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I 

SAMMANFATTNING 
 
Etisk analys av sänkt åldersgräns för underlivskirurgi vid 
könsbekräftande vård 
Lars Sandman 
 
Den etiska analys som presenteras i rapporten rör sänkt åldersgräns för underlivskirurgi vid 
könsbekräftande vård från 18 till 15 år och har skett på uppdrag av Socialstyrelsen. I analysen 
berörs denna fråga från följande perspektiv: risk/nytta, autonomi och rättvisa/jämlikhet. 
Analysen landar i en försiktighetsprincip med att erbjuda patienter från 15 år underlivskirurgi 
baserat på följande huvudargument. 
 
Det rör sig om irreversibla ingrepp med stora konsekvenser för den person som genomgår 
dessa, där ett svagt evidensläge för en äldre population ska överföras till en yngre population. 
Utfallets är starkt beroende av personens upplevda könsidentitet vilket skapar större osäkerhet 
för en population som är under kognitiv och emotionell utveckling. Vårdbehovets karaktär, 
där ett nödvändigt (men inte tillräckligt) villkor är att de fysiologiska ingreppen görs i den 
mån personen önskar sig dessa och inte ges på rekommendation av vårdpersonalen – skapar 
en större osäkerhet. Det lidande och de problem som uppkommer på grund av fördröjd 
behandling förefaller i många fall vara reversibelt (förutom när det gäller suicid), och det 
finns osäkerheter kring om suicid på grund av fördröjd behandling (som förefaller vara ett av 
huvudargumenten för tidigarelagd behandling) förekommer och i så fall i vilken utsträckning. 
Skulle det visa sig att det finns en sådan koppling bör det övervägas om försiktighetsprincipen 
snarare talar för att erbjuda behandling. Det saknas studier kring om risken för ånger efter 
underlivskirurgi skulle skilja sig för en yngre åldersgrupp, men det kan finnas faktorer som 
skulle kunna tala för det.  
 
Detta utesluter inte att det i individuella fall kan anses berättigat att erbjuda underlivskirurgi i 
undantagsfall, särskilt om personerna fysiologiskt och mognadsmässigt närmar sig vad som 
generellt gäller för personer som är 18 år. 
 
Eftersom det är ett oavvisligt krav för underlivskirurgi i detta fall att personen kan ge sitt 
informerade samtycke, finns det skäl att ha en lägsta åldersgräns från vilket personer generellt 
kan anses har tillräcklig förmåga att kunna ge ett sådant samtycke. Trots att det är svårt att 
sätta upp generella åldersgränser för autonom förmåga, så förefaller 15 år vara en rimlig gräns 
givet att det är den ålder i vilken personer tillåts självständigt ge sitt informerade samtycke till 
att delta i forskningsprojekt. Restriktivitet med att erbjuda personer under 18 år tillgång till 
underlivskirurgi utifrån ovanstående risk/nytta-bedömning, implicerar att det bör ställas höga 
krav på autonom förmåga för att tillåta det i individuella fall för personer under 18 år. Utifrån 
behovet att stärka evidensen för behandling av den yngre populationen och som en 
kontrollfunktion finns det skäl att sådan behandling endast ges inom ramen för kliniska 
studier som genomgått etikprövning vid Etikprövningsmyndigheten. 
 
Generellt gäller att försiktighetsprincipen implicerar en större försiktighet ju yngre personerna 
är för att gradvis kunna minska ju mer personerna närmar sig 18-årsgränsen. 
 
Kontaktperson: lars.sandman@liu.se 
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II 

SUMMARY 
 
An ethical analysis of a lower age threshold for gender confirmation 
surgery of the genitalia 
Lars Sandman  
 
The ethical analysis in this report concerns a lower age threshold for gender confirmation 
surgery of the genitalia and is commissioned by the Swedish National Board of Health and 
Welfare. In the analysis the following aspects are discussed: risk/benefit, autonomy, 
fairness/equality. Generally, a precautionary principle for offering gender confirmation 
surgery to patients from 15 years of age is suggested with the following arguments. 
 
Surgery have irreversible and far-ranging consequences, and where fairly weak evidence from 
an older population are just to treat a younger population. The outcome of the surgery is 
strongly dependent upon the gender identity of the person, causing insecurity for a population 
undergoing strong cognitive and emotional development. The specific character of the patient 
need, where a necessary (though not sufficient) criterion is the person’s own preferences for 
which interventions are necessary to reduce gender dysphoria, and not recommendations from 
the healthcare staff. The suffering caused by delaying treatment seems reversible, except 
when it comes to possible suicide. At the same time, there is lack of evidence to what extent 
suicide as a result of delayed treatment occurs. If such a causal correlation would be 
established, a precautionary principle could support offering treatment. There is lack of 
knowledge on regret after treatment for the younger group, but being in a situation of strong 
cognitive and emotional development could give us reason to believe there will be a higher 
frequency of regret. 
 
This does not preclude that in the individual case, gender confirmation surgery of the genitalia 
could be motivated – especially if the person is considered to be physiologically and 
emotionally in line with an 18-year-old. 
 
Given that a person should be able to give an informed consent to the treatment, we have 
reason to have a lowest possible age threshold where persons generally have autonomous 
ability to give such consent. Despite it being difficult to define such a threshold, 15 could be a 
suitable threshold given Swedish legislation on when individuals are allowed to give informed 
consent to participate in research projects. Given the restrictive stance based on the above 
risk/ benefit assessment, individual exception should have high standards for autonomous 
ability. The need to strengthen the evidence base for treatment of the younger population, and 
as an extra control function, we have reason only allowing such treatment within clinical 
studies with ethical review from the Ethical Review Authority. 
 
Generally, the precautionary principle recommends greater precaution the younger a person 
is, gradually be relaxed as the person approaches the age of 18. 
 
Contact person: lars.sandman@liu.se 
 

mailto:lars.sandman@liu.se


 

INNEHÅLL 
 
SAMMANFATTNING I 
SUMMARY II 
1. INLEDNING 1 

1.1 BEGREPP OCH UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................................. 1 
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................ 2 
1.3 INLEDANDE ÖVERSIKT ÖVER DE ETISKA VÄRDEN OCH VÄRDEKONFLIKTER SOM FRÅGESTÄLLNINGARNA AKTUALISERAR 3 
2. GÖRA GOTT / ICKE-SKADA 3 
2.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I STATLIGA UTREDNINGAR OCH LAGFÖRSLAG ............................................................... 3 
2.2 ETISK BAKGRUND - GÖRA GOTT OCH ICKE-SKADA ......................................................................................... 5 
2.3 HAR UNDERLIVSKIRURGI VID KÖNSBEKRÄFTANDE VÅRD EN RISK/NYTTA-RELATION SOM MOTIVERAR ANNAN 
HANTERING JÄMFÖRT MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ÖVRIGT? .............................................................................. 5 
3. AUTONOMI 16 

3.1 SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGSTIFTNING ......................................................................................... 16 
3.2 PERSONENS AUTONOMA FÖRMÅGA......................................................................................................... 17 
3.3 BÖR DET KRÄVAS SAMTYCKE FRÅN VÅRDNADSHAVARE? .............................................................................. 28 
4. RÄTTVISA OCH JÄMLIKHET 32 

4.1 SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGSTIFTNING ......................................................................................... 32 
4.2 OJÄMLIK BEHANDLING ATT TILLÄMPA ÅLDERSGRÄNSER? ............................................................................. 33 
4.3 OJÄMLIKT ATT VISSA PERSONER KAN FÅ TILLGÅNG TILL BEHANDLING UTOMLANDS? ......................................... 33 
4.4 SLUTSATSER ANGÅENDE OJÄMLIKHET ....................................................................................................... 34 
5. ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER FRÅN DEN ETISKA ANALYSEN 34 
TACK 35 
REFERENSER 36 



1 
 

1. Inledning 
Denna etiska analys utgår från Socialstyrelsens uppdrag att analysera ”…vilka etiska värden/ 
principer som aktualiseras av förslaget om sänkt åldersgräns för de aktuella kirurgiska 
ingreppen och vilka intressekonflikter som finns.” Uppdraget baseras på det förslag som 
Regeringen ger i det nu tillbakadragna lagförslaget (1) där de huvudsakliga förändringarna 
jämfört med nuvarande lagstiftning är följande: 

• Från 18 års ålder ska personer med könsinkongruens kunna genomgå underlivskirurgi, 
utan tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd. 

• Från 15 års ålder ska personer med könsinkongruens kunna genomgå underlivskirurgi, 
vid synnerliga skäl, med tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd. I detta fall ska det 
inte behövas samtycke från vårdnadshavare. 

Det betonas att alla resonemang och slutsatser i denna rapport är mina egna och 
Socialstyrelsen inte nödvändigtvis står bakom dessa1. 
 
De huvudskäl som förefaller motivera en sänkt åldersgräns är dels risken för att personen 
suiciderar, dels att det förekommit fall där personer rekommenderats att genomgå kirurgi 
utomlands, dels att det i vissa fall kan innebära en stor risk för negativ påverkan på personens 
fortsatta liv och utveckling (1, 2). 
 
Om vi betraktar de remissinstanser som uttalat sig så förefaller den första punkten få starkt 
stöd och kommer därför inte ifrågasättas eller analyseras i det följande. Däremot har den 
andra punkten väckt mycket kritik och synpunkter från remissinstanserna och detta förefaller 
också vara det huvudsakliga skälet till att lagförslaget dragits tillbaka för att omarbetas (1, 3). 
 

1.1 Begrepp och utgångspunkter 
I analysen har jag valt att använda begreppet könsinkongruens för att beteckna det som 
tidigare benämndes könsdysfori, i linje med den begreppsanvändning som åter finns i ICD 11 
och där könsinkongruens för ungdomar och vuxna definieras på följande sätt (4): 

 
Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized by a 
marked and persistent incongruence between an individual´s experienced gender 
and the assigned sex, which often leads to a desire to ‘transition’, in order to live 
and be accepted as a person of the experienced gender, through hormonal 
treatment, surgery or other health care services to make the individual´s body 
align, as much as desired and to the extent possible, with the experienced 
gender. The diagnosis cannot be assigned prior the onset of puberty. Gender 
variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the 
diagnosis. 
 

Enligt den statliga utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (5) förutsätts att 
potentiell indikation för underlivskirurgi föreligger om det förutom en bristande 
överensstämmelse mellan könsidentitet och tilldelat kön också ger upphov till ett ”kliniskt 
signifikant lidande eller att tillståndet innebär nedsatt funktionsförmåga hos individen” (5)( s. 
216). Syftet med vården och behandlingen är att minska lidandet av könsinkongruensen. 

 
1 För Socialstyrelsens ställningstaganden se Åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och 
socialnämndens roll vid ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. (Socialstyrelsen 2020). 
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Enligt samma statliga betänkande syftar utredningen av individen till att bedöma om personen 
har könsinkongruens, om det finns psykisk ohälsa som behöver behandlas, samt om personen 
har de psykosociala förutsättningarna för att genomgå behandling (5). I samband med detta 
försöker man samtidigt utesluta andra möjliga diagnoser. Detta sker framförallt genom att 
utgå från den enskildes berättelse och hur den värderas eftersom man betonar att det saknas 
diagnostiska tester för könsinkongruens (5). 
 
I linje med lagförslaget definieras underlivskirurgi i detta sammanhang, som kirurgi som 
omfattar könsorgan och könskörtlar enligt följande (1)(s. 48-49):  

 
Med könsorgan avses de inre och yttre könsorganen (äggstockar, äggledare, 
livmoder och vagina respektive klitoris och blygdläppar samt testiklar, 
bitestiklar, sädesledare, sädesblåsor och prostata respektive penis och pung). 
Med könskörtlar avses äggstockar och testiklar. 

 
I de internationella professionella riktlinjerna, utgivna av World Professional Association for 
Transgender Health (WPATH) rekommenderas att ungdomar för att genomgå irreversibla 
interventioner som omfattar huvuddelen av den underlivskirurgi som behandlas i denna analys 
ska ha  ”reach[ed] the legal age of majority to give consent for medical procedures in a given 
country (6)(s. 21). 
 

1.2 Frågeställningar och avgränsningar 
Utgående från uppdraget och ovanstående bakgrund kommer följande frågeställningar 
behandlas i analysen: 
 

• Vilka etiska aspekter och argument finns det för och emot att låta ungdomar från 15 år 
(och upp till 18 år) med diagnostiserad könsinkongruens få genomgå de kirurgiska 
ingrepp som lagförslaget omfattar och: 

o  få självständigt fatta beslut om ansökan om och samtycka till ingreppen (utan 
samtycke från vårdnadshavare)? 

o eller, ge samtycke till ingrepp efter vårdnadshavares samtycke. 
• Vilket etiska aspekter och argument finns det för och emot att ha en fast åldersgräns 

(som sammanfaller med jämfört med är under myndighetsåldern) från vilken en 
person kan genomgå de kirurgiska ingrepp som lagförslaget omfattar? 

 
Följande avgränsningar har gjorts i analysen utifrån uppdraget och den bakomliggande 
kontexten: 

• Analysen behandlar kirurgiska ingrepp på könsorgan och könskörtlar, och i den mån 
andra ingrepp eller behandlingar berörs är det endast för att belysa ingrepp på 
könsorgan och könskörtlar. 

• Analysen behandlar inte frågan om underlivskirurgi för dem som uppnått 
myndighetsåldern (annat än som en möjlig kontrast till analysen i övrigt). 

• Analysen behandlar inte frågan om huruvida ungdomar/barn under 15 år ska kunna 
genomgå underlivskirurgisk behandling. 

• Analysen behandlar inte andra potentiella etiska aspekter av vården av personer av 
könsinkongruens. 
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Det betonas att analysen är en etisk analys och inte en juridisk analys. Samtidigt kan den 
etiska analysen i vissa fall hänvisa till svensk lagstiftning för att belysa vad som förefaller 
vara reglerad etisk praxis i en viss fråga. 
 

1.3 Inledande översikt över de etiska värden och värdekonflikter 
som frågeställningarna aktualiserar 
Utifrån frågeställningarna kan följande etiska värden (aspekter) och därmed förknippade 
värdekonflikter aktualiseras: 

• Göra gott /icke-skada (nytta vs risk): 
o Skiljer sig underlivskirurgi vid könsbekräftande vård på ett sådant sätt att det 

kräver specifika åldersgränser och särskild reglering? 
o Hur förändras risk/nytta balansen av att förskjuta möjligheten för 

underlivskirurgi från 18 år till 15 år – och kan en sådan förändring anses etiskt 
försvarbar? 

o Hur ska risken att en person kan ångra beslutet att ha genomgått 
underlivskirurgi betraktas? 

• Autonomi: 
o Har den som fyllt 15 år en tillräcklig grad av autonom förmåga för att 

självständigt initiera och samtycka till eller samtycka till underlivskirurgi efter 
vårdnadshavares samtycke? 

o Går det att sätta en åldersgräns för när en person har en tillräcklig grad av 
autonom förmåga? 

o Hur bör avvägningen mellan den unga personens autonomi och 
vårdnadshavares möjlighet att fatta beslut angående den unga personens liv 
ske? 

• Rättvisa/jämlikhet: 
o Finns det en skillnad, ur jämlikhets-/rättvisesynpunkt, i att ge olika tillgång till 

aktuella kirurgiska ingrepp i könsorganen före/ efter 15 år respektive före/ efter 
18 år? 

 

2. Göra gott / icke-skada 
2.1 Ställningstaganden i statliga utredningar och lagförslag 
När det gäller detta område finns ingen tydlig lagstiftning eller rättspraxis, men en 
utgångspunkt kan vara de ställningstaganden som gjort i statliga utredningar och lagförslag 
(motsvarande) som finns.  
 
Lagstiftaren har i och med Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 
gjort bedömningen att underlivskirurgi vid könsbekräftande kirurgi ska regleras i särskild 
lagstiftning och där fastställt en 18-årsgräns, samt krav på godkännande från Socialstyrelsens 
rättsliga råd för att få genomgå underlivskirurgi. I lagrådsremissen (1)(s. 44) sägs att 
”Regeringen anser att en särskild reglering kan säkerställa att vården ges under säkra och 
trygga former och efter noggrant övervägande av både vårdpersonalen och den som ska 
erhålla vården. Kirurgiska ingrepp i könsorganen som syftar till att göra så att en persons 
kropp överensstämmer med personens könsidentitet får i många fall långtgående 
konsekvenser för den enskilde, bl.a. när det gäller fertiliteten. Ingreppen är många gånger 
irreversibla då den sterilitet som uppstå som en effekt inte är möjlig att återställa. Dessa 
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omständigheter motiverar att frågor om sådana ingrepp alltjämt ska regleras i en särskild lag. 
Ett annat skäl för att reglera dessa frågor i en särskild lag är att tydliggöra det vårdbehov som 
en viss definierad grupp av personer har. Därigenom kan risken för att vården nedprioriteras 
minskas.”  
 
I de statliga utredningarna och i lagrådsremissen lyfter man fram att det saknas vetenskapligt 
underlag och otillräckligt stöd för effekten av underlivskirurgi men pekar på att det finns 
beprövad erfarenhet för att dessa insatser lindrar könsinkongruensen (1, 2, 5). I utredningen 
Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering lyfter man fram att ”[k]linisk erfarenhet och 
forskning visar dock att könskorrigering [sic!] inte löser alla problem och en del personer har 
en kvarstående psykisk ohälsa, i vissa fall med självmordsförsök och fullbordade självmord” 
(5)(s. 224). I regeringens promemoria betonas att eftersom det: ”inte finns något 
forskningsstöd för underlivskirurgi på personer som inte har fyllt 18 år…[är det] viktigt att 
utfallet av ingreppen följs upp i forskning” (2)(s. 73). 
 
I lagrådsremissen lyfter man fram följande lidande som kan uppstå om man fördröjer 
underlivskirurgi: ”Lidandet kan t.ex. leda till att ungdomen inte kan gå i skolan, umgås med 
vänner, inleda relationer, känna sig bekväm med att visa sin kropp eller ha sex. Ibland är 
underlivskirurgi det enda som gör det möjligt för ungdomen att leva i enlighet med sin 
könsidentitet och få en ”normal” tonårstid. Många transpersoner har psykisk ohälsa i form av 
suicidtankar och suicidförsök. Denna andel är betydligt högre än i befolkningen i allmänhet. 
Suicidförsök är vanligare i de yngre åldersgrupperna.” (1)(s. 66). I utredningen Juridiskt kön 
och medicinsk könskorrigering (5)(s. 161) sägs att ”[s]ärskilt viktigt att uppmärksamma är 
[att] det förekommer att unga transsexuella tar sitt eget liv i väntan på operation på grund av 
det lidande som könsdysforin innebär för dem”. I lagrådsremissen är det även det ett av de 
kriterier som lyfts fram (jämte att allvarligt hämma ungdomens utveckling) under de 
synnerliga skäl som ska föreligga för att personer mellan 15 och 18 år ska få tillgång till 
underlivskirurgi (1). 
 
När det gäller huruvida personer som genomgått underlivskirurgi ångrat sig sägs att: ”Under 
hela tidsperioden [1960-2010] var det totalt 15 personer, dvs. 2,2 procent, som senare ansökte 
om att ändra tillbaka könstillhörigheten till den ursprungliga. Andelen som ångrat sig sjönk 
signifikant under tidsperioden” (1)(s. 36). I den statliga utredningen sägs att ”personer som 
ångrar sig är ofta de där operationsresultaten varit mindre lyckade när det gäller funktion och 
utseende eller där personen saknat stöd från sitt sociala nätverk.” (5)(s. 224). 
 
I den statliga utredningen sägs att för att vården ska överväga kirurgi bör ungdomen nått full 
mognadsgrad i sin fysiska utveckling och att det ”inte [vore] förenligt med vetenskap och 
beprövad erfarenhet att genomföra ingreppet innan den unge har nått denna fysiska mognad” 
(5)(s. 296). 
 
När det gäller det faktum att flera av de ingrepp som faller under underlivskirurgi innebär 
framtida sterilitet eller infertilitet betonas att hälso- och sjukvården bör informera om 
möjligheterna att bli genetiska föräldrar i framtiden. Man observerar dock att ”unga patienter 
kanske ännu inte har reflekterat så mycket över sina framtida möjligheter att bli föräldrar” 
(5)(s. 233). 
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2.2 Etisk bakgrund - göra gott och icke-skada 
Generellt så kan principerna kring att göra gott respektive icke-skada översättas i termer av 
balansen mellan risk och nytta för patienten. Samtidigt anses icke-skada principen normalt 
striktare i bemärkelsen att det ställs högre krav på hälso- och sjukvården att undvika att skada 
patienten än att gagna patienten – och att all skada som det finns risk att tillfoga patienten 
måste kunna berättigas i termer av en potentiellt större nytta (med tillräcklig grad av 
evidens)(7). Detta avspeglas i exempelvis det regulatoriska regelverket för läkemedel där 
godkännande endast ges om det kan konstateras att nyttan överstiger risken för skada och 
risken för skada bedöms som rimlig (8). Det krävs dock inte att läkemedlet ska ha en viss 
storlek på patientnyttan utöver detta. Ytterligare en generell faktor att väga in är att den 
acceptabla balansen mellan risk och nytta förändras beroende på patientens tillstånd. Normalt 
sett accepteras större risker om det rör sig om patienter som har ett svårt tillstånd och saknar 
tillgång till alternativ verksam behandling – men även i sådana situationer finns det en övre 
gräns för vilken risk för skada patienten kan utsättas för. 
 
En grundläggande fråga i detta avsnitt är huruvida det finns relevanta skillnader med avseende 
på relationen risk/nytta när det gäller underlivskirurgi vid könsbekräftande vård i förhållande 
till annan vård och behandling inom svensk hälso- och sjukvård som motiverar specifika 
åldersgränser (och specifik reglering).  
 
Om vi accepterar att det finns en sådan skillnad som motiverar specifik reglering och 
specifika åldersgränser är nästa fråga hur balansen mellan risk och nytta för patienten 
förändras om man jämför att erbjuda underlivskirurgi vid 18 års ålder och vid 15 års ålder. 
Till denna fråga hör även hur evidensläget ser ut för att kunna uttala sig om den frågan. 
Likaså berör det frågan om huruvida personer ångrar sig efter att ha genomgått ingreppen och 
i vilken mån det bör inverka på bedömningen. 
 

2.3 Har underlivskirurgi vid könsbekräftande vård en risk/nytta-
relation som motiverar annan hantering jämfört med hälso- och 
sjukvård i övrigt? 
Vi såg att lagstiftaren har gjort bedömningen att underlivskirurgi vid könsbekräftande vård 
kräver specifik lagstiftning och specifika åldersgränser. I lagrådsremissen ges ett antal 
argument för detta: 

• Att vården ska ges under säkra och trygga former.  
• Att vården ska ges efter noggrant övervägande från vårdpersonal och den berörda 

personen. 
• Att vården får stora konsekvenser för individen och i vissa fall är irreversibel, 

exempelvis när det gäller infertilitet.  
• Att tydliggöra vårdbehovet och därmed minska risken för nedprioritering. 

 
Det första argumentet kring säkra och trygga former bör gälla all vård som ges inom hälso- 
och sjukvården, och är i sig inget skäl för varför underlivskirurgi vid könsbekräftande vård 
bör behandlas annorlunda än all annan vård som ges. Att vården får stora konsekvenser för 
individen gäller även det annan vård och behandling inom hälso- och sjukvården, exempelvis 
all behandling som kan påverka livshotande tillstånd men också innebär risker för att förkorta 
patientens liv. Viss sådan behandling är reglerad i särskild lagstiftning, exempelvis 
transplantationslagen, medan huvuddelen av sådan behandling inte regleras särskilt. Även 
annan behandling är i vissa fall irreversibel och påverkar också i vissa fall patientens fertilitet, 
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exempelvis viss underlivskirurgi i samband med cancersjukdom. Så inte heller behandlingens 
avgörande konsekvenser i sig förefaller vara ett rimligt skäl att göra skillnad. Snarare kan ett 
potentiellt legitimt skäl återfinnas i skrivningarna kring noggrant övervägande och 
tydliggörande av vårdbehovet (i kombination med behandlingens avgörande konsekvenser). 
Dessa skrivningar indikerar att det potentiellt finns oklarheter kring vårdbehovet och hur det 
ska bedömas i samband med könsinkongruens och att det av det skälet krävs särskild 
reglering. 
 
Vårdbehov av underlivskirurgi 
Normalt innebär en behovsbedömning inom hälso- och sjukvården en kombination av två 
aspekter, dels ett konstaterande att det problem patienter har eller söker för innebär ett 
vårdbehov (och inte en annan typ av problem eller behov), dels en bedömning av vilka 
insatser som är indicerade givet detta vårdbehov. I vissa fall kan vårdbehovet konstateras med 
hjälp av objektiva fynd, exempelvis blodprov, EKG, radiologiska fynd, eller andra mätningar. 
I andra fall baseras bedömningen uteslutande på patientens upplevda symtom. I många fall på 
en kombination av dessa. Att konstatera att könsinkongruens föreligger baseras på en 
värdering av subjektiva aspekter, och det förefaller inte finnas några validerade instrument 
eller liknande för att stödja en sådan bedömning (5). I detta finns likheter med andra 
kriteriebaserade diagnoser som ofta återfinns inom psykiatrin och som baseras på att patienten 
upplever ett antal symtom eller uppfyller vissa kriterier, samtidigt som man utesluter andra 
diagnoser (s.k. differentialdiagnostik)(4). Enligt beskrivningen på könsdysforiregistrets 
hemsida innebär utredningen av könsinkongruens följande: 
 

”Den diagnostiska utredningen görs av psykiater, psykolog och socionom. 
Huvudsyfte med utredningen är att kartlägga könsdysforin genom att ta reda på 
hur könsidentiteten har upplevts och tagit sig uttryck under livet, hur mycket 
kroppsligt könsrelaterat lidande personen har och vilken behandling som hen 
upplever sig behöva. Utredningsperioden syftar även till att ge patienten tid att 
reflektera över sin identitet, för- och nackdelar med att genomgå en social och 
medicinsk transition och vad som är möjligt att åstadkomma med den 
medicinska behandlingen. Sist men inte minst innebär utredningsperioden en 
förberedelse inför den kroppsliga behandlingen som väntar. 

I utredningen undersöks även om det kan finnas andra orsaker till personens 
könsidentitetsproblematik eller om den bäst förklaras av någon av 
könsdysforidiagnoserna F64.0, F64.8 eller F68.9. En bedömning görs också om 
det föreligger någon psykiatrisk eller somatisk samsjuklighet och av personens 
sociala situation. Psykiska och sociala problem kan vara relaterade till 
könsdysforin, och brukar då minska med den könsbekräftande medicinska 
behandlingen.” (9)(min kursivering) 

 
Att ta reda på hur könsidentiteten upplevs och upplevts, samt konstatera vilket kroppsligt 
könsrelaterat lidande som personen har, förefaller inte skilja sig från annan diagnostik och 
utredning, exempelvis inom psykiatrin (även om det möjligen saknas validerade instrument, 
enligt ovan). En viktig skillnad förefaller dock vara det som jag kursiverat ovan, dvs. att 
personen även ska ge uttryck för ”vilken behandling som hen upplever sig behöva”. I andra 
situationer inom hälso- och sjukvården, även när det gäller diagnoser som är beroende av 
patientens upplevelse, så är det normalt vårdpersonalen som bedömer vilken behandling som 
är indicerad eller bör erbjudas och rekommenderas. I detta fall är det snarare personen själv 
som ska bedöma vilka förändringar i underlivet som krävs för att personen ska kunna passera 
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i sin könsidentitet (10). Vad vårdpersonalen kan göra är att bedöma om det går att genomföra 
de ingrepp som personen upplever sig behöva på ett säkert sätt, i vilken utsträckning dessa 
kan åstadkomma det önskade resultatet på kort- och lång sikt, samt vilka riskerna med 
ingreppen är. Samma situation gäller dock även för den könsbekräftande vård som i nuläget 
inte är förknippande med specifika åldersgränser eller reglering, dvs, hormonbehandling eller 
annan könsbekräftande kirurgi (exempelvis bröstplastik, eller struphuvudplastik). Likaså är 
det så att den könskonträra hormonbehandlingen i viss utsträckning är irreversibel, men ändå 
har bedömts rimlig att utföra under hälso- och sjukvårdslagens allmänna krav. Samtidigt kan 
kombinationen av en form av vårdbehov som delvis följer en annan logik än normalt inom 
hälso- och sjukvården, och ingrepp med stora konsekvenser för personen (som trots allt 
förefaller större än hormonbehandling och annan könsbekräftande kirurgi) – möjligen 
motivera en särbehandling.  
 
I den internationella litteraturen finns det en diskussion kring hur man ska se på 
könsinkongruens i termer av vårdbehov. McQueen (11) diskuterar skillnaden mellan en 
autentisk könsidentitet och en performativ könsidentitet. Utifrån en autentisk syn på 
könsidentitet har personen en sann, ursprunglig könsidentitet som personen upptäcker och 
som inte är i linje med personens tilldelade kön, vilket leder till könsinkongruens. Det 
implicerar att ” the role of medical clinicians is to establish what the ‘true’ sex/gender of the 
individual actually is” och en könsidentitet som är fast och stabil över livet (11)(s. 558). Ett 
alternativ är den performativa synen som enligt McQueen “capture the idea that one’s identity 
and sense of self are constituted socially through a complex intertwinement of social 
discourses, practices and patterns of recognition…socially constructed rather than inwardly 
discovered or generated…neither fixed nor necessarily unified or coherent; …not something 
inner and private that be known solely through a process of introspection… not something 
persistent and present from birth… constructed through interaction… incomplete, fragmented 
and continually evolving” (11)(s. 559f, se även Judith Butler (12)). Detta implicerar att 
könsidentiteten kan omkonstrueras över tid i ett intrikat samspel mellan individ och samhälle, 
men inte att en individ kan välja sin könsidentitet fritt. Utifrån den första synen kan en 
flexibel könsidentitet ses som ett uttryck för ”instability and a lack of authenticity” (13) och 
resultera i en bedömning att individen inte är tillräckligt mentalt stabil (11). Den första synen 
förefaller vara mer i linje med en traditionell syn på vårdbehov, där det finns ett 
underliggande tillstånd som åtgärdas och där behandlingen förhoppningsvis har långsiktig 
effekt på detta tillstånd. Enligt den senare synen kan alltså behovet av behandlingen och 
därmed värderingen av behandlingens effekter omvärderas över tid beroende på hur 
könsidentiteten varierar. Det kan innebära att en person som inte finner att den 
könsbekräftande behandlingen reducerar könsinkongruensen eller över tid omvärderar denna 
behandling – inte nödvändigtvis behöver vara ett problem (se nedan angående ånger). 
Samtidigt, även med andra diagnoser, så kan ju en persons behov av behandling bortfalla efter 
hand eller variera över tid. En persons depression går över, eller kommer i skov, och därmed 
finns inte längre behov av fortsatt eller kontinuerlig behandling. Skillnad i detta fall är att den 
behandling som sätts in är irreversibel och kan därmed förvärra den nya situation som 
personen är i (jämfört med om ingen behandling hade satts in). 
 
Min bedömning är att det inte finns en tydlig och uppenbar skillnad gentemot andra ingrepp 
som genomförs inom hälso- och sjukvården under generell hälso- och sjukvårdslagstiftning 
och utan specifika åldersgränser. Det som trots detta talar för en särskild reglering med 
specifika åldersgränser är en försiktighetsprincip som jag återkommer nedan till samt att 
lagstiftaren gjort bedömningen att en särskild reglering är nödvändig. I fortsättning kommer 
det därför vara utgångspunkt för analysen. Över tid, i takt med att framförallt kunskapsläget 
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utvecklas när det gäller underlivskirurgi till personer yngre än 18 år – kan denna bedömning 
komma att förändras. 
 
Patientnytta 
Patientnyttan med underlivskirurgi, oavsett ålder, är att den fysiska kroppen bättre 
överensstämmer med personens könsidentitet och därmed minskar upplevelsen och det 
lidande som uppkommer ur könsinkongruensen. Även om många författare och de statliga 
utredningarna och underlaget till lagförslaget pekar på ett svagt evidensläge så lyfter man 
samtidigt fram att det förefaller finns stöd för att en sådan patientnytta existerar (14). I en 
HTA-analys från Sahlgrenska universitetssjukhusets HTA-enhet, sägs att personerna ger 
uttryck för att vara tillfredsställda med utseendet i de studier som granskats, men de pekar på 
stora osäkerheter utifrån studiernas upplägg (14). De drar följande slutsats för transmän (s. 
15): 

 
”It is uncertain whether phalloplasty compared with metoidioplasty improves 
satisfaction with voiding and sexual functions. Patients scored higher when 
evaluating masculinity and genital appearance after phalloplasty compared with 
being on the waiting list. It is uncertain whether there is any difference in sexual 
and urinary function after phalloplasty compared with being on the waiting list. 
Very low certainty of evidence (GRADE ⊕○○○).” 

 
Och för transkvinnor (s. 18) : 
  

“It is uncertain whether genital surgery improves satisfaction.  
Very low certainty of evidence (GRADE ⊕○○○).” 

 
I Bouman et al (15)(s. 380) uttrycks det på följande sätt med ett antal referenser:  

 
“There is also a significant body of academic evidence suggesting that such 
genital surgeries improve the overall quality of life of carefully evaluated trans-
sexual people who have had a consistent desire for such surgeries and who are 
not sexually motivated”. (16-20) 

 
Här är det dock viktigt att betona att detta gäller för de personer som är över 18 år. Detta 
eftersom man endast i enstaka fall har genomfört kirurgi på yngre personer och detta inte har 
dokumenterats på ett vetenskapligt systematiskt sätt. Här finns det även en diskussion kring 
att de bästa resultaten framkommer i mer tydligt selekterade grupper. I Wren (21)(s. 208) 
refereras en finsk studie där: “a majority of a more mixed group of young clients with gender 
dysphoria did not demonstrably benefit from physical interventions in that the psychosocial 
situation of the more vulnerable did not improve and their psychiatric symptoms did not 
ameliorate”(22).  Samtidigt bedömer hon att dokumenterat goda resultat är kopplade till en 
“group of initially well-functioning and well-supported youngsters being followed up by the 
Dutch team” (21)(s. 208). Vissa menar att forskningen har metodologiska brister med “lack of 
control groups, reliance on self-report and a high risk of reporting bias” (23)(s. 461) och även 
att de som är missnöjda med sin behandling i större utsträckning riskerar att utebli vid 
uppföljande utvärderingar (23)(se även HTA-rapporten från Sahlgrenska (14)). 
 
Samtidigt förefaller komplikationsgraden vara hög. I HTA-rapporten dras följande slutsats 
angående komplikationer för transmän (14)(s. 16): 
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“Surgical complications, particularly urethral, are probably common after 
phalloplasty, ranging from 21 to 67% (GRADE ⊕⊕⊕○). No conclusions can 
be drawn regarding differences between techniques, based on comparative 
studies.” 
 

De komplikationer som lyfts fram är framförallt uretala med fistlar. 
 
När det gäller reoperationer dras slutsatsen (14)(s. 17): 

 
”Three observational studies reported reoperations after radial fore-arm flap 
phalloplasty. The rate of reoperation was generally high. Reoperations were due 
to partial or complete necrosis of the neophallus in 4-25%, urethral fistulas in up 
to 70%, and urethral stenosis in up to 12%.  
One case series of metoidioplasties reported a 10% rate of reoperation, mainly 
urethral.  
Conclusion: Reoperations due to severe complications are common. No 
conclusions can be drawn regarding differences between techniques, based on 
comparative studies.” 

 
När det gäller komplikationer för transkvinnor sägs följande (s. 18f):  

 
”Two cohort studies (n=757) and 17 case series (n=3046) reported 
complications after genital surgery. In a large cohort study (n=475) comparing 
penile inversion vaginoplasty with, versus without full thickness skin HTA-
report Gender affirmation surgery for gender dysphoria - effects and risks 2018-
09-19 19 (27) graft, major complications were reported in 5.7% versus 9.4%, 
respectively. In a cohort study (n=282) vaginal prolapse was reported in 4.1% 
and 12.3%, depending on the suture technique.  
In the 17 case series severe complications included mainly rectal injuries (range 
0.5-3.0%) with or without recto-vaginal fistulas and urethral injuries (range 0.8-
18%). 
 
Conclusions: Major complications are probably common (GRADE ⊕⊕⊕). In 
the comparative studies, no conclusions can be drawn regarding differences 
between techniques.” 

 
Slutligen när det gäller reoperationer för transkvinnor (s. 19): 

 
“Ten case series (n=2379) reported reoperations after genital surgery. Reoperations 
were conducted in 1-34%, including revisional surgery.” 

 
Sammanfattningsvis förefaller de studier som finns visa på positiva resultat när det gäller 
personernas tillfredställelse med utfallet – men det betonas att studiernas upplägg gör det svårt 
att dra säkra slutsatser. Samtidigt finns det en relativt hög grad av mer eller mindre allvarliga 
komplikationer, med starkare evidens. Utifrån de personers perspektiv som genomgår 
ingreppen förefaller nyttan i de allra flesta fall överväga risken eller komplikationerna (se 
nedan angående personer som ångrar sig) – vilket naturligtvis är ett viktigt utfall. Å andra 
sidan, att överföra resultat från en population till en annan, delvis annorlunda population, 
medför utmaningar för tolkningen av dessa resultat. Finns det skäl att tro att resultaten skulle 
bli annorlunda för en yngre population? I Milrod et als studie menar man att yngre person kan 
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ha sämre fysiologiska förutsättningar för att genomgå behandling. Eftersom många av de som 
genomgår kirurgi i yngre ålder har genomgått pubertetsfördröjande hormonbehandling “they 
are coming in after being put on blockers, so they have 11-year-old genitalia” (surgeon 9) and 
“you are really doing vaginoplasty on a micropenis” (surgeon 16) (24)(s. 627). Även 
mognadsmässiga aspekter som hur stabil personens könsidentitet är och därmed vilka 
förändringar som är i linje med en sådan identitet kan påverka tillfredsställelsen med utfallet. 
 
Risker med att inte erbjuda underlivskirurgi tidigare än vid 18 års ålder 
I litteraturen framkommer ett antal skäl för varför det skulle vara problematiskt att inte 
erbjuda underlivskirurgiska insatser även från tidigare ålder än 18 år. 
 
Ett uppenbart skäl är att man därmed förlänger det lidande som personen upplever ytterligare 
ett antal år (25). Milrod (26) räknar upp följande mer specifika och dokumenterade aspekter 
som fördröjd behandling kan leda till: 

• Risk att omgivningen upptäcker att personen är transgender och att personen därmed 
inte längre har kontroll över sin integritet (se även Giordano (27)) 

• Trakasserier, mobbning 
• Lägre självförtroende 
• Depression, ångest 
• Drogmissbruk och självskadebeteende 
• Avhopp från skolan 
• Svårighet att engagera sig i och uppleva sexuell njutning, romantiska relationer och 

därmed en fördröjning i åldersrelevant känslomässig utveckling 
 
Giordano (27), Priest (28) och andra författare lyfter risken för att personer tar livet av sig i 
väntan på behandling. I Milrod et als (24) intervjustudie med kirurger som genomfört 
underlivskirurgi på yngre personer lyfter man fram följande aspekt kopplad till eftervården: 
“why I decided to operate on people younger than 18, is that I would prefer that they have 
their gender reassignment surgery done while they are still at home and their parents can help 
them adhere to their schedule until a significant period of time has passed so they will not 
compromise their results” (24)(s. 627). I relation till detta argument lyfter man framförallt 
fram det faktum att många personer har flyttat hemifrån och går på college när de blivit 18 år 
(24). I samma studie lyfts även fram att det kan finnas andra fördelar att personen kan passera 
fullt ut i sin könsidentitet innan hen börjar på college, eftersom det är en tid när många 
utforskar sin sexualitet, inleder romantiska relationer etc. 
 
Argumentet om att personer flyttar hemifrån för att gå på college är inte direkt överförbart till 
svenska förhållanden. En absolut majoritet av svenska ungdomar bor fortfarande hemma tills 
de gått ut gymnasiet, vilket normalt sker det år de fyller 19 år. När vissa sedan flyttar 
hemifrån för att gå på universitet och högskola, och det problem som nämns ovan skulle 
kunna uppstå, har de uppnått myndighetsålder och även den ålder som generellt i nuläget 
rekommenderas för att genomgå underlivskirurgi (dvs. 18 år). 
 
Argumentet om risk för suicid om behandling fördröjs, återfinner vi även i de ovan redovisade 
statliga utredningarna och förarbetena till lagförslaget. Samtidigt förefaller det svårt att finna 
stöd för om och i vilken utsträckning det finns en sådan reell risk. Det är dokumenterat att 
suicidrisken är större i gruppen transgender personer jämfört med motsvarande 
ålderspopulation i övrigt men som Vrouenraets et al (29)( s. 372) uttrycker det: ”Research 
shows that transgender youth are at higher risk of suicidal ideation and suicidal 
attempts…[but] caution is needed when interpreting these data because they do not show 
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causality or directionality”. Även D’Angelo (23)(s. 462) ger uttryck för ett liknande slutsats 
“…none of the studies undertaken to date have yet established whether gender-reassignment 
actually lowers the risk of completed suicide as it is generally assumed to do”. En svårighet 
för bedömningen är den stora komorbiditet som gruppen uppvisar. Återigen från Vrouenraets 
et al (29)(s. 370): “The percentage of children referred for GD [gender dysphoria] who 
fulfilled DSM criteria of at least one diagnosis other than GD is 52% ... psychiatric 
comorbidity in adolescents with GD is 32%.... Another study shows that 43% of the children 
and adolescents seen in a gender identity clinic suffer from major psychopathology …”. Här 
uppstår det dels frågor kring hur den psykiatriska komorbiditeten är kopplad till 
könsinkongruensen, dels hur den är kopplad till suicidrisken. Wren (21)(s. 208) menar att 
”[s]ome, but not all, of these troubles doubtless emerge as a result of the continuing social 
disapprobation towards gender diverse people and the impact of bullying, social isolation and 
a lack of effective family support”. Det förefaller också vara så att även i den grupp som 
behandlats för könsinkongruens så kvarstår en förhöjd risk för suicid jämfört med 
normalpopulationen (23), vilket ytterligare komplicerar bedömningen. D’Angelo (23)(s. 462) 
redovisar studier som menar att även om könsbekräftande behandling “ameliorat[e] gender 
dysphoria, may not address other coexisting (or potentially unidentified) mental health 
problems that have other origins, particularly problems related to adverse developmental 
experiences”.  
 
Låt oss anta att fördröjd kirurgisk behandling leder till förhöjd risk för suicid – är det ett 
legitimt skäl för att erbjuda kirurgisk behandling? I debatten har det framförts argument som 
menar att en förhöjd suicidrisk snarare är indikation för riktad behandling för suicidrisken (se 
exempelvis Danuta Wasserman i Uppdrag Granskning 2019-10-09). Det som talar för att 
behandling bör erbjudas är att man normalt inom den psykiatriska vården erbjuder behandling 
för grundtillståndet som tolkas som orsak till suicidrisken i samband med olika psykiatriska 
tillstånd och inte (endast) behandling för själva suicidrisken. Samtidigt baseras det troligtvis 
på att man uppfattar ett mer direkt samband mellan den psykiatriska diagnosen eller tillståndet 
och personens suicidrisk – att behandla det psykiatriska tillståndet uppfattas därmed ha en mer 
direkt inverkan på suicidrisken. Men finns det någon relevant skillnad? Om 
könsinkongruensen är direkt kopplad till suicidrisken och den könsbekräftande behandlingen 
minskar könsinkongruensen och därmed suicidrisken – förefaller det vara en parallell 
situation (även om vi är ovana att behandla suicidrisk med kirurgi). Problemet är huruvida det 
finns en sådan mer direkt relation mellan könsinkongruens och suicidrisk – samt om den är så 
stark att utebliven behandling ökar denna risk – något som alltså är ifrågasatt.  
 
Ett potentiellt problem skulle vara om personer använder sig av hotet om suicid för att sätta 
press på hälso- och sjukvården att erbjuda behandling (som annars inte skulle erbjudits på 
grund av ofördelaktig risk/nytta-värdering eller motsvarande). Det finns starka skäl för hälso- 
och sjukvården att inte ge vård enbart baserat på ett hot om suicid, om det handlar om vård 
och behandling som hälso- och sjukvården annars inte skulle erbjudit. Det handlar dels om att 
upprätthålla en behovsbaserad hälso- och sjukvård och inte glida mot en mer efterfrågestyrd 
vård, dels att upprätthålla tillit till vården där patienter inte utsätts för behandling på grund av 
patienters desperation snarare än väl underbyggt stöd för att den gagnar patienter inom de 
ramar hälso- och sjukvården har att förhålla sig till. 
 
När det gäller listan ovan i övrigt är det naturligtvis negativt om ett lidande som kunde 
förhindrats genom underlivskirurgi förlängs – och utan tvekan kan flera av de aspekter som 
lyfts ovan sätta bestående spår i en person. Samtidigt är de inte generellt av karaktären att de 
irreversibelt försämrar en persons möjlighet att längre fram leva ett acceptabelt liv – även de 
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personer som av andra skäl än könsinkongruens upplever problem av detta slag kan senare i 
livet leva liv som de trivs och är tillfredsställda med. 
 
Risker med att erbjuda underlivskirurgi redan från 15 års ålder 
I litteraturen lyfts ett antal risker med att erbjuda underlivskirurgi från 15 års ålder (eller mer 
generellt, tidigare än vid myndighetsåldern). Generellt lyfter man att dessa ingrepp är, i stor 
utsträckning, irreversibla (5, 25) – och för den som vill ”detransitera” så går det inte återställa 
personens fysiska funktion till den ursprungliga. Detta skiljer sig inte beroende på vilken ålder 
personen som genomgår ingreppen är i, men kan påverka diskussionen kring autonom 
förmåga och vilka beslut en person i yngre ålder bör tillåtas fatta (se nedan). 
 
En annan aspekt är bristen på evidens för att underlivskirurgi reducerar könsinkongruens för 
yngre personer under 18 år (25). Eftersom internationella och nationella riktlinjer och 
lagstiftning generellt utgått från att personer som genomgår underlivskirurgi ska vara 18 år 
eller äldre så finns det endast enstaka fall där yngre personer genomgått kirurgiska ingrepp. 
Därmed saknas naturligtvis också underlag för studier som skulle kunnat ge evidens för en 
yngre grupp. Detta riskerar leda till ett moment 22: vi bör inte behandla yngre personer 
eftersom det saknas evidens, och vi kommer inte få evidens eftersom vi inte behandlar yngre 
patienter. Vi kan se motsvarande problem när det gäller äldre patienter som inte ingått i 
kliniska studier, och som riskerar utebliven behandling pga. bristande evidens för denna 
grupp. Utifrån detta förefaller det inte rimligt att endast neka behandling baserat på bristande 
evidens. Om det inte finns andra starka skäl emot att erbjuda yngre personer kirurgisk 
behandling för könsinkongruens, så bör det genomföras väldesignade studier som kan ge 
evidens för huruvida kirurgisk behandling även för yngre personer kan ge en rimlig relation 
mellan nytta och risker (2). Å andra sidan, i en sådan situation finns det också starka skäl att 
inte genomföra behandling, om den inte sker inom ramen för kliniska studier. Abel (30) lyfter 
dock att det skulle kunna stöta på problem i etikprövningsnämnder (motsvarande) eftersom 
man ofta ställer höga krav på interventionsstudier. I den svenska kontexten finns det dock 
exempel på att man har tillåtit experimentella kirurgiska insatser även i relation till icke-
livshotande tillstånd, bl a genom att ha kontinuerlig monitorering i form av en 
säkerhetskommitté (exempelvis när det gäller livmodertransplantation)2. Utifrån detta kan inte 
huvudskälet för att inte tillåta behandling av yngre personer vara bristande evidens i sig. 
 
Vilka mer substantiella risker finns det med att tillåta kirurgi från yngre ålder? En risk 
kommer jag behandla nedan, den yngre personens förmodat sämre autonoma förmåga att 
förstå och ta ställning till information om ingreppet. Låt oss därför fokusera på vilka andra 
aspekter som gör ingreppet potentiellt mer problematiskt. 
 
Vi såg ovan att man i Milrods et al studier lyfte den fysiologiska mognaden som ett potentiellt 
problem. I samma studie lyfter man även att ungdomarna behöver vara “mature enough to 
understand the seriousness of the surgery and the seriousness of adhering to all of the post-op 
instructions so that they maximize their results. (Surgeon 15)” (24)(s. 627). När det gäller 
detta argumentet finns det motsvarande problem för alla ingrepp som gäller barn och 
tonåringar och det innebär ju inte i sig att man avstår från ingrepp i sådana sammanhang.  
 
En dominerande risk som lyfts av många författare är risken för att ångra sig. Milrod (26) 
menar att risken för att personer ångrar sig är huvudskälet till att man inte vill erbjuda 
underlivskirurgi för ungdomar. McQueen (31) lyfter att om personer ångrar sig och inte finner 

 
2 Jag deltog som etiker i den säkerhetskommittén. 
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att behandlingen var bra i efterhand så förefaller det strida mot göra gott principen. I vissa fall 
menar författare att detta är bland det värsta som kan hända: ”Persistent regret after sex 
reassignment surgery (SRS) . . . must be considered, along with suicide, as the worst possible 
outcome of SRS” (32)(s. 501) och ”…every regret case represents a major clinical and ethical 
problem” (32)(s. 502). Vissa menar till och med att om personen ångrar sig så har hen blivit 
feldiagnostiserad (33). Det förefaller som att risken för att ångra sig för en äldre åldersgrupp 
(dvs. de över 18 år) är relativt låg. Studier förefaller visa att endast 2-3% ångrar sig och 
återgår till det tilldelade könet (34-36). Huruvida det finns en kategori som ångrar sig, och 
upplever det som psykologiskt problematiskt, utan att göra en fysisk ”detransitering” eller att 
det dokumenterats har jag inte funnit några uppgifter om men det finns en diskussion kring 
huruvida studier kring ånger och ”detransitering” kan lida av olika former av selektionsbias 
(23). Bizic et al (37) lyfter fram ett antal faktorer som förefaller kunna relateras till om man 
ångrar sig: om man är äldre än 30 år vid första ingreppet, personlighetsstörningar, sociala 
problem, bristande nöjdhet med det kirurgiska resultatet och dåligt stöd från familj och 
partner. I sina egna studier har Bizic et al (37) funnit att bristande psykiatrisk bedömning, att 
man inte genomgått en så kallad ”real-life experience” där man först levt i sin könsidentitet, 
bristande hormonterapi, och att de psykiatriker som genomförde bedömningen saknar 
erfarenhet kunde relateras till att man ångrade sig. Likaså att man inte följt diagnostiska 
kriterier för könsinkongruens. De menar att ”detransiterande” kirurgi hos de personer som 
hade ångrat sig ” significantly enhanced their general well-being” (37)(s. 5). Det ska betonas 
att eftersom det endast genomförts enstaka ingrepp på yngre patienter och dessa inte 
systematiskt har studerats, så är förefaller omöjligt att uttala sig om huruvida risken för att 
ångra sig skulle vara större i den gruppen. 
 
Det finns dock en intressant diskussion, framförallt hos McQueen (31) som ifrågasätter 
huruvida man ska lägga särskilt stor vikt vid om personen ångrar sig eller inte. McQueen 
(11)(s. 563) menar att utgångspunkten för diskussionen om ånger är att personens 
könsidentitet är ”(1) fully formed and recognised prior to transitioning, and (2) fixed and 
stable”. Om man då ångrar sig, dras slutsatsen att personen faktiskt inte hade den 
könsidentitet som hen trodde att hen hade och att den diagnostik som bekräftande personens 
egen uppfattning var felaktig eller misslyckad. Som vi såg ovan ifrågasätter McQueen den 
synen på könsidentitet och menar att en performativ syn, där identiteten utformas i samspel 
mellan individ och samhälle och kan förändras över tid är mer rimlig (11). McQueen ansluter 
sig därmed till de som menar att den könsbekräftande behandlingen snarare är en del i 
identitetsskapandet och han citerar May som menar att denna process innebär att ”find a 
voice, a way of being and an emotional performance with which they are comfortable, must 
inevitably incorporate a process of trial and error” (13)(s. 458). Därmed finns det 
oundvikligen ett element av oförutsägbarhet och brist på kontroll i denna process och den 
vidhäftade behandlingen (31). Ett skäl till detta är att det handlar om en sk. personligt 
transformativ behandling, ”a treatment that alters a person’s identity” och “[b]ecause the 
treatment is transformative, neither clinicians nor the patient him/herself can ascertain 
whether post-treatment regret will occur” (31)(s. 1051). Det beskrivs att personligt 
transformativa behandlingar “can change your point of view, and by extension, your personal 
preferences, and perhaps even the kind of person that you are or at least take yourself to be” 
(31)(s. 1058). I korthet går McQueens argumentation ut på att även om man ångrar ett beslut 
så visar det inte nödvändigtvis att det var något fel på beslutsprocessen eller att beslutet som 
togs var fel. Om patienten hade tillgång till och förstod den tillgängliga kunskapen om vad 
ingreppet innebär (inklusive risken för att ångra sig) och på basis av det fattade det beslut som 
bäst överensstämde med hens dåvarande preferenser, värderingar, identitet etc.  – då var det 
beslutet berättigat oavsett om personen sedan ångrar sig. McQueen (31) menar att personen i 
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det fallet inte bör ångra sitt beslut, men kan naturligtvis ångra eller lida av att utfallet inte blev 
det som hen förväntat sig. Eftersom könsbekräftande behandling förefaller vara denna typ av 
personligt transformativ behandling så menar McKinnon (38)(s. 422) att “in almost all cases, 
one’s post-transition preferences will have shifted over time: it’s impossible to predict what 
gender presentation preferences one will have post transition, and how those choices will feel 
like, and how they will affect others’ interactions with oneself”. Utifrån det finns det 
naturligtvis en risk att personen ångrar sig trots att hen inte kunde förutse det när beslutet om 
behandling fattades. I sådana fall menar McQueen att frågan om ånger inte bör inverka på 
huruvida man erbjuder behandling eller inte (31). 
 
Är McQueens argumentation beroende av att man accepterar den performativa synen på 
könsidentitet? Inte nödvändigtvis, eftersom argumentet baseras på att om en person har agerat 
utifrån den, vid tidpunkten för beslutet, bästa tillgängliga kunskapen – så bör risken för att 
personen ångrar sig senare i livet inte förhindra att personen ges möjlighet att fatta beslutet. 
Även med den autentiska synen kan man ju komma fram till att allt talar för att personen har 
en könsidentitetstörning och att underlivskirurgi skulle kunna hjälpa personen vid en viss 
given tidpunkt – även om det senare visade sig att den bedömningen kring könsidentitet var 
felaktig. Så ånger skulle inte heller med den autentiska synen på könsidentitet självklart vara 
ett argument emot att personen bör få fatta beslutet, däremot kan det vara ett argument för att 
utredning och diagnostik kan behöva bli bättre. 
 
Även om man accepterar den performativa synen på könsidentitet (se ovan) som McQueen 
och andra ansluter sig till och därmed accepterar en viss fluiditet i denna, så kanske 
identiteten trots detta kan vara mer eller mindre väl förankrad i personen vid ett givet tillfälle. 
Eftersom tonårstiden, som vi ska se nedan, har vissa specifika karakteristika som kan göra att 
starka övertygelser växlar och påverkas i stor utsträckning av omgivningen – samtidigt som 
förmågan att överblicka och ta ställning till risker (även risken att ångra sig) är sämre – skulle 
det kunna vara skäl för att vara mer försiktig med att låta yngre personer få genomgå 
underlivskirurgi. I den internationella diskussionen lyfter man fram att osäkerheten kring en 
persons könsidentitet möjligen kan vara större i yngre åldrar. Abel (30)(s. S25) refererar till 
en review artikel som pekar på “a surprising lack of knowledge on adolescent gender identity 
development”(39). Wren (21)(s. 204) pekar på att tonårstiden är en turbulent tid på många sätt 
och menar att de som kliniker har ansvar för att “…respect the shifting developmental 
dynamics of childhood, to be concerned about significant associated difficulties and to 
acknowledge the impact of powerful social communities of influence – and therefore to adopt 
a more cautious approach, where clinicians do the work of ‘gatekeeping’ with age limits and 
other criteria for accessing treatments”. Som kliniskt verksam inom könsinkongruensvården 
pekar Wren (21) på ett antal faktorer som kan påverka en mer ”objektiv bedömning”: starka 
påtryckningsgrupper som kan överdriva risker med att inte få behandling och det positiva 
utfallet av behandling (se exempelvis Ehrensaft et al (40)); påtryckningar från personernas 
omgivning med starka uppfattningar om hur könsidentiteten ska komma till uttryck; 
anpassning till en oförstående omgivning; bristen på ett samhälle som är mer tillåtande till 
olika könsuttryck (se även Giordano (27)). Milrod (26)(s. 341) beskriver “a genuine 
expression of fear among clinicians in making the wrong diagnosis, based on the fact that 
young people often experiment with gender role behavior as a consequence of normative 
identity development, and perhaps more so when the adolescent is gender variant”. I 
Vrouenraets et al (29)(s. 371) framkommer att “treatment teams feel pressure from parents 
and adolescents to start with treatment at earlier ages”. 
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Utifrån detta skulle problemet för den yngre personen vara att hen inte var berättigad att fatta 
det beslut hen gjorde, utifrån sina egna förutsättningar – och därmed skulle också hänsyn till 
framtida ånger vara berättigad. McQueen (31) lyfter fram fall där det är berättigat att väga in 
att personen riskerar att ångra sig, exempelvis när personer förefaller fatta beslut utifrån att de 
missuppfattat information om vad behandlingen kan leda till. Som en parallell skulle man 
dock kunna peka på att även missuppfattningar kring sin egen könsidentitet skulle kunna ingå 
i en sådan grund. Eftersom McQueen (11) i sin argumentation för den performativa synen på 
könsidentitet inte accepterar att den implicerar att en person bestämmer sig för att ha en viss 
identitet, utan att den faktiskt uppkommer som ett komplext samspel mellan individ och 
samhälle, så förefaller det möjligt att missta sig om denna identitet. 
 
Ytterligare ett argument är kopplat till att vårdgivaren kanske inte bör erbjuda irreversibla 
behandlingar om behandlingseffekten blir kortvarig, i detta fall eftersom personer ångrar sig. I 
första hand eftersom det innebär att vi har orsakat irreversibel skada på en person, även om 
ingreppet var berättigat när beslutet om det fattades. Om det skulle vara så att en stor andel av 
personerna som genomgår underlivskirurgi skulle ångra sig, skulle balansen mellan 
patientnytta och risk för skada förändras till det sämre på populationsnivå och vid någon 
punkt kan det innebära att balansen mellan risk och nytta inte längre motiverar 
behandlingsinsatsen. För de personer över 18 år där detta studerats förefaller inte risken för att 
ångra sig vara särskilt stor, men i nuläget förefaller vi sakna kunskap kring en yngre 
åldersgrupp och det kan finns vissa skäl att tro att risken för ånger är större i gruppen med 
yngre tonåringar. Det andra argumentet är kopplat till det kan innebära att resursanvändningen 
inte var rimlig, dvs. att vi lade resurser på något som visade sig ha en mer begränsad nyttan än 
vad som vi förutsåg eller förväntade oss. Utifrån detta drar jag slutsatsen att när det gäller 
yngre personer kan dels risken att ångra sig vara större på grund av de speciella 
förutsättningar som tonåringar har (se nedan), dels generellt att ånger trots allt kan vara 
väsentligt att väga in, dock kopplat till ansvaret att inte skada patienter och att använda 
begränsade resurser på ett klokt sätt, även om det inte påverkar det faktum att patienten har 
fattat ett autonomt beslut. 
 
Sammanfattande risk/nytta-värdering 
I diskussionen görs naturligtvis olika värderingar kring hur nyttan av könsbekräftande 
behandling och de risker som finns med att skjuta upp behandling uppväger de risker som 
behandling av yngre personer har. Giordano (27) gör dock två mer generella påpekande som 
är viktiga att komma ihåg: 1) att den värdering som görs av könsbekräftande behandling 
måste vara konsistent med hur vi förhåller oss när det gäller annan behandling för personer i 
motsvarande ålder; 2) att undvika att behandla är inte ett etiskt neutralt alternativ utan kan 
också resultera i skada som vården åtminstone delvis får anses ansvariga för. Giordano (27)(s. 
385) argumenterar för att “those who believe that administering treatment with a degree of 
unknown risk is unethical should also refuse to administer that treatment to adults” eller att 
om “it is irresponsible and/or unethical to provide treatment whose risks and benefits cannot 
be fully established in advance, then it is irresponsible and unethical regardless of the age of 
the applicant”. Vi har dock sett att det finns skillnader i evidens mellan de som är 15-18, 
respektive över 18 år och eftersom behandlingsresultatet är beroende av individens 
könsidentitet och attityd till och värdering av behandlingen i relation till denna, kan även 
skillnader i kognitiva, emotionella och beteendemässiga egenskaper hos tonåringar jämfört 
med äldre personer vara relevanta skillnader mellan dessa grupper. 
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Min slutsats är att följande faktorer talar för att hälso- och sjukvården bör förhålla sig mer 
restriktiv och utöva en försiktighetsprincip när det gäller personer mellan 15 och 18 år, 
jämfört med gruppen över 18 år: 

• Det rör sig om irreversibla ingrepp med stora konsekvenser för den person som 
genomgår dessa. 

• Ett svagt evidensläge för en population ska överföras till en annan population. 
• Utfallets starka beroende av personens upplevda könsidentitet skapar större osäkerhet 

för en population som är under kognitiv och emotionell utveckling. 
• Vårdbehovets karaktär, där ett nödvändigt (men inte tillräckligt) villkor är att de 

fysiologiska ingreppen görs i den mån personen önskar sig dessa och inte ges på 
rekommendation av vårdpersonalen – skapar en större osäkerhet. 

• Det lidande och de problem som uppkommer på grund av fördröjd behandling 
förefaller i många fall vara reversibelt (förutom när det gäller suicid). 

• Det finns osäkerheter kring om suicid på grund av fördröjd behandling (som förefaller 
vara ett av huvudargumenten för tidigarelagd behandling) förekommer och i så fall i 
vilken utsträckning. Skulle det visa sig att det finns en sådan koppling bör det 
övervägas om försiktighetsprincipen snarare talar för att erbjuda behandling. 

• Det saknas studier kring om risken för ånger efter underlivskirurgi skulle skilja sig för 
en yngre åldersgrupp, men det kan finnas faktorer som skulle kunna tala för det. Hur 
stor den skillnaden skulle vara, är dock svårt att uttala sig om. 

Denna slutsats utesluter inte att det i vissa individuella fall skulle vara berättigat att 
genomföra underlivskirurgi även för personer under 18 år (inte minst om det gäller personer 
som åldersmässigt närmar sig denna åldersgräns). Försiktighetsprincipen implicerar alltså en 
större försiktighet ju yngre personerna är för att gradvis kunna minska ju mer personerna 
närmar sig 18-årsgränsen. 
 

3. Autonomi 
3.1 Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning 
Inledningsvis ges en kort bakgrund kring det juridiska läget, utifrån hur det tolkades i  
utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (5). En utgångspunkt i svensk 
lagstiftning är att barnets vårdnadshavare fattar beslut om det yngre barnet även när det gäller 
hälso- och sjukvård, eftersom barnet saknar nödvändig beslutsförmåga. Med ökande mognad 
och i förhållande till svårighetsgraden och betydelsen av beslutet som ska fattas bör barnet ges 
ökande medinflytande (1, 5). I förarbetena till Patientlagen sägs att i de fall som barnet är 
moget nog att själv ge sitt samtycke behövs inte vårdnadshavarnas samtycke, men man menar 
samtidigt att det inte går att ange någon fast åldersgräns för detta, utan det måste baseras på en 
individuell bedömning (Patientlagen 2014:821). Det krävs en ” avsevärd mognad för att 
barnet självt ska anses ha ett självbestämmande över mer omfattande behandlingar och 
ingrepp” (5)(s. 136). Samtidigt betonas att vid mer ingripande behandlingar krävs 
vårdnadshavares samtycke i många fall och man gör bedömningen att vid ”de allra svåraste 
och mest ödesdigra besluten kan det tänkas att presumtionen för kompetens inte inträder 
förrän den unge har fyllt 18 år” (5)(s. 136). Man lyfter även fram att graden av mognad som 
krävs är olika beroende på om barnets ställningstagande handlar om ett ja eller ett nej till en 
föreslagen åtgärd och man menar att generellt krävs ”en hög grad av beslutskompetens för att 
patienten ska kunna gå emot läkaren och den föreslagna åtgärden i sådana fall där det rör sig 
om medicinskt angelägna åtgärder” (5)(s. 205). Sammanfattningsvis sägs att ”[v]år tolkning 
av innehållet i rättskällorna är att sådan vård och behandling som korrigerar kroppen i något 
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avseende kräver en mycket hög grad av beslutskompetens hos den unge” (5)(s. 236). Likaså 
dras slutsatsen att ”[k]ravet eller förutsättningen att den unge ska ha nått tillräcklig mognad att 
själv samtycka till ingreppet ska enligt utredningens bedömning väga tyngre än åldersgränsen 
i förekommande fall…[om den] unge har fyllt 15 år men inte anses ha tillräcklig mognad att 
själv samtycka till ingreppet ska tillstånd inte ges (5)(s. 300). 
 
Som det betonas i utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (5) är inte 
patientens rätt till självbestämmande obegränsad. Patienten har inte rätt att bestämma 
innehållet och omfattningen av vården. Däremot har patienten en långtgående rätt att 
bestämma att en åtgärd avbryts eller aldrig inleds. Enligt Patientlagens 7 kap 1§ så har 
patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ när det finns flera alternativ som är i 
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, dock endast om det med hänsyn till den 
aktuella sjukdomen finns en rimlig relation mellan kostnader och nytta (Patientlag 2014:821). 
När det gäller frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet uttrycks det på följande sätt i 
utredningen: ”Skyldigheten att ge vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet kan 
inte avtalas bort. Även om patienten själv begär en viss vårdåtgärd får denna inte ges om den 
inte står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” (5)(s. 198). Vad som är 
i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet avgörs av hälso- och 
sjukvårdsprofessionen. 
 

3.2 Personens autonoma förmåga 
En förutsättning för att kunna fatta ett autonomt beslut, exempelvis ge sitt informerade 
samtycke till en viss behandlingsinsats, är att patienten har en tillräcklig grad av autonom 
förmåga. Enligt Juth (41) består den autonoma förmågan av tre delar: autentiska önskningar, 
värderingar, livsuppfattningar etc.; beslutsförmåga och handlingseffektivitet. Alla dessa 
förefaller vara av karaktären att de krävs i tillräcklig utsträckning för att personen ska anses 
tillräckligt autonom för att fatta ett visst beslut (och agera) i en viss situation. 
 
I den situation som berörs i den föreliggande analysen aktualiseras personens autonoma 
förmåga framförallt utifrån två olika perspektiv: 

• Att kunna ge uttryck för vilka kroppsliga förändringar som är i linje med personens 
upplevda könsidentitet. 

• Att kunna ge sitt informerade samtycke till de kirurgiska ingrepp som krävs för att 
åstadkomma dessa kroppsliga förändringar. 

 
Det implicerar att patienten inte förväntas handla i någon större utsträckning, förutom att 
kommunicera sin önskan och sitt beslut eller samtycke. Utifrån det begränsas fokus för den 
fortsatta analysen till personens autentiska önskningar, värderingar etc. (fortsättningsvis 
autenticitet) samt till hens beslutsförmåga. Graden av autonom förmåga anses normalt kopplat 
till vilken typ av beslut det rör sig om, enklare beslut med mindre långtgående konsekvenser 
kräver en mindre grad av autonom förmåga, komplexa beslut med långtgående konsekvenser 
kräver en högre grad av autonom förmåga. I linje med vad som betonas i den ovan redovisade 
statliga utredningen så tillhör beslut om underlivskirurgi den senare kategorin och kräver 
därmed rimligen en hög grad av autonom förmåga (5). 
 
Autenticitet 
Autenticitet handlar om att de önskningar, värderingar etc. som jag utgår från eller baserar 
mitt beslutsfattande på ska kunna ses som mina egna i en relevant bemärkelse. Här finns det 
olika teorier kring vad som ska krävas för att en person har en autentisk önskan etc. (se bl.a. 
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Juth (41)). Lite förenklat kan man säga att det handlar om att den önskan jag baserar mitt 
beslut på kan ses som förankrad hos mig, genom att vara i linje med mer grundläggande 
önskningar, värderingar eller genom att jag har accepterat den som min egen. Om jag blir 
manipulerad till att ha en viss önskan, eller bara tar på mig den oreflekterat för att någon säger 
till mig att göra så, eller att den uppkommer som ett resultat av psykisk sjukdom, 
drogpåverkan, förvirringstillstånd etc. – så kan det vara tecken på att den inte är autentisk.  
Men om den, trots en sådan orsak, är i linje med mer grundläggande och välförankrade 
önskningar och värderingar, eller jag accepterar den, trots ett sådant orsaksförhållande – kan 
den ändå ses som autentisk. 
 
Beslutsförmåga 
När det gäller beslutsförmåga har en dominerande syn varit de fyra kriterier som framförts av 
Appelbaum och Grisso (42):  
 

• Förståelse (understanding) 
• Värdering (appreciation) 
• Resonemang (reasoning) 
• Val (choice) 

 
Detta innebär att patienten ska kunna förstå information som är relevant för situationen och 
beslutet, kunna värdera denna information i ljuset av sina egna önskningar och värderingar, 
överväga och överlägga med sig själv (och eventuellt andra) vad som talar för olika beslut 
utifrån information och hens önskningar och värderingar. Slutligen måste patienten kunna 
fatta ett beslut baserat på och motiverat av en sådan överläggning (som idealt speglar hens 
önskningar och värderingar). I en svensk kontext har Torbjörn Tännsjö (43) ytterligare 
utvecklat förståelsen av dessa förmågor på följande sätt: 
 

• Förmåga att uppfatta sig som agent – det vill säga som en person som fattar beslut, gör 
val, handlar och inte endast som ett instrument i någon annans hand 

• Förmåga att identifiera och särskilja olika val och handlingsalternativ 
• Förmåga att inse att olika följder är möjliga utifrån de beslut och val som görs 
• Förmåga att inse att olika följder är mer eller mindre sannolika 
• Förmåga att värdera i vilken utsträckning olika följder är mer eller mindre önskvärda 
• Förmåga att väga samman allt detta till ett beslut 
• Förmåga till att omsätta beslutet i handling 
• Förmåga till att hålla sig till det beslutet med en viss grad av uthållighet 
• Förmåga att kunna ändra uppfattning i ljuset av ny information eller nya argument. 

 
Dessa förmågor utvecklas gradvis i takt med ökande kognitiv och emotionell utveckling och 
när de nått ett visst gränsvärde anser vi normalt att individen har tillräcklig förmåga för att ges 
utrymme att själv fatta beslut om sitt eget liv. Beroende på vilken typ av beslut det rör, så kan 
det finnas olika gränsvärden för olika beslut beroende på beslutets potentiella konsekvenser 
och komplexitet. Samtidigt, vid någon punkt i utvecklingen kan vi sägas ha uppnått ett 
generellt gränsvärde för autonom förmåga, där vi kan anses ha förmåga att fatta beslut 
generellt om vårt liv. Mellan olika individer som uppnått detta gränsvärde, kommer samtidigt 
dessa förmågor att variera, där vissa ligger precis över gränsvärdet och andra har en mer 
utvecklad autonom förmåga. Även bland de personer som generellt har en autonom förmåga 
över gränsvärdet, kan denna förmåga i vissa situationer vara nedsatt på grund av faktorer som 
påverkar kognition eller motsvarande.  
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När det gäller föreliggande analys ger detta upphov till följande frågor: 

• Har 15-åringar tillräcklig generell grad av autenticitet och beslutsförmåga för att:  
1. självständigt fatta beslut om underlivskirurgi? 
2. samtycka till underlivskirurgi, under förutsättning att vårdnadshavare har 

samtyckt? 
• Finns det speciella omständigheter kring könsinkongruens och underlivskirurgi som 

kan påverka den bedömningen, generellt och i individuella fall? 
 
Tonåringars autonoma förmåga 
Ur ett utvecklingsperspektiv, så befinner sig 15-åringar i ett intensivt fysiskt och psykiskt 
utvecklingsskede och forskningen förefaller visa att det inte är förrän i 25-årsåldern som 
personer är fullt kognitivt och emotionellt utvecklade (5, 44). I Robert Sapolskys bok Varför 
beter vi oss som vi gör. Biologin bakom människans bästa och sämsta sidor (44) finns en 
ingående beskrivning av skillnaden mellan tonårstiden och vuxenlivet utifrån ett 
neurobiologiskt och beteendemässigt perspektiv. Den del av hjärnan som inte fullt utvecklats 
innan 25-års ålder är pannlobsbarken, som förenklat uttryckt, ägnar sig åt att reglera övriga 
delar av hjärnan och kroppen. Pannlobsbarken har sin mest formativa period under tonåren. 
Detta innebär att tonåringar i större utsträckning än vuxna individer tar maximala risker, söker 
det nya, söker sig till och låter sig påverkas av likasinnade och har sämre exekutiv kontroll 
över sitt beteende. På ett kognitivt plan innebär det att tonåringens arbetsminne, flexibla 
regelanvändning, exekutiva organisation, hämmande reglering (dvs. att kunna växla mellan 
olika uppgifter) samt kognitiva inlevelseförmåga utvecklas starkt under tonåren. Emotionellt 
har tonåringar starka känsloyttringar men blir efterhand bättre på att omvärdera starka känslor 
och se andra förklaringar till negativa känslor än att det skulle vara något fel på dem själva. 
Positiva belöningar upplevs förhållandevis mer positivt och vice versa för negativ 
återkoppling jämfört med hos vuxna. Tonåringar är mer risktagande och sämre på 
riskbedömning och det finns studier som visar att de i större utsträckning ignorerar negativ 
feedback (dvs. feedback som talar för att en risk kommer att realiseras). Social påverkan ökar 
risktagandet för tonåringar och omgivningen kan ha stor social makt. Eftersom de har ett stort 
behov av tillhörighet så är de också mer sårbara för kamratuttryck och de förefaller också 
påverkas starkt av vad som händer i kamratkretsen, vilket kan innebära att problem som 
ätstörningar kan sprida sig. De har sämre förmåga att distansera sig från något som påverkar 
dem känslomässigt. De har i 15-16 års ålder samma förmåga att resonera logiskt och 
förnuftigt som vuxna men är sämre på att agera i linje med det och har därmed sämre förmåga 
till ansvarstagande (44). 
 
Detta används i olika sammanhang för att inte fullt ut tillskriva yngre personer ansvar för 
deras val och handlingar eller anse yngre personer som mer sårbara än äldre personer. Här kan 
man jämföra med straffrabatten inom rättsväsendet (Brottsbalken 1962:700, Lag (1964:167) 
med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare), eller det extra skydd som ges till 
personer under 18 år inom internationell och svensk migrationspolicy (45). Samtidigt har vi 
satt en myndighetsålder på 18 år som innebär att personer från och med denna ålder i stor 
utsträckning får fatta beslut kring och agera i sitt eget liv. Det innebär att vi inte ställer krav på 
full eller färdig kognitiv utveckling för att anse att personer har tillräcklig autonom förmåga 
för att fatta beslut och agera i sitt eget liv (med vissa undantag). Om samhället å andra sidan 
har satt en generell myndighetsålder på 18 år, hur ska vi då betrakta en 15-årsgräns? Finns det 
relevanta skillnader mellan en generell möjlighet att fatta beslut och agera i sitt liv och 
specifikt fatta beslut om underlivskirurgi som skulle motivera att man redan som 15-åring kan 
anses ha tillräcklig autonom förmåga för att samtycka till eller fatta ett sådant beslut?  
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Utgående från Sapolskys beskrivning av forskningsläget kring tonårstiden så finns det 
potentiella problem för autenticiteten hos de önskningar och värderingar som personen ger 
uttryck för, kopplat till det starka behov av tillhörighet och påverkan från kamratkretsen som 
tonåringen har och är utsatt för. Även den starka känslomässiga påverkan som tonåringen 
förefaller kunna vara offer för, kan göra att önskningar, värderingar, livsuppfattningar kan 
skifta mer. Likaså kan den starka upplevelsen av att något är fel i större utsträckning riskera 
att kopplas till att det är något fel på dem själva snarare än till att kunna se andra 
förklaringsmodeller, inte minst på grund av sämre förmåga att distansera sig från sina starka 
upplevelser. Utifrån detta kan det alltså vara så att en tonåring dels kan ha svårare att förstå 
vilka hens autentiska önskningar, värderingar etc. är, dels vara så att hen inte har etablerat 
tillräckligt stabila önskningar, värderingar etc. som kan ses som autentiska. Uttryckt på ett 
annat sätt, att tonåringen prövar sig fram och försöker hitta en autentisk identitet (observera 
att autentisk i detta sammanhang inte används i den bemärkelse som den används i McQueens 
diskussion kring autentisk och performativ identitet ovan). 
 
I diskussionen om underlivskirurgi för yngre personer hänvisas till Newman (46) som menar 
att 15 till 16-åringar uppvisar en tillräcklig förmåga att ge samtycke till behandling baserat på 
att de har tillräcklig förmåga till logiskt och abstrakt tänkande. Även om det bekräftas av 
Sapolsky (44) så förefaller den sämre riskbedömningen kunna inverka på förmågan att fatta 
ett beslut som på ett rimligt sätt kopplar samman beslut med önskningar, värderingar och 
livsuppfattningar – likaså förefaller tonåringen ha en sämre förmåga att omsätta detta logiska 
och abstrakta tänkande i handling och annan emotionell respons (44)). 
 
Enligt Wren (21), som beskriver sin erfarenhet av att arbeta med personer med 
könsinkongruens, kan yngre personer ha en mer svartvit syn på sin könsidentitet, något som 
senare förändras till en mer flytande syn längre fram i livet. Hon redovisar även studier som 
visar att ”[a]dolescents have been shown to take the view that the decision to embark on 
puberty suspension is an ethically complex one and question the competence of people at a 
young age to take decisions about treatment” (s. 212)(29) och lyfter frågan om professionella 
borde “identify the kinds of relevant ‘absences’ in perception, reasoning or motivation which 
could (seem to) prevent a young person in this treatment context from making a decision with 
their genuine interests properly in view” (s. 212). Wren påpekar dock att det är ett “mistake to 
think that children and young people who suffer some potential disadvantage are less 
competent than sheltered ones; in fact they may have remarkable insight and courage” (21)(s. 
212). 
 
Sammantaget finns det neurobiologiska och beteendemässiga skillnader mellan tonåringar och 
vuxna personer som kan påverka den autonoma förmågan att fatta komplexa beslut med 
irreversibel inverkan på personens liv. Huruvida det innebär att 15-åringens autonoma 
förmåga generellt faller under gränsvärdet för att ges möjlighet att fatta beslut är svårt att 
uttala sig om. Detta dels för att det inte finns några väldefinierade gränsvärden för de olika 
dimensionerna av autonom förmåga, dels för att det förefaller variera starkt inom 
populationen och beroende på beslutssituation. Här kan man inta två principiellt skilda 
ställningstaganden:  
 

1) anta att 15-åringar inte generellt har en sådan autonom förmåga, om det inte 
kan visas att så är fallet. Detta förefaller vara den inställning som kommer till 
uttryck i följande uttalande i Milrods (26)(s. 344) studie: ”members of the 
treatment team—generally the psychotherapist, the endocrinologist or family 
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physician responsible for hormone management, and the surgeon—should be in 
complete agreement that the adolescent, as a layperson of sound mind, has 
understood the surgical procedure in terms of risks, benefits, and alternative 
options with the same degree of competence as someone of 18 years of age”.  
2) anta att 15-åringen har tillräcklig grad av autonom förmåga om inte den 
individuella bedömningen visar på motsatsen. Något som förefaller komma till 
uttryck i följande citat från Giordano (27)(s. 381): “It is true that children and 
adolescents might have scarcer self-knowledge and scarcer capacity to predict 
their long term preferences. However, it cannot be excluded that they are 
capable of a competent judgement upon the matter, and therefore their request 
has to be evaluated on an individual basis, without assumption that their consent 
cannot be valid or that treatment cannot be ethical.”  
 

I grunden handlar det om huruvida vi vill minimera risken för att en icke-autonom person 
fattar ett beslut om underlivskirurgi, eller om vi vill minimera risken för att en autonom 
person inte får fatta ett sådant beslut. Låt mig återkomma till denna form av 
försiktighetsresonemang längre fram i analysen. 
 
Tonåringars möjlighet till autonomt agerande i andra situationer 
Om det nu är svårt att bedöma huruvida 15-åringar generellt har en tillräcklig grad av 
autonom förmåga för att fatta beslut om underlivskirurgi, går det att dra några slutsatser 
utifrån i vilken utsträckning man inom andra områden, inom och utanför hälso- och 
sjukvården, tillåts fatta beslut baserat på ålder. Krav på konsistens innebär att om 15-åringar 
tillåts fatta beslut inom andra områden, men inte bör tillåtas göra det när det gäller 
underlivskirurgi i samband med könsbekräftande vård, måste detta kunna relateras till 
relevanta skillnader.  
 
I Sverige har vi en generell myndighetsålder på 18 år då en person får fatta beslut och agera 
på egen hand inom de flesta områden (med vissa väldefinierade undantag). Samtidigt såg vi i 
inledningen av detta avsnitt om autonomi att det inom hälso- och sjukvården finns legalt stöd 
för att även låta yngre personer fatta beslut om sin hälso- och sjukvård i viss utsträckning. 
Den som fyllt 15 år har även rätt att självständigt ge sitt informerade samtycke till att delta i 
forskningsprojekt utan att vårdnadshavare tillfrågas, om hen kan förstå vad projektet innebär 
(Etikprövningslagen 2003:460). En viktig skillnad mellan dessa olika åldersgränser är att den 
yngre personen tillåts fatta beslut i en situation där agerandet i stor utsträckning utförs och 
kontrolleras av andra aktörer. Ett forskningsprojekt kan innebära avancerade och delvis 
riskabla medicinska ingrepp, men innan den yngre personen ges möjlighet att delta i ett sådant 
projekt finns krav på noggrann granskning av Etikprövningsmyndigheten när det gäller 
förhållandet mellan risk och nytta, hur informationen utformas, och hur samtycket inhämtas 
för att minimera risken för otillbörlig påverkan. En sådan kontrollfunktion kan motivera att 
man tillåter personer med en lägre grad av autonom förmåga att självständigt ge sitt 
informerade samtycke till medverkan. På motsvarande sätt, när en yngre person tillåts fatta 
beslut om att genomgå en behandling inom hälso- och sjukvården, handlar det normalt om att 
samtycka till en behandling som utifrån diagnos och vetenskap och beprövad erfarenhet 
rekommenderas av vårdprofessionen. Eller där behandlingen åtminstone i de flesta fall är 
dokumenterat patientsäker. Återigen kan denna typ av kontrollfunktion motivera att beslutet 
fattas av en person som har en lägre grad av autonom förmåga. I många fall är tonåringens 
beslut också i linje med vårdnadshavares inställning och beslutet skulle därmed blivit 
detsamma oaktat om vårdnadshavare hade involverats eller inte. 
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Det finns dock situationer som är mer komplexa: 
1. När tonåringen vill genomgå vård som vårdgivaren avråder ifrån. 
2. När tonåringen vill avstå från vård som rekommenderas av vårdgivaren. 
3. När tonåringen vill avstå från vård som vårdnadshavare vill att tonåringen ska 

genomgå. 
4. När tonåringen vill genomföra vård som vårdnadshavare avråder ifrån. 

 
1. När tonåringen vill genomgå vård som vårdgivaren avråder ifrån. 

Svensk hälso- och sjukvård är behovsbaserad och inte efterfrågestyrd, dvs. om det finns vård 
som en patient vill ha, men som vårdgivaren av olika skäl inte finner det tillrådligt att erbjuda 
– så kan patienten nekas den vården. En sådan inställning kan ges stöd i ovan redovisade 
principer kring att göra gott och icke-skada och/eller i principer om rättvis fördelning av 
begränsade resurser (7). Detta gäller oaktat vilken ålder patienten är i, alltså även för de 
personer som generellt anses ha tillräcklig autonom förmåga. Även om 15-åringar skulle 
tillåtas fatta beslut självständigt om underlivskirurgi, så har vårdgivaren ingen skyldighet att 
tillhandahålla sådan vård i situationer när man av olika skäl inte finner det tillrådligt. Detta 
innebär också att om man accepterar de skäl som redovisades ovan för en försiktighetsprincip 
när det gäller risk/nytta balansen för underlivskirurgi för yngre personer, så innebär det att 
man bör vara mer försiktig med att erbjuda underlivskirurgi till yngre personer. 
 

2. och 3. När tonåringen vill avstå från vård som rekommenderas 
Generellt förefaller det rimligt att ställa högre krav på autonom förmåga hos en person för att 
acceptera att den person avstår från vård (än bara samtycka till rekommenderad vård), som 
andra personer med högre grad av bedömningsförmågor anser skulle gagna personen. Men det 
är viktigt att kvalificera detta ställningstagande. För det första, bedömningen av vad som 
gagnar personen ska göras utifrån personens eget perspektiv (dvs. utifrån personen egna 
önskningar, värderingar etc.) om dessa kan anses autentiska. Som sades ovan, kan dock 
bedömningen av autenticitet kompliceras av att personen inte har en tillräckligt utvecklad 
autonom förmåga. Här gäller det att vara försiktig och normalt krävs en individuell 
bedömning i relation till det specifika fallet. Följande fall kan illustrera det. 
 

En 13-åring med en skelettumör (osteosarkom) i benet, krävde amputation med 
ca 70% chans till bot, vilket patienten absolut vägrade. Utan amputation 
uppskattades chansen till bot till <5-10%. Patienten fick sin vilja igenom, för att 
man bedömde hen som tillräckligt kompetent (och kanske framförallt bedömde 
att beslutet var hens mer än någon annans) och avled i sin sjukdom. 
Vårdnadshavarnas inställning var ambivalent mellan att å ena sidan vilja att hen 
skulle amputeras (och tjatade på hen om det), å andra sidan tycka det var hens 
beslut att fatta (Anders Castor, personligt meddelande). 

 
Personen har i detta fall levt med sin sjukdom viss tid, vet vad sjukdomen innebär, och förstår 
också vad behandlingen skulle innebära för hen. För det andra, att inte acceptera hens beslut, 
skulle kräva att man tvingar på hen en behandling – något som är förknippat med en stor etisk 
kostnad. På goda etiska grunder har vi därför ett starkt legalt skydd mot påtvingade kroppsliga 
ingrepp i grundlagen (Regeringsformen 1974:572), och en stark rättighet att avstå från vård 
och behandling (där avsteg måste ha stöd i specifik lagstiftning). I relation till autonom 
förmåga finns det i sådana fall skäl att ställa krav på att man kan visa att det finns 
dokumenterade skäl för att ifrågasätta att den person som motsätter sig vård inte har tillräcklig 
autonom förmåga. När det gäller tonåringar (framförallt i 15-årsåldern) verkar det rimligt att 
anta, i linje med vad lagstiftaren förefaller mena, att de generellt har en tillräcklig autonom 
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förmåga för att avstå från rekommenderad vård och behandling. Med tanke på 
konsekvenserna av ett sådant beslut, måste det naturligtvis göras en ordentlig utredning så att 
det inte finns skäl att ifrågasätta ett sådant antagande i det individuella fallet. I linje med detta 
resonemang, bör samtycke från den yngre personen vara ett krav för att genomföra 
underlivskirurg (precis som föreslagits i lagförslaget). Det förefaller alltså rimligt att det inte 
är tillräckligt med vårdnadshavares samtycke i dessa fall. 
 

4. När tonåringen vill genomföra vård som vårdnadshavare avråder ifrån. 
Ett fjärde fall handlar om när tonåringen vill genomföra vård som vårdnadshavaren avråder 
ifrån och därmed inte skulle givit sitt samtycke till. Vi såg ovan att lagstiftaren ansett att med 
ökande mognad så är det rimligt att en yngre person självständigt får fatta beslut om hälso- 
och sjukvård – men att det krävs en ”avsevärd mognad för att barnet självt ska anses ha ett 
självbestämmande över mer omfattande behandlingar och ingrepp” (5)(s. 136). Likaså gav 
Patientlagens förarbeten uttryck för att detta måste baseras på en individuell bedömning 
(Patientlagen 2014:821). Utifrån den etiska diskussionen kring autonom förmåga kan man 
utveckla detta ytterligare. Att beslut som har mer långtgående och avgörande konsekvenser 
normalt kräver en högre grad av autonom förmåga är okontroversiellt, framförallt om det 
handlar om att genomgå en behandling (snarare än att avstå från en behandling). Om man 
skiljer mellan populations- och individnivå kan man även säga att vid någon ålder i 
utvecklingen så kan populationen av ungdomar i den åldern generellt ha en tillräcklig nivå av 
autonom förmåga för att fatta (i princip) alla beslut kring hälso- och sjukvård. I Sverige och 
många andra länder har vi kommit fram till att den nivån inträffar vid 18 års ålder. Man kan 
dock hävda att för vissa beslut inom hälso- och sjukvården kan den nivån generellt inträffa i 
en tidigare ålder för populationen. Att lagstiftaren satt upp en sådan åldersgräns vid 15 år för 
när personer självständigt får fatta beslut om att delta i forskningsprojekt, även om 
vårdnadshavare skulle motsätta sig detta, skulle kunna ses som en gräns för där långtgående 
beslut om att genomgå behandling även får fattas för hälso- och sjukvården. Utifrån detta 
förefaller det inte orimligt att hävda att en 15-årsgräns skulle vara en nedre åldersgräns för när 
tonåringar potentiellt självständigt (utan samtycke från vårdnadshavare) skulle kunna fatta 
beslut om att genomgå underlivskirurgi. Finns det då skäl att acceptera en 15-årsgräns även 
för underlivskirurgi, eller finns det argument som talar emot detta? Följande argument är 
viktiga att överväga: 
 

a. Närvaron av oberoende kontrollfunktion. 
b. Frånvaron av evidens. 
c. Att vårdbehovet av underlivskirurgi vid könsbekräftande vård delvis följer en annan 

logik än andra vårdbehov. 
d. Att det rör sig om en irreversibel och personligt transformativ behandling. 

 
a. Forskningsprojekt är förknippat med en speciell typ av extern och oberoende 
kontrollfunktion i form av etikprövning inom Etikprövningsmyndigheten som normalt inte 
återfinns inom hälso- och sjukvården (Etikprövningslagen 2003:460). Om det finns en sådan 
kontrollfunktion ger det skäl att kunna acceptera att personer med lägre autonom förmåga 
fattar beslut om deltagande, än om det inte funnits en sådan kontrollfunktion. I 
lagrådsremissen (1) föreslås att underlivskirurgi till personer mellan 15 och 18 omfattas av en 
sådan kontrollfunktion i form av Socialstyrelsens rättsliga råd. En sådan ordning skulle kunna 
skapa en parallell till det svenska etikprövningssystemet och i den bemärkelsen ge stöd för 
motsvarande åldersgräns för att självständigt fatta beslut om underlivskirurgi. 
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b. I avsnittet om att göra gott och icke-skada, framhölls att det saknas evidens för utfallet av 
underlivskirurgi för personer mellan 15 och 18 år beroende på att de enstaka ingrepp som 
genomförts inte studerats på ett systematiskt sätt. Dock är även evidensläget för den äldre 
gruppen över 18 år svag, även om de studier som finns pekar i riktning mot generellt positivt 
utfall. Jag pekade på att bristande evidens kan bli ett moment 22 och inom andra delar av 
barnsjukvården är det inte ovanligt att behandlingar utprövad för äldre patientgrupper även 
används för barn, trots avsaknad av specifik evidens för den yngre gruppen. Med tanke på de 
långtgående konsekvenser som underlivskirurgi har i samverkan med den delvis annorlunda 
behovssyn och att behandlingen är personligt transformativ (se nedan) skiljer sig denna 
situation från en situation där personen ger sitt samtycke till en välgrundad rekommendation 
om en behandling som med god evidens visat sig avhjälpa personens diagnostiserade 
problem. Personen måste i detta fall ta hänsyn till större grad av osäkerhet och därmed 
potentiellt större risker, vilket kräver en mer utvecklad autonom förmåga, där framförallt den 
yngre personens sämre riskbedömning kan spela in. 
 
Samtidigt, den behandling som ges inom ramen för forskningsprojekt, saknar generellt 
evidens och ändå tillåts 15-åringar att ge sitt samtycke till sådan behandling. Som Giordano 
betonar skulle det annars vara ”[i]mpossible to give valid consent to treatment whose side-
effects are unclear, [and] it would follow that consent to participation in medical research 
would be impossible, and that medical research involving human patients is necessarily 
unethical” (27)(s 381).  Slutsatsen utifrån det är dock att om underlivskirurgi ska genomföras 
för åldersgruppen 15-18 år, så finns det starka skäl att endast göra det inom ramen för kliniska 
studier – med det strikta regelverk som finns för detta. Normalt, för att omfattande kirurgiska 
ingrepp i ett forskningsprojekt ska godkännas av Etikprövningsmyndigheten krävs både en 
teoretisk rationale och studier på djurmodeller. I detta fall finns av förklarliga skäl inte det 
senare, vad man däremot kan luta sig emot är den evidens som finns för en äldre åldersgrupp 
och den kunskap som finns kring vilken fysiologisk funktion som är möjlig att åstadkomma 
med underlivskirurgi. 
 
c. Jag lyfte ovan att könsinkongruens som vårdbehov delvis skiljer sig från andra typer av 
kriteriebaserade diagnoser, eftersom den i större grad än andra diagnoser bygger på personens 
egen uppfattning om vilka ingrepp som krävs för att minska könsinkongruensen. Till skillnad 
från andra kriteriebaserade diagnoser, där vårdpersonalen utifrån diagnosen kan 
rekommendera vilken behandling som har bäst potential att hjälpa patienten (ex. 
läkemedelsbehandling, terapi etc.) så kan vårdpersonalen i detta fall inte rekommendera att 
personen genomgår vissa kirurgiska ingrepp. Vad de kan göra är att informera om i vilken 
utsträckning de ingrepp som personen vill genomgå kommer att ha det önskade resultatet och 
vilka risker som är förknippade med detta. På det sättet finns det ett mer direkt samband 
mellan personens upplevda könsidentitet och dessa ingrepp, något som ställer krav på en 
större autonom förmåga. Om det finns osäkerheter kring könsidentiteten finns det också en 
risk att personen genomgår irreversibel behandling som hen annars inte skulle genomgått. 
Med tanke att tonårstiden, enligt ovan, är en tid av utforskande av identitet och med tanke på 
tonåringens sämre förmåga att överblicka konsekvenserna av sitt handlande, ger detta skäl för 
försiktighet när det gäller att låta 15-åringar självständigt fatta beslut kring underlivskirurgi. I 
detta sammanhang är det viktigt att betona att vårdnadshavare sett inte nödvändigtvis är bättre 
placerade för att kunna göra en bedömning av tonåringens könsidentitet. Å andra sidan kan 
vårdnadshavare, med kunskap om personens historia, sätta in den nuvarande inställningen i ett 
sammanhang vilket kan vara viktigt för att ge perspektiv på den nuvarande upplevelsen av 
könsidentitet. 
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d. Att det rör sig om en personligt transformativ behandling gör det svårare att föreställa sig 
vad behandlingen faktiskt kommer att innebära. Att behandlingen är personligt transformativ 
innebär ”a treatment that alters a person’s identity” och “[b]ecause the treatment is 
transformative, neither clinicians nor the patient him/herself can ascertain whether post-
treatment regret will occur” (31)(s. 1052). McQueen (31) och andra menar att detta innebär att 
det i princip är omöjligt att helt föreställa sig vad behandlingen kan komma att innebära, 
eftersom perspektivet på behandlingen ändras radikalt efter att en person har genomgått den 
(se ovanstående diskussion kring ånger). Samtidigt är den kirurgiska behandling irreversibel i 
den bemärkelse att den fysiologiska funktion som går förlorad inte är möjlig att återställa till 
den ursprungliga (även om personen delvis kan återställas till ett ursprungligt utseende).  
 
En aspekt som lyfts i litteraturen, i relation till detta, är att de kirurgiska ingrepp det handlar 
om i stor utsträckning leder till infertilitet. Huruvida den individuella personen blir infertil 
eller inte beror dock på exakt vilka ingrepp hen genomgår. Samtidigt betonas att detta faktum 
inte nödvändigtvis utesluter möjligheten till att kunna få genetiskt relaterade barn längre fram, 
eftersom spermier och ägg kan tillvaratas och förvaras innan personen genomgår ingreppen 
(5). Denna möjlighet är ju dock beroende på om personen genomgått eller kommit tillräckligt 
långt i puberteten eller inte, vilket kan påverkas av pubertetsfördröjande hormonbehandling 
som normalt ges innan personen genomgår kirurgi. Att kirurgin kan orsaka infertilitet skiljer 
sig inte beroende på vilken ålder personen befinner sig i, vad som dock lyfts i diskussionen är 
huruvida en yngre person kan ta ställning till frågan om framtida föräldraskap. Abel (30)(s. 
S25) menar att ”[f]or many adolescents, the eventual feeling of comfort within one’s body far 
outweighs the “harm” of losing the ability to procreate”, likaså uttrycker en av kirurgerna i 
Milrods et al (24)(s. 628) studie att infertilitet är “not often something that is at the forefront 
of people”.  
 
Idealt bör ett informerat samtycke till ett erbjudande om behandling vara ” a. fully informed b. 
competently given c. uncoerced” (27)(s. 374). Att ett samtycke är fullt informerat kan dock 
inte tolkas som att personen måste ha tillgång till all potentiellt relevant information, eftersom 
det skulle omöjliggöra samtycke till det mesta som görs inom hälso- och sjukvården. Detta 
eftersom det alltid finns osäkra faktorer som det saknas information om, framförallt hur en 
behandling som fungerar på statistisk gruppnivå kommer att fungera för en specifik individ 
både när det gäller nytta och risker. Snarare handlar det om att vara informerad om all 
tillgänglig potentiellt relevant information. Det innebär att en person kan ge ett giltigt 
informerat samtycke även i situationer när det saknas information, exempelvis när det saknas 
information om nyttan av behandlingen, eller dess biverkningar – under förutsättning att 
personen har fått tillgång till information att så är fallet. Som Giordano betonar skulle det 
annars vara ”[i]mpossible to give valid consent to treatment whose side-effects are unclear, 
[and] it would follow that consent to participation in medical research would be impossible, 
and that medical research involving human patients is necessarily unethical” (27)(s. 381). 
Samtidigt, detta förutsätter att personen som fattar beslutet har en tillräcklig grad av autonom 
förmåga, är ”competent” i Giordanos ord. 
 
Sammantaget ställer det krav på att kunna sätta sig in, så gott möjligt, kognitivt, i vad det 
innebär att ha ett annat perspektiv på tillvaron, en förmåga som vi såg ovan inte är fullt 
utvecklad i tidigare tonår utan ökar under tonårstiden (44). Likaså kan tonåringars sämre 
riskbedömningsförmåga, starka känslopåverkan och det faktum att könsinkongruensen är 
förknippad med ett i många fall stort lidande – göra det än svårare att föreställa sig 
behandlingens implikationer. Återigen kan det finnas skäl att tillämpa en försiktighetsprincip 
och avvakta till populationen nått en större grad av autonom förmåga. 
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På populationsnivå ger det faktum att samhället låter personer som är 15 år rätt att fatta beslut 
om att delta i forskningsprojekt självständigt, utan att vårdnadshavare tillfrågas, visst stöd för 
att 15-åringar anses ha tillräcklig autonom förmåga för att ta ställning till att genomgå hälso- 
och sjukvårdsbehandling som är ingripande med potentiellt stora konsekvenser och som även 
saknar evidens. Det ska dock betonas att i dessa fall sker under ett strikt regelverk med 
förhandsgranskning av Etikprövningsmyndigheten och skulle i så fall ge stöd för att även 
underlivskirurgi sker efter sådan förhandsgranskning och inom ramen för den 
kontrollfunktion som en klinisk studie innebär. Det som talar emot att 15-åringars (eller mer 
generellt, yngre tonåringar) har en tillräcklig autonom förmåga är den delvis skilda logik som 
vårdbehovet av underlivskirurgi vid könsbekräftande vård följer, och att det rör sig om en 
irreversibel personligt transformativ behandling med stora konsekvenser för personen – något 
som med tanke på yngre tonåringars utvecklingsstadium kan vara svårt att ta ställning till. 
Utifrån detta förefaller det finns skäl att generellt vara försiktigt med att låta personer från 15 
år självständigt fatta beslut om underlivskirurgi. 
 
Individuella faktorer som kan påverka den autonoma förmågan 
Nu har jag analyserat frågan ur ett populationsperspektiv. På individnivå kan det finnas 
individer som har en högre mognads- eller utvecklingsnivå än populationen generellt, men 
även individer som har en lägre mognads-eller utvecklingsnivå. Det innebär att oaktat vilken 
åldersgräns som ställs upp (om någon, se nedan) så måste det göras en individuell bedömning 
i varje enskild situation. Det kan också finnas specifika situationsfaktorer som påverkar den 
autonoma förmågan. Två faktorer som skulle kunna påverka den autonoma förmågan som 
lyfts fram i litteraturen är att det finns en psykiatrisk samsjuklighet hos en stor andel av de 
personer som upplever könsinkongruens, och att det finns en stor andel personer som också 
har en autismspektrumstörning (21, 29). Här är det viktigt att påpeka att dessa faktorer inte 
generellt behöver påverka den autonoma förmågan hos personer – utan detta beror på den 
specifika diagnos och symtombild som personen har och hur den tar sig uttryck i en specifik 
situation. Det är dock faktorer som i vissa fall har potential att påverka den autonoma förmåga 
och bedömningen av denna förmåga och som därmed behöver uppmärksammas i det 
individuella fallet. Wren (21)(s. 212) påpekar att  “young people on the autistic spectrum 
[can] face particular challenges in meeting criteria for competence, given that some may 
struggle to build trusting relationships with clinicians or engage in the kind of sustained 
conversation that might satisfy us that their grasp of the relevant knowledge is adequate” (47). 
Samtidigt kan det vara så att personer med autismspektrumstörning saknar den flexibilitet 
som kan krävas för att hitta alternativa sätt att hantera sin situation (i väntan på 
underlivskirurgi), vilket också bör vägas in. 
 
En fråga som lyfts av Wren (21)(s. 213) är: “can a clinician who promotes an emancipatory 
stance on sex and gender identities still see it as her duty to probe and challenge the narratives 
of her young clients, to try to clarify their values and expectations, their desires, fears and 
fantasies, and accept the ‘gatekeeping’ role to medical interventions?”. Utifrån ett 
autonomiperspektiv finns det stöd för att ifrågasätta och utmana personens uttryckta 
perspektiv i den individuella situationen, för att just hjälpa personen att klargöra sitt eget 
perspektiv och relationen till den behandling som kan erbjudas. I vissa former för delat 
beslutsfattande är denna form av mer dynamisk dialog en förutsättning (se Sandman och 
Munthe (48, 49)). Att inte ifrågasätta riskerar leda till att personen fattar ett mindre autonomt 
beslut, baserat på missuppfattningar och brist på tillräckligt genomtänkta utgångspunkter. 
Samtidigt är det naturligtvis en balansgång, där en sådan mer prövande och ifrågasättande 
dialog, riskerar att bli manipulerande eller styrande. Inte minst visar studier kring sk. framing 
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att hur information framförs kan påverka vilket beslut som fattas (50). I Sandman och Munthe 
(48) föreslås att hälso- och sjukvårdspersonal därför bör vara så explicita som möjligt med 
från vilka utgångspunkter de kommer in i dialogen med personen. 
 
Åldersgräns för autonom förmåga 
Detta väcker frågan om det är meningsfullt att sätta en åldersgräns från när personen 
självständigt ska få fatta beslut om underlivskirurgi, med tanke på den individuella 
variationen och kravet på individuell bedömning av den autonoma förmågan. Statens 
medicin-etiska råd (Smer) tar fasta på detta och betonar i sitt remissvar till utredningen 
Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (2014:19) att en individuell bedömning är att 
föredra framför fasta åldersgränser (51).  I det sammanhanget är det viktigt att förtydliga vad 
en åldersgräns implicerar. Myndighetsåldern, dvs. 18 år, implicerar en generell rätt att fatta 
beslut och handla i sitt liv inom ramen för det som är lagligt accepterat i Sverige. I det fallet 
görs ingen individuell prövning i varje besluts- eller handlingssituation, utan det är endast om 
det finns specifika skäl att ifrågasätta personens autonoma förmåga som det sker en prövning. 
En 15-årsgräns för att självständigt fatta beslut om att genomgå underlivskirurgi implicerar 
inte en sådan rätt, utan snarare att personen (efter en individuell bedömning) kan tillåtas fatta 
ett självständigt beslut, vilken personer under 15 år inte tillåts göra (oaktat om de individuellt 
skulle anses ha tillräcklig autonom förmåga). Detta uttrycks på följande sätt i utredningen 
Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering: ”[k]ravet eller förutsättningen att den unge ska 
ha nått tillräcklig mognad att själv samtycka till ingreppet ska enligt utredningens bedömning 
väga tyngre än åldersgränsen i förekommande fall…[om den] unge har fyllt 15 år men inte 
anses ha tillräcklig mognad att själv samtycka till ingreppet ska tillstånd inte ges (5)(s. 300). I 
lagrådsremissen (1) ses detta som undantagsfall, som endast ska tillåtas vid synnerliga skäl 
(och efter prövning av Socialstyrelsens rättsliga råd). Eftersom det är rimligt att kräva 
samtycke från personen som ska genomgå ett sådant omfattande ingrepp som underlivskirurgi 
och ingreppen är intimt förknippade med personens egen upplevda och uttryckta 
könsidentitet, så förefaller det rimligt att sätta en lägsta åldersgräns för när personen ska 
kunna genomgå dessa för att det inte ska ske en glidning till yngre åldrar. Detta kan ses som 
att säkra att en individuell bedömning sker på ett sätt som minimerar risken att en person som 
saknar tillräcklig autonom förmåga ger sitt samtycke till ett sådant ingrepp. I studier kring 
svenska psykiatrikers syn på patienters beslutsförmåga, ser vi en stor variation kring hur man 
förstår begreppet och tillämpar det i klinisk praxis (52, 53) – vilket skulle kunna resultera i ett 
visst godtycke i den bedömningen.  
 
Om man accepterar denna typ av försiktighetsresonemang och ser behov av att sätta en nedre 
åldersgräns för när en person ska kunna ge samtycke till underlivskirurgi, så förefaller det 
rimligt att sätta den i nivå med (och i alla fall inte lägre än) den gräns för när personer 
självständigt få fatta beslut om att ingå i forskningsprojekt – dvs. 15 år. 
 
Slutsatser kring personers under 18 års autonoma förmåga till självständigt 
beslutsfattande 
Utifrån resonemanget i detta avsnitt gör jag följande bedömning. I linje med den 
argumentation som ledde fram till rekommendation om en försiktighetsprincip i avsnittet 
kring göra gott/icke-skada förefaller det finnas skäl att komplettera det med en 
försiktighetsprincip även när det gäller bedömningen av autonom förmåga för att självständigt 
få fatta beslut om underlivskirurgi (utan krav på samtycke från vårdnadshavare). 
 
En sådan försiktighetsprincip implicerar att man bör ställa krav på autonom förmåga på ett 
sådant sätt så att man snarare minimerar risken att en person utan tillräcklig förmåga 
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självständigt får fatta ett beslut, än att man minimerar risken att en person med tillräcklig 
förmåga inte ges möjlighet att fatta ett sådant beslut. Även om det är svårt att sätta upp 
generella åldersgränser för när en population (som i detta fall undergår stark kognitiv och 
emotionell utveckling) generellt har tillräcklig autonom förmåga, så förefaller två slutsatser 
rimliga utifrån hur personer i den åldern tillåts fatta beslut i övrigt. 
 

• Eftersom krav på samtycke från den som ska genomgå underlivskirurgi får ses som ett 
oavvisligt krav bör det sättas en undre gräns för när personer generellt inte kan ge ett 
sådan samtycke – en 15-årsgräns förefaller inte orimlig given försiktighetsprincipen 
eftersom den gränsen sammanfaller med gränsen för när personer självständigt får ge 
sitt informerade samtycke till att delta forskningsprojekt. 

• Av att man accepterar en sådan undre gräns för att kunna ge sitt samtycke, följer inte 
att personen därmed har tillräcklig autonom förmåga att självständigt ge uttryck för 
vilken behandling hen vill ha på ett sätt som kan ligga till grund för att sätta in sådan 
behandling. Den höga grad av autonom förmåga som krävs för att kunna fatta beslut 
om underlivskirurgi är inte självklart förknippad med den generella utvecklingsnivå 
som gäller för personer som är 15 år.  

 
Generellt ska en 15-årsgräns därmed ses som ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för 
att kunna fatta beslut om att genomgå underlivskirurgi. Till detta krävs även en individuell 
bedömning, med högt ställda krav. Likaså finns det skäl att överväga att endast erbjuda 
behandling för personer under 18 år inom ramen för det kontrollsystem som 
etikprövningssystemet och regelverket kring kliniska studier erbjuder.  
 
Detta väcker frågan om det bör finnas ytterligare en kontrollfunktion i termer av krav på 
vårdnadshavares samtycke? 
 

3.3 Bör det krävas samtycke från vårdnadshavare? 
Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning 
I lagrådsremissen hänvisas till ett uttalande från JO enligt vilket: ”…om barnet fyllt 15 år och 
är i stånd att göra en rimlig bedömning av samtyckets innebörd och verkan, åtgärder rörande 
barnets personliga angelägenheter inte får vidtas enbart utifrån samtycke av vårdnadshavare 
och förmyndare” (Prop. 2013/14:106, s. 66). Dock sägs också att ”[o]fta krävs dock 
vårdnadshavarnas samtycke, särskilt när det gäller mer ingripande behandlingar, som t.ex. 
psykiatrisk behandling” (Prop. 2011/12:53, s. 9). I lagrådsremissen sägs att det sällan vore 
lämpligt att barnet genomgår underlivskirurgi utan vårdnadshavarens samtycke men att barn 
inte bör undanhållas möjligheten att genomföra sådan kirurgi endast eftersom en eller båda 
vårdnadshavare motsätter sig det (1). I regeringens promemoria som ligger till grund för 
lagförslaget görs skillnad mellan om en eller båda vårdnadshavare motsätter sig 
underlivskirurgi, och där menar man att utrymmet bör vara större om endast en 
vårdnadshavare motsätter sig (2). I utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering 
(5) lyfter man fram möjligheten i lagstiftningen att begränsa vårdnadshavares beslutsrätt om 
det medför en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas och barnet kan då ges 
vård med stöd av Lagen om vård av unga (1990:52). I lagrådets remissvar ställer man sig 
dock tveksamma till om den ”långtgående begränsning av föräldraansvaret” som lagförslaget 
innebär är förenlig med svensk rättspraxis och Europakonventionen (3)(s. 21). Lagrådet 
menar att ”[a]vgörande för den frågan bör vara vad som är barnets bästa och där kan 
vårdnadshavarnas uppfattning – som vanligen baseras på långvarig erfarenhet av och starka 
känslomässiga band till barnet – inte bortses från om det inte föreligger starka skäl (3)(s. 24). 
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Som nämndes ovan, enligt svensk etikprövningslagstiftning anses ungdomar från 15 år få fatta 
beslut om att delta i forskningsprojekt, som kan involvera medicinska procedurer, om 
personen inser vad forskningen innebär för hens del (Etikprövningslag 2003:460). I det fallet 
ges alltså vårdnadshavare inget inflytande över personens beslut. 
 
Skäl för samtycke från vårdnadshavare 
Att det ses som rimligt att vårdnadshavare har möjlighet att fatta beslut å sitt barns vägnar 
grundas primärt i att barnet saknar autonom förmåga att fatta sådana beslut och att 
vårdnadshavaren generellt ses som lämpligt placerad att fatta dessa beslut. Detta dels på grund 
av den förhoppningsvis nära, omvårdande relation vårdnadshavaren har till sitt barn, och det 
speciella intresset i barnets väl och ve som vårdnadshavaren därmed har. Dels på grund av 
den specifika kunskap vårdnadshavaren har kring barnets situation, önskemål, vad som gagnar 
barnet etc.  Samtidigt finns det i vissa fall skäl att ifrågasätta vårdnadshavares beslutsrätt, 
eftersom en sådan på olika sätt missgynnar barnet.  
 
En del författare lyfter suicidrisken som ett skäl att ingripa gentemot föräldrars vilja (se 
exempelvis Priest (28), se även Lagrådsremissen (1)). Det förefaller dock svårt att hitta tydligt 
stöd för att det förekommer suicid som ett resultat av fördröjd behandling även om det, som vi 
såg ovan, finns en tydlig korrelation mellan högre suicidrisk och könsinkongruens. Enligt 
Tannehill (54) så påverkar just stödet från vårdnadshavare i denna situation graden av 
suicidrisk. De som saknar socialt stöd har högre risk att både överväga och försöka ta livet av 
sig medan de med starkt socialt stöd hade en betydligt lägre risk att överväga och försöka ta 
livet av sig.  
 
Samtidigt, som vi såg ovan, finns det författare som pekar på att bristen på socialt stöd också 
kan innebära större risk för att personen ångrar behandlingen (37) och att det generellt är 
viktigt för ett gott behandlingsutfall. Exempelvis, i en empirisk studie kring underlivskirurgi 
för personer under 18 år, uttrycker en av kirurgerna att de förutsätter ”parents to become 
active participants in the post operative dilatation process, or else the patient would not be 
deemed “a good candidate for surgery.” (24)(s. 628). Även i de statliga utredningar som ligger 
till grund för diskussionen betonas vikten av vårdnadshavares stöd (2, 5). En slutsats av detta 
är att det finns skäl att försöka få till stånd en gemensam och stödjande hållning mellan 
vårdnadshavare och person i samband med könsbekräftande vård. Detta skulle kunna ge skäl 
att undvika att ge personer mellan 15 och 18 en generell rättighet att fatta beslut om 
underlivskirurgi i strid med vårdnadshavares uppfattning. En sådan hållning kan förstärka en 
syn på att personens uppfattning står i motsättning till vårdnadshavares inställning och kan ge 
sämre incitament till att försöka uppnå samförstånd. 
 
Ett annat skäl vore att vi bör förhålla oss konsistent med hur resten av hälso- och sjukvården 
fungerar i denna situation. Som vi såg i inledningen till detta avsnitt, har vårdnadshavare 
generell beslutsrätt om sina barns hälso- och sjukvård, även om personen kan ges ökat 
beslutsutrymme med ökande ålder tills de fyller 18 år. Med den hållningen blir snarare de 
situationer där personen själv skulle få fatta beslut självständigt om sin hälso- och sjukvård, 
framförallt i situationer som har långtgående konsekvenser, av undantagskaraktär. Detta är i 
linje med den restriktiva hållning som föreslås i lagrådsremissen (1), men är samtidigt i linje 
med nuvarande praxis för annan hälso- och sjukvård. Kravet på synnerliga skäl i 
lagrådsremissen innebär att det endast i ett fåtal fall kommer det vara aktuellt med 
underlivskirurgi för personer under 18 år, bland dessa fall kommer det (förhoppningsvis) vara 
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än färre fall där vårdnadshavare motsätter sig denna behandling (och det förefaller också 
enligt ovan delvis vara en kontraindikation mot behandling).  
 
Här kan alltså finnas en risk att man reglerar en extrem undantagssituation, men där 
regleringens form, dvs. att man överför den generella beslutsrätten till personer mellan 15 och 
18 i sig kan innebära en glidning över tid. 
 
Skäl för undantag från samtycke från vårdnadshavare 
Generellt, finns det starka skäl att låta en person fatta beslut kring sådant som framförallt 
berör personen själv. Om en persons beslut går ut över andra personer än hen själv, ger det 
däremot ett prima facie skäl att inskränka personen autonomi beroende på hur det inverkar på 
andra personer – exempelvis om det skadar andra personer eller kraftigt inskränker deras 
autonomi. Därmed finns det svagare etiska skäl för att vårdnadshavaren ska ha en beslutsrätt 
över sina barn utifrån hänsyn till egna intressen i situationen. Det innebär inte att inga hänsyn 
får ges till sina egna intressen, vi förefaller anse det rimligt att vårdnadshavare har möjlighet 
att uppfostra barnet i linje med de värderingar dessa själva finner värdefulla – så länge det inte 
på ett radikalt sätt försämrar barnets/ungdomens möjlighet nu och i framtiden. I takt med att 
barnets/ungdomens autonoma förmåga ökar, finns det dock skäl att beslutsrätten successivt 
övergår från vårdnadshavaren till barnet/ungdomen. Hur och i vilken takt det ska ske, är 
kopplad till ovanstående bedömning av autonom förmåga. 
 
Utifrån det, om det finns ett starkt skäl för behandling utifrån den autonoma (men icke 
myndiga) personens perspektiv, som vårdnadshavare motsätter sig – så ger det skäl att 
ignorera eller gå emot vårdnadshavares uppfattning. Som nämndes ovan, ett sådant skäl är om 
personen riskerar suicid i väntan på att själv ges tillåtelse att fatta beslutet, eller om personen 
riskerar att utsättas för allvarlig och irreversibel skada. Det är viktigt att betona att det finns 
exempel på när vårdnadshavare inte har sitt barns bästa för ögonen, och där även fördomsfulla 
inställningar kring personer med annan könsidentitet kan påverka bedömningen av vad som är 
personens bästa. 
 
I litteraturen hittar vi olika ställningstaganden gällande detta. Giordano (27) ställer följande 
krav för att gå emot vårdnadshavare och erbjuda barn könsbekräftande behandling ” …the 
minor's best interests should be protected when it is clear that the parents fail to protect the 
best interests of their child (s. 373, se även Priest (28)). I Notinis et al (55) kommentar till 
Priest (28) hänvisas till Diekemas kriterier för när myndigheter kan gå emot föräldrars 
inställning till hälso- och sjukvårdsåtgärder som ett möjligt analysverktyg. Diekema har 
förslagit att följande kriterier ska vara uppfyllda (56)(s. 252):  
 

“1 By refusing to consent are the parents placing their child at significant risk of 
serious harm?  
2 Is the harm imminent, requiring immediate action to prevent it?  
3 Is the intervention that has been refused necessary to prevent the serious 
harm?  
4 Is the intervention that has been refused of proven efficacy, and therefore, 
likely to prevent the harm?  
5 Does the intervention that has been refused by the parents not also place the 
child at significant risk of serious harm, and do its projected benefits outweigh 
its projected burdens significantly more favorably than the option chosen by the 
parents?  
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6 Would any other option prevent serious harm to the child in a way that is less 
intrusive to parental autonomy and more acceptable to the parents? 
7 Can the state intervention be generalized to all other similar situations?  
8 Would most parents agree that the state intervention was reasonable?” 

 
Låt oss kort analysera om dessa, till synes relativt högt ställda, krav är uppfyllda i samband 
med underlivskirurgi: 

1) Som vi såg ovan utsätts den unga person som inte får genomgå 
underlivskirurgi för skada som potentiellt är allvarlig och åtminstone orsakar 
lidande för personen under tiden som behandlingen dröjer. 
2) Eftersom det i många fall handlar om ett pågående lidande så är det i den 
bemärkelsen ”imminent”, men förutom i de fall det skulle finnas en tydlig 
suicidrisk så saknas möjligen den grad av akuthetsgrad och irreversibilitet som 
förefaller förutsättas i Diekemas kriterier. 
3) och 4) Som vi såg ovan så finns det stöd för att underlivskirurgi minskar 
könsinkongruensen och vissa av skadorna i 1 kan därmed undvikas (endast med 
kirurgiska ingrepp), men evidensläget är relativt svagt och grundas på studier 
och erfarenhet från en äldre åldersgrupp och det saknas evidens för den yngre 
gruppen.  
5) Det finns uppenbart risker med behandlingen och huruvida nyttan överväger 
riskerna för den aktuella gruppen är delvis en öppen fråga. 
6) Möjligen kan annan könsbekräftande behandling, som hormonbehandling, 
eller social transition uppfattas som mer acceptabelt utifrån ett 
föräldraperspektiv. 
7) Det finns uppenbarligen exempel på när myndigheter ingriper emot föräldrars 
vilja för att ge hälso- och sjukvård till barn, men det är inte helt klart om de kan 
anses jämförbara. Ett välkänt exempel är blodtransfusion till barn, vars föräldrar 
är Jehovas Vittnen – men där handlar det om akut livshotande situationer eller 
situationer där varaktig och irreversibel funktionsförlust kan förutses givet att 
behandling inte ges. 
8) Med tanke på att könsbekräftande behandling förefaller vara en kontroversiell 
fråga i samhället, är det möjligen tveksamt om detta kriterium skulle kunna 
uppfyllas. Problemet med detta kriterium är dock att det riskerar att reproducera 
samhälleliga fördomar. 

 
Om man utgår från dessa högt ställda krav så förefaller det problematiskt att agera emot 
vårdnadshavares vilja när det gäller underlivskirurgi som är fokus för föreliggande analys. 
Man kan dock ifrågasätta om kraven är för högt ställda, framförallt om det rör sig om en äldre 
åldersgrupp över 15 år som anses kunna fatta vissa hälso- och sjukvårdsbeslut självständigt.  
 
Om hälso- och sjukvården har kommit fram till att underlivskirurgi kan erbjudas i vissa fall 
till personer mellan 15 och 18 år, en person mellan 15 och 18 år bedöms ha en tillräcklig 
autonom förmåga och det finns avgörande skäl att inte vänta med underlivskirurgi bör inte 
enda skälet till att personen inte kunna genomgå detta vara frånvaro av samtycke från 
vårdnadshavare. Det finns alltså etiska skäl att i sådana fall tillåta personen att genomgå 
underlivskirurgi. Det förefaller dock finnas etiska skäl att se detta som undantagshantering där 
det endast i mycket specifika fall görs undantag från ett generellt krav på samtycke från 
vårdnadshavare. Något som förefaller möjligt även med nuvarande lagstiftning för annan 
hälso- och sjukvård. 
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Slutsatser angående om det ska krävas vårdnadshavares samtycke 
Om man accepterar de resonemang som förts tidigare i analysen har vi en situation där en 
försiktighetsprincip bör tillämpas när det gäller att erbjuda personer under 18 år 
underlivskirurgi, och i den mån det sker så finns det anledning att göra det inom ramen för 
kliniska studier. Jag har dragit slutsatsen att en 15-årsgräns kan fungera som en nödvändig 
nedre gräns för att kunna samtycka till en sådan behandling, men ställt mig mer tveksam till 
att 15-åringar generellt kan har tillräcklig autonom förmåga för att fatta ett sådant beslut 
självständigt. Istället har jag pekat på att det förefaller rimligt att kräva en individuell 
bedömning med högt ställda krav på autonom förmåga (i linje med den som personer som 
fyllt 18 år generellt har). Med tanke på att det förefaller viktigt för behandlingsutfall och 
positiv påverkan på personens situation att det finns samsyn och stöd från vårdnadshavare 
finns det skäl att generellt ställa krav på samtycke även från vårdnadshavare på motsvarande 
sätt som i nuvarande praxis för hälso- och sjukvården. Det implicerar att det kan finnas 
utrymme för att i individuella fall, göra undantag från ett sådant krav, men att sådant 
samtycke bör vara en huvudregel. 
 
På motsvarande sätt bör det finns utrymme för undantagshantering i de fall när personen och 
vårdgivaren har samsyn kring att underlivskirurgi kan genomföras – givet 
försiktighetsprincipen – men vårdnadshavare motsätter sig detta. Återigen, på motsvarande 
sätt som nuvarande hälso- och sjukvårdspraxis (och lagstiftning) ger sådant utrymme. 
 

4. Rättvisa och jämlikhet 
4.1 Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvårdens begränsade resurser fördelas i 
enlighet med en etisk plattformen bestående av tre principer: människovärdesprincipen, 
behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen (Prop. 1996/97:60). 
Människovärdesprincipen kan ses som en likabehandlingsprincip som framförallt reglerar vad 
man inte får ta hänsyn till. En av de faktorer som nämns är kronologisk ålder. Däremot sägs 
att man får ta hänsyn till biologisk ålder, dvs. en patients möjlighet att tillgodogöra sig den 
behandling som kan erbjudas utifrån personens biologiska status. Enligt behovs-
solidaritetsprincipen bör mer av resurserna ges till den person som har de större behoven, men 
behovet av vård måste balanseras mot den nytta som vården kan göra. Enligt 
kostnadseffektivitetsprincipen bör det finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt av 
den behandling som ges. Enligt utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering 
gäller att: ”De lagreglerade åldersgränser som finns inom hälso- och sjukvården kan alltså 
inte, enligt förarbetena till diskrimineringslagen, anses som uttryck för åldersdiskriminering i 
diskrimineringslagens mening…De medicinska ingrepp som avses har vittgående 
konsekvenser för den som genomgår dem. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att den 
som genomgår ingreppet har uppnått tillräcklig mognad och att vederbörande inser 
konsekvenserna av ingreppet…Den särbehandling av ålder som det är fråga om bör därför 
vara tillåten.” (5)(s. 162). Samtidigt sägs att ” barn inte ska ställas utan möjlighet att ta del av 
vissa delar i vården och behandlingen av könsdysfori enbart på den grunden att de är barn.” 
(5)(s. 296). Man konstaterar också att det är ”[v]iktigt att ha i åtanke […] att 
könstillhörighetslagen endast reglerar ingrepp i könsorganen och avlägsnande av 
könskörtlarna. HSL, som reglerar andra delar i den könskorrigerande vården och 
behandlingen av personer med könsdysfori, uppställer ingen åldersgräns vad gäller 
exempelvis hormonbehandlingar eller ingrepp som innebär borttagande av bröst. Sådana 
insatser kan alltså bli aktuella för ungdomar med stöd av HSL.” (5)(s. 161). 
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I samma utredning hänvisas till att unga personer har åkt utomlands för att genomgå 
kirurgiska ingrepp på egen bekostnad som ett skäl till att sänka den nuvarande åldersgränsen 
(5).  
 

4.2 Ojämlik behandling att tillämpa åldersgränser? 
En grundläggande regel inom den medicinska etiken, som betonas särskilt när det gäller 
frågor om rättvisa och jämlikhet är formell rättvisa eller formell jämlikhet (7). Den innebär ett 
grundläggande krav på att lika fall ska behandlas lika, eller uttryckt på ett annat sätt – att för 
att behandla liknande fall olika, måste det finnas en etiskt relevant skillnad (27). Giordano 
(27)(s. 384) uttrycker det på följande sätt i diskussionen om könsbekräftande behandling för 
yngre patienter: “In the field of health care, age is regarded as one of the arbitrary features 
that do not justify difference in treatment. Competence and capacity to benefit from treatment, 
among others, are relevant and do justify difference in treatment. Competence and capacity to 
benefit from treatment often are a function of age, but this is not always the case.” Vi såg 
ovan att det enligt tolkningen av svensk lagstiftning inte anses som ålderdiskriminerande att 
sätta upp åldersgränser inom vården, men att dessa då ska kunna kopplas framförallt till 
beslutsförmågan (5). För att göra skillnad måste det enligt den tidigare diskussionen ha 
framkommit andra relevanta skillnader än enbart kronologisk ålder. I diskussionen ovan har 
jag visat på att det kan finnas sådana relevanta skillnader kopplade till tonåringars potentiellt 
lägre autonoma förmåga, evidensläget och tonårstiden speciella kännetecken och dess 
potentiella inverkan på personens upplevelse av sin könsidentitet och dess relation till 
behandling. Utifrån detta är det alltså inte uppenbart att olika ställningstaganden när det gäller 
att erbjuda behandling utifrån om personen är över eller under 18 år strider mot 
människovärdesprincipens likabehandlingstanke. Detsamma gäller 15-årsgränsen, som 
framförallt kan ses som ett potentiellt legitimt skydd mot att en person som saknar tillräcklig 
förmåga att ge samtycke till underlivskirurgi ges möjlighet att fatta ett sådant beslut. Huruvida 
en sådan olik behandling är berättigad eller ej, beror dock på hur man ställer sig i ovanstående 
frågor. 
 

4.3 Ojämlikt att vissa personer kan få tillgång till behandling 
utomlands? 
Ett argument som kan kopplas till orättvisa eller ojämlikhet och som framkommer i statliga 
utredningar och förarbeten är att vissa yngre personer har sökt sig utomlands för att på egen 
(eller vårdnadshavares) bekostnad genomgå behandling (ibland på rekommendation från 
svensk hälso- och sjukvård). Detta förefaller, tillsammans med risken för suicid i frånvaro av 
behandling, varit ett av de avgörande skälen för att sänka åldersgränsen för tillgång till 
underlivskirurgi (1, 2, 5). Samtidigt är det inte generellt ett skäl som accepteras för att erbjuda 
behandling i en svensk hälso- och sjukvårdskontext. Det finns ett antal exempel på när 
behandling erbjuds utomlands men trots det inte erbjuds i Sverige av olika skäl: att vi gjort en 
annan risk/nytta värdering, att vi lägger annan vikt vid evidens, att vi inte bedömer kostnaden 
som rimlig i relation till nyttan av behandlingen, eller för att vi gör andra etiska 
ställningstaganden. Ett exempel på när detta faktum vägdes in, men inte vägde tungt nog för 
att förändra lagstiftningen är i fallet med surrogatmödraskap (57). I detta fall vägde aspekter 
som hänsyn till barnets bästa, risk för påtryckningar och kommersialisering, hot mot kvinnans 
rätt att bestämma över sin kropp, risk för att surrogatmodern ångrar sig tyngre. I diskussionen 
kring att surrogatmödraskap inom svensk hälso- och sjukvård på olika sätt skulle vara ett 
bättre alternativ än om personer åker utomlands, vilket man konstaterar, så underkänner man 
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framförallt argumentet baserat på misstanken att det trots allt inte skulle göra man upphör 
med att söka surrogat-arrangemang utomlands. Man underkänner alltså inte argumentet per 
se, utan snarare ifrågasätter man att alternativet är effektivt nog för att förhindra sådana 
arrangemang.  
 

4.4 Slutsatser angående ojämlikhet 
Min slutsats är att det inte finns stöd för att betrakta de åldersgränser som föreslås (18 
respektive 15 år) som problematiska ur ett rättvise-, eller jämlikhetsperspektiv förutsatt att 
man accepterar de skillnader mellan åldrarna som beskrivit i föreliggande analys. Ytterligare 
en slutsats är att det faktum att personer skulle åka utomlands för att genomgå ingreppen om 
de inte vore tillåtna i Sverige, inte är ett tillräckligt tungt vägande skäl för att balansera den 
försiktighetsprincip som har föreslagits i analysen. 
 

5. Övergripande slutsatser från den etiska analysen 
Föreliggande analys har lett till att jag drar följande slutsatser utifrån de frågeställningar som 
formulerades inledningsvis. Genomgående i analysen har mina slutsatser grundats i en 
försiktighetsprincip med följande implikationer: 

• Det finns skäl att ha särskild reglering med vissa specifika åldersgränser kring 
underlivskirurgi i nuläget, trots att det handlar om behandling som inte på ett 
avgörande sätt skiljer sig från andra former av behandlingar som saknar sådan 
reglering respektive åldersgränser. Snarare handlar det om en gradskillnad. 

• Det finns skäl att vara mer restriktiv med att erbjuda underlivskirurgi för personer 
under 18 år baserat på följande: 

o Det rör sig om irreversibla ingrepp med stora konsekvenser för den person som 
genomgår dessa. 

o Ett svagt evidensläge för en population ska överföras till en annan population. 
o Utfallets är starkt beroende av personens upplevda könsidentitet vilket skapar 

större osäkerhet för en population som är under kognitiv och emotionell 
utveckling. 

o Vårdbehovets karaktär, där ett nödvändigt (men inte tillräckligt) villkor är att 
de fysiologiska ingreppen görs i den mån personen önskar sig dessa och inte 
ges på rekommendation av vårdpersonalen – skapar en större osäkerhet. 

o Det lidande och de problem som uppkommer på grund av fördröjd behandling 
förefaller i många fall vara reversibelt (förutom när det gäller suicid). 

o Det finns osäkerheter kring om suicid på grund av fördröjd behandling (som 
förefaller vara ett av huvudargumenten för tidigarelagd behandling) 
förekommer och i så fall i vilken utsträckning. Skulle det visa sig att det finns 
en sådan koppling bör det övervägas om försiktighetsprincipen snarare talar för 
att erbjuda behandling. 

o Det saknas studier kring om risken för ånger efter underlivskirurgi skulle skilja 
sig för en yngre åldersgrupp, men det kan finnas faktorer som skulle kunna tala 
för det.  

o Detta utesluter inte att det i individuella fall kan anses berättigat att erbjuda 
underlivskirurgi i undantagsfall, särskilt om personerna fysiologiskt och 
mognadsmässigt närmar sig vad som generellt gäller för personer som är 18 år. 
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• Eftersom det är ett oavvisligt krav för underlivskirurgi i detta fall att personen kan ge 
sitt informerade samtycke, finns det skäl att ha en lägsta åldersgräns från vilket 
personer generellt kan anses har tillräcklig förmåga att kunna ge ett sådant samtycke. 
Trots att det är svårt att sätta upp generella åldersgränser för autonom förmåga, så 
förefaller 15 år vara en rimlig gräns givet att det är den ålder i vilken personer tillåts 
självständigt ge sitt informerade samtycke till att delta i forskningsprojekt. 

• Restriktivitet med att erbjuda personer under 18 år tillgång till underlivskirurgi utifrån 
ovanstående risk/nytta-bedömning, implicerar att det bör ställas höga krav på autonom 
förmåga för att tillåta det i individuella fall för personer under 18 år. 

• Utifrån behovet att stärka evidensen för behandling av den yngre populationen och 
som en kontrollfunktion finns det skäl att sådan behandling endast ges inom ramen för 
kliniska studier som genomgått etikprövning vid Etikprövningsmyndigheten. 

• I valet mellan att låta den yngre personen självständigt ge samtycke till 
underlivskirurgi och som huvudregel kräva samtycke från vårdnadshavare finns det 
skäl som talar för det senare. Detta dels för att det förra handlar om att säkra, vad som 
bör vara en extrem undantagssituation, men kan ge signalera en större glidning i 
relation till hälso- och sjukvårdens nuvarande praxis; dels för att samsyn med och stöd 
från vårdnadshavare är förknippat med ett bättre behandlingsutfall för personen. 
Rimligen bör praxis då följa vad som gäller för hälso- och sjukvården i övrigt, vilket 
inte implicerar ett absolut krav på samtycke från vårdnadshavare utan möjlighet till 
undantag i de fall personen har en hög grad av mognad. Likaså bör hälso- och 
sjukvårdens möjlighet att kunna göra undantag även i de fall vårdnadshavare motsätter 
sig underlivskirurgi, som på goda grunder (utifrån ovanstående) kan anses berättigat, 
tillämpas även för underlivskirurgi. 

 
Generellt gäller att försiktighetsprincipen implicerar en större försiktighet ju yngre personerna 
är för att gradvis kunna minska ju mer personerna närmar sig 18-årsgränsen. 
 
Det är viktigt att betona att ovanstående slutsatser baseras på den analys som varit möjlig 
given den tidsbegränsning som varit förknippad med analysen och därmed den begränsade 
möjlighet att tillägna sig all potentiellt relevant litteratur och kunskap inom fältet. Följande 
aspekter kan förändra slutsatserna: 

• Studier som visar att resultaten för underlivskirurgi inte skiljer sig åt för en yngre 
population. 

• Studier som visar att risken att ångra sig inte är markant högre för en yngre 
population. 

• Studier som visar på samband mellan fördröjd behandling och ökad suicidrisk. 
• Studier som visar på att fördröjd behandling leder till irreversibla psykologiska och 

andra skador hos personen och kraftigt försämrar möjligheten att leva ett gott eller 
acceptabelt liv i vuxen ålder. 

• Studier som visar att den könsidentitet som finns hos en yngre population har en 
relativt stor grad av stabilitet och förankring. 

 

Tack 
Jag vill framföra ett tack för värdefulla synpunkter från följande personer och grupper. Niklas 
Juth, Karolinska institutet och Mikael Sandlund, Umeå universitet samt övriga ledamöter i 
Socialstyrelsens etiska råd; Bertil Andersson, Ulrika Härenstam, Per-Anders Jansson, 
Johannes Nordholm (alla från Sahlgrenska universitetssjukhusets etiska råd); Anders Castor, 
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Region Skåne; Erik Gustavsson, Linköpings universitet; Ulrik Kihlbom, Uppsala universitet; 
samt Elin Linnarsson, Socialstyrelsen. Jag tar dock ensamt ansvar för alla resonemang och 
slutsatser i analysen. 
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