mottagningar i Sverige bekräftar denna bild.

Könsdysfori och ADHD
• Kliniska observationer säger att det även finns en klar
överrepresentation av personer med ADHD i gruppen som söker sig
till KIM.
•

En studie har bekräftat dessa kliniska iakttagelser, där man funnit att
personer det var 6,64 gånger mer sannolikt att personer med ADHD
uttryckte könsvariation ”gender variance” än en kontrollgrupp.

Transpersoners hälsa
•
•
•
•

I undersökning gjord av RFSL 2017 (n:472) framgår bl.a. att:
39% av respondenterna upplevde sin hälsa som dålig.
62% uppgav att de skjutit upp läkarbesök pga. sin könsidentitet.
23% angav att de upplevt diskriminerande behandling inom
sjukvården under senaste året.
• 9,7% har försökt ta sitt liv under det senaste året, 25% någon gång i
livet.
• 68% har haft allvarliga självmordstankar det senaste året.

Transpersoners hälsa
• Folkhälsomyndigheten gjorde en studie kring transpersoners hälsa
2015 (n:800) som visade bl.a. att:
• Ca en femtedel uppgav ett dåligt allmänt hälsotillstånd.
• Över hälften uppgav att deras arbetsförmåga eller vardag är nedsatt
pga. fysisk eller psykisk sjukdom.
• 36% uppgav att de minst en gång under det senaste året övervägt att
ta sitt liv och ca en tredje del har någon gång försökt ta sitt liv.
• Ca fem procent uppgav att de försökt ta sitt liv under senaste året.
• Över en tredje del uppger ett problematiskt förhållande till mat och
ätande.

Transpersoners hälsa
• Över hälften uppger att de blivit utsatta för kränkande behandling
minst en gång under de tre senaste månaderna (35% av okänd, 21%
av nära anhörig, 20% av vän eller bekant).
• 30% uppgav att de någon gång blivit tvingade till sex mot sin vilja och
endast 11% av dessa har anmält detta till polisen.
• En tiondel svarade att de någon gång fått ersättning mot sex.
• En fjärdedel uppger sig sakna emotionellt stöd, vilket är dubbelt så
högt som i befolkningen som helhet.

Transpersoners hälsa
• Andel arbetslösa är högre än befolkningen i genomsnitt (13% jämfört
med 8%).
• Fler i gruppen transpersoner röker och snusar än i populationen i
stort.
• Fler uppger stillasittande fritid än i populationen i stort.

Det nationella kunskapsstödet 2015
Könsdysfori – en introduktion
• Efter lagändringen 2013 har socialstyrelsen utarbetat
rekommenderade riktlinjer för vården av patienter med könsdysfori.
• Sjukvården har som uppdrag att följa socialstyrelsens riktlinjer och vi
ska inte försöka att själva tolka lagen.
•

Riktlinjerna omfattar alla patienter med könsdysfori. Det innebär att
vi ska tillmötesgå också de som vill genomgå delar av den
könsbekräftande behandlingen, om diagnosen könsdysfori är
uppfylld.

• Källa: God vård av vuxna med könsdysfori

Det nationella kunskapsstödet 2015
Könsdysfori – en introduktion
• Socialstyrelsen förordar utredningsteam och godkänner enbart
utredningar gjorda vid dessa. I dagsläget har vi i Sverige 6
utredningsteam (Stockholm, Alingsås, Lund, Uppsala, Linköping och
Umeå).
• Socialstyrelsen ger tillstånd för byte av juridiskt kön, sterilisering,
borttagande av könskörtlar samt ingrepp i könsorganen.

•

Källa: God vård av vuxna med könsdysfori

Könsbekräftande behandling
•
•
•
•
•
•
•

Logopedkontakt för röstträning och gester, ev. slipning av adamsäpple
Stödjande samtal för social övergång
Anhörigsamtal
Gruppträffar för erfarenhetsutbyte
Hårborttagning, skägg, bröstkorg mm.
Sparande av könsceller
Ansökan om byte av juridiskt kön (binärt)

Könsbekräftande behandling
• Könskonträr hormonbehandling
• - testosteron för FtMX
• - östrogen för MtFX
• Kirurgi kring bröstkorgen/mastektomi för FtMX
• Bröstförstoring i vissa fall för MtFX

• Genital kirurgi

För att få ändra juridisk könstillhörighet
• Enligt Rättsliga Rådet ska den sökande:
• Sedan en lång tid upplevt sig tillhöra annat kön än det som
fastställdes vid födseln.
• Sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet.
• Förväntas komma att leva i denna könstillhörighet även i framtiden.
• Har fyllt 18år.
• Är folkbokförd i Sverige.
• Har annat civilstånd än registrerad partner (då personer med
registrerat partnerskap inte kan ha olika juridiskt kön).

•

Källa: Anova

Utmaningar
•

Bedöma funktion över tid

•

Stark samvariation med autismspektrumtillstånd och ADHD

•

Flera patienter med utvecklingsstörning eller låg begåvning

•
•

Differentiera från andra svårigheter, såsom dysmorfofobi, allmän
Identitetsproblematik, trauma

•

Långa väntetider till behandling, utredning mm.

•

Normer och att vara normbärare

•

Informed consent vs. Gatekeeping

•

Brist på evidens!

Fiktivt patientfall
•

Nicky är 21 år gammal från en kranskommun till Umeå, väljer pronomen hon
i den inledande kontakten. Hon bor hemma hos sina föräldrar och har två
äldre syskon som flyttat hemifrån. Föräldrarna är stöttande till Nickys önskan
om könsbekräftande behandling men oroliga över hennes förmåga att
strukturera vardagen om inte de är där och hjälper. Fick diagnos ADHD via
BUP i tidiga tonår efter stökig skolgång. Utredningen visade normalbegåvning
med styrkor inom perceptuell funktion med något lägre verbal förmåga.
Mobbad under stora delar av grundskolan då hon upplevdes annorlunda och
inte passade in med varken tjejerna eller killarna. För närvarande jobbar hon
på Samhall med lokalvård 75% och trivs bra med det. I perioder under
tonåren och även senaste åren överkonsumtion av alkohol, har vid ett par
tillfällen blivit omhändertagen av polis när hon varit onykter. Utsatt för flera
sexuella övergrepp vid olika tillfällen av olika förövare, varav en var en före
detta partner. Har just nu ett fåtal vänner som hon umgås med regelbundet.
Söker för könsdysfori som hon upplevt sedan tidiga tonår. Främst brösten ger
mycket dysfori och önskar maskulinisering av bröstkorgen. Önskar också mer
maskulin röst och eventuellt skäggväxt, men är osäker på hormonbehandling
på grund av risken att bli tunnhårig. Definierar sig som icke-binär
transmaskulin. Ej intresserad av genital kirurgi.

Fiktivt patientfall 2
•

Lars (funderar på namnet Lana) är 26 år gammal, bor i Skellefteå, önskar
pronomen hon. Definierar sig som kvinna men har tilldelat födelse kön man.
Uppger dysfori kring sin mörka röst, breda axlar och könsorgan. Upptäckte att
hon var trans då hon träffade en transperson vid 15 års ålder. Berättade om
sin könsdysfori för en vän för ungefär ett år sedan. Sökte en tid senare till
psykiatrin på hemorten som skickade remiss till KIM efter ett besök. I
inremissen framkom misstanke om autismspektrumproblematik men står ej
på väntelista för vidare utredning. Har ej haft kontakt med psykiatrin innan
detta. Uppger vid första besök att hon har vissa tvångsritualer som hon följer
men att dessa inte upplevs funktionshindrande. Flera impulsiva suicidförsök i
ungdomen som dock ej ledde till psykiatrisk vård. Har precis hoppat av en
universitetsutbildning inom IT och har just nu praktik på ett datorföretag via
AF. Är öppen om sin könsidentitet för några vänner och sin mor, men har inte
berättat för fadern som under Lars uppväxt haft ett alkoholmissbruk. Lever
fortfarande helt i social roll som man.

Fiktivt patientfall 3
•

Erik (född Elin) är 18 år gammal och kommer på remiss från BUP i Umeå där
man gjort en initial bedömning av könsdysfori. Fyllde dock 18 år kort efter
första bedömning varför man skickar remiss direkt till KIM. Bor i Sundsvall
med föräldrar och tre syskon. Går tredje året på gymnasiet med
samhällsvetenskaplig inriktning. Önskar pronomen han och lever sedan
ungefär ett år i manlig identitet på skolan och i sin familj. I inremissen
framkommer att Erik redan som liten dragits mer till typiskt manliga attribut
och bland annat spelade hockey med killarna fram till att han fyllde tolv år.
Hade en period i tidiga tonåren då han försökte bli mer feminin och uppfylla
rollen som tjej, vilket beskrivs som en jobbig period. Önskar komplett
könsbekräftande behandling men vill ha mer information innan han tar
ställning till underlivskirurgi. Önskar spara ägg, men har svårt att se sig själv
gå igenom en graviditet. Mår i övrigt relativt bra, men har vissa depressiva
tendenser som han själv främst kopplar till dysforin. Uppger gott bemötande
från vänner och omgivning. Det finns fortfarande några lärare och släktingar
som ibland använder fel pronomen vilket är jobbigt. Skolan går bra och på
sikt önskar Erik bli polis.

