
 

 

Program 

Könsdysfori hos barn och vuxna 

– fertilitet, hormonella effekter och kirurgi 

   

25/11 

 

 

11 00 – 13 00 Registrering 

13 00 – 14 00  Lunch   

14 00 – 17 00 Yrkesspecifika möten med diskussioner om gemensamma 

problemområden och utvecklingsfrågor samt uppdatering inom 

varje yrkesgrupps specialområde, såväl nationellt som 

internationellt.   

15 30 – 16 00 Kaffebuffé 

17 00 -  Varje yrkesgrupp beslutar aktivitet 

 

 



 

26/11 

 
Moderator; Martin Rödholm, överläkare, med. dr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset
   

08 30 – 08 45 Invigning, konferens värd och SFTH:s ordförande  

08 45 – 09 10 SOU 2014:91, Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering 
Therese Bäckman, Universitetslektor i offentlig rätt, Göteborgs 
Universitet 

 
09 15 – 10 00  Working with Complexity with Young People with Gender 

Dysphoria and their Families 
 Sarah Davidson, Consultant Clinical Psychologist at the UK’s 

Gender Identity Development Service. The Tavistock and Portman 
NHS Foundation Trust, London. 

 
10 00 – 10 30 Kaffebuffé 
 
10 30 – 11 15 Rättsliga Rådet 
  Stig Andersson, sakkunnig och föredragande i Rättsliga Rådet 
 
11 20 – 12 00 Hur kan kvalitetsregister bidra till bättre hälsa och bättre vård? 

Johan Thor, läkare, specialist i socialmedicin  

12 00 – 13 00 Lunch 

13 00 – 14 30 SFTH Årsmöte 

14 35 – 15 30 Könskorrigerande kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Gennaro Selvaggi, läkare på Plastikkirurgiska kliniken, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

 

15 30 – 16 00  Kaffebuffé 

16 00 – 17 00  Teater Infestus  
  Aleksa Lundberg, skådespelare 
 

19 00 Festmiddag på restaurang Imagine, Gothia Towers   



 

27/11 

 

08 30 – 09 00  Androgeners påverkan på rösten 
  Ulrika Nygren, logoped, klinisk adjunkt 

Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset 
Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet 
  

09 00 – 09 45 Hormonbehandling av ungdomar med könsdysfori 
Olle Söder, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet i 
Stockholm och prefekt för institutionen för kvinnors och barns 
hälsa  
 

09 50 – 10 35 Fertilitet och könsdysfori 
Katarina Link, endokrinolog och androlog, överläkare på 
Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes Universitetssjukhus i 
Malmö 
 

10 35 – 10 55 Kaffebuffé 

10 55 – 11 45  Hormonbehandlingens påverkan på könskorrigerande kirurgi 
Gunnar Kratz, Professor och överläkare på Hand- och 
Plastikkirurgiska kliniken vid Linköpings Universitetssjukhus. 
Gennaro Selvaggi, läkare på Plastikkirurgiska kliniken, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
 

11 50 – 13 00 Paneldiskussion 

13 00   Konferensen avslutas 

13 15  Lunch  

 

 

 



 

Presentation av föreläsare 

 

Sarah Davidson, 

originally trained as a nurse and then as a clinical psychologist where, in both careers she has 

been interested in the mutual influences of psychological, physical and social 

experiences.  Her other interest, in trauma, has also seen her develop services in the British 

Red Cross (where she is currently Head of Psychosocial).  Sarah Davidson will be talking 

about her experience in the UK’s only national, specialist service for young people who are 

unhappy in their gender and their families, where she has developed a variety of groups and 

information sharing fora for young people and families, as well as professionals.  

 

Therese Bäckman,  

universitetslektor på Juridiska institutionen, Göteborgs universitet.  Hon arbetade som 

utredningssekreterare i SOU 2014:91 och hade tillsammans med den särskilda utredaren 

ansvaret för det dagliga arbetet med utredningen och dess innehåll. 

 

Olle Söder, 

professor i pediatrik vid Karolinska Institutet i Stockholm och prefekt vid Institutionen för 

kvinnors och barns hälsa. Han är barnläkare och kliniskt verksam som barnendokrinolog vid 

Astrid Lindgrens barnsjukhus, (ALB). Han har haft många nationella och internationella 

uppdrag och har bland annat varit ordförande för Svenska Barnläkarföreningen 2012-2014. 

Olle Söders forskning centrerar kring reproduktion och har både experimentellt och kliniskt 

fokus. Han ingår i utredningsteamet för könsdysfori hos ungdomar vid ALB och är ansvarig 

för den somatiska utredningen och hormonbehandlingen. 

 

Katarina Link, 

överläkare på Reproduktionsmedicinskt Centrum, RMC, vid Skånes Universitetssjukhus i 

Malmö. Disputerade på endokrina konsekvenser av behandling för leukemi i barndomen. 

Specialist i internmedicin, endokrinologi och andrologi. Arbetar kliniskt med reproduktiv 

endokrinologi både hos män och kvinnor, utredningar avseende infertilitet, hypogonadism 

och hyperandrogenism. Är ansvarig för hormonell utredning och behandling av könsdysfori 

och rådgivning i Södra sjukvårdsregionen inför fertilitetsbevarande åtgärder och 

behandlingar. Bedriver forskning angående thyreoidea och reproduktion i samarbete med 

Endokrinologiska kliniken i Malmö samt inleder nu en studie angående inflammationsmarkörer hos 

transkvinnor. 



Gunnar Kratz, 

professor/överläkare på Linköpings Universitetssjukhus. Han har erfarenhet av 150 

metaidoioplastiker och har utfört könskorrigerande kirurgi sedan 1993. Gunnar Kratz var 

under senare delen av 90-talet den enda i Sverige som utförde dessa operationer. Han har 

gästopererat i ett flertal länder och periodvis varit ansvarig för denna typ av kirurgi även i 

andra Nordiska länder. Han bedriver aktiv forskning inom området. 

 

Johan Thor, 

Läkare, specialist i socialmedicin, med. dr, utbildad vid Karolinska Institutet och Harvard 

School of Public Health, USA.  Han disputerade 2007 med avhandlingen "Getting going on 

getting better: how is systematic quality improvement established in a healthcare 

organization? : Implications for change management theory and practice" i Medical 

Management vid Karolinska Institutet.  Johan Thor har ägnat merparten åt sin karriär åt att 

stödja och sprida kunskap om kvalitetsförbättring av sjukvården. I sitt pågående fellowship, 

Vinnvård Fellow of Improvement Science, Jönköping Academy for Improvement of Health and 

Welfare, studerar han hur Nationella kvalitetsregister används, och kan utvecklas, för 

användning i kliniskt förbättringsarbete. Han är ordförande i Expertgruppen för Nationella 

kvalitetsregister. 

 

Gennaro Selvaggi, 

Qualified as Medical Doctor at the Catholic University of Rome, Italy, in 1998, Specialist in 
Plastic and Recosntructive Surgery since 2003; PhD in Gender Reassignment Surgery at Gent 
University Hospital, Belgium, in 2010. Fellow at the Gender Unit at Charing Cross Hospital, 
London, in 2010 and 2011. Consultant Plastic Surgeon at Sahlgrenska University Hospital, 
Gothenburg, since 2011. 

In clinical practice performing both Gender Surgery and Cosmetic Surgery since 2004. 

Enabled for Associate Professorship from the Italian Government in 2015. 

Author of more than 46 scientific papers on Plastic Surgery and Gender Surgery, Author of 
two chapters in book on Gender Surgery; presenter of more than 100 papers in international 
scientific meetings. 

Active member of the WPATH and EURAPS 

 

Ulrika Nygren, 

logoped, med. dr, arbetar på Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och har ett 

uppdrag som adjungerad klinisk adjunkt vid Enheten för logoped, CLINTEC, Karolinska 

Institutet. Är kliniskt verksam på halvtid och utreder och behandlar bl a patienter med 

könsdysfori. Ulrika Nygrens forskning handlar om androgeners påverkan på röst och 

stämband hos kvinnor. Hon disputerade i december 2014 med avhandlingen “Effects of 

ncreased levels of androgens on voice and vocal folds in women with congenital adrenal 

hyperplasia and female-to-male transsexual clients”.  


