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Svenska Psykiatriska Föreningens synpunkter på Ds 2012:46: Avskaffande av 
steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet  
 
Svenska Psykiatriska Föreningen; SPF, har blivit ombedda att inkomma med synpunkter på 
promemorian Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet till 
Sveriges Läkarförbund som underlag till förbundets remissyttrande till Socialdepartementet.   
 
Promemorian behandlar lagändringar vid ändrad könstillhörighet. 
I promemorian föreslås att steriliseringskravet vid ändring av könstillhörighet tas bort. Man 
föreslår också formuleringsändringar i offentlighets- och sekretesslagen: 
 ”gravida kvinnor eller någon närstående till henne” föreslås ändras till ”gravida personer 
eller någon närstående till denne”.   
 
SPF ställer sig positiv vad gäller att steriliseringskravet ska tas bort men vill peka på de etiska 
konflikter som ligger i ställningstagandet. 
 
I olika sammanhang inom både FN och Europarådet har man gett uttryck för att individens 
integritet beträffande könstillhörighet ska skyddas och anser att denna etiska princip är 
särskilt viktig i samband med könsbyte. Detta öppnar för möjligheten för transsexuella 
personer att bli gravida. Ur promemorian framgår att kunskaperna är bristfälliga om vad det 
innebär för ett barn både på kort och på lång sikt att födas på detta sätt. De fåtaliga uppgifter 
som finns talar för att barnen inte tar skada av att växa upp tillsammans med föräldrar som är 
transsexuella. Detta ger upphov till en konflikt framför allt vad gäller punkt 2 och 3 i 
barnkonventionen med lagförslaget om att avskaffa steriliseringskrav i samband med 
könsbyte. Det finns sålunda en tänkbar etisk konflikt mellan skyddet för den transexuella 
personens integritet och skyddet för barns hälsa. I det fall den föreslagna lagstiftningen träder 
i kraft bör den följas av krav på uppföljning ur ett barnperspektiv. 
 
SPF samtycker med promemorian vad gäller formuleringsändringar i offentlighets- och 
sekretesslagen: ”gravida kvinnor eller någon närstående till henne” föreslås ändras till 
”gravida personer eller någon närstående till denne”.   
 
För Svenska Psykiatriska Föreningen 
 
 
 
Lise-Lotte Risö Bergerlind 
Ordförande  
 


