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BUP KID
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning 
för könsinkongruens- och dysfori



KÖNSINKONGRUENS
Barn och ungdomar som kommer till oss upplever könsinkongruens. Det 
betyder att kroppen och det kön man tilldelats vid födseln inte stämmer
överens med könsidentiteten. 

KÖNSDYSFORI
Det lidande som uppstår när det inte finns samstämmighet 
mellan tilldelat kön vid födseln och könsidentitet.



DAGENS AGENDA

• Kort presentation av mottagningen

• Könsdysfori och samsjuklighet

• Vårdprocess och utredning på BUP KID

• Frågestund



• En del av BUP Forsknings- och utvecklingscentrum

• HSF-projekt 2020 – 2022 med ökade resurser

• Team på ca 15 personer: psykologer, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, administratör, 

projektsamordnare, mottagningschef 

• Målgrupp: Barn och ungdomar upp till 18 år med könsinkongruens

• Tar emot unga med såväl binär som icke-binär könsidentitet

• Prepubertala barn får begränsade insatser fram till puberteten



Att komma till BUP KID

• Från 2020 krävs remiss från BUP-öppenvårdsmottagning

• En grundläggande barnpsykiatrisk utredning ska vara genomförd

• Utomlänspatienter tas emot från lokal BUP-mottagning

• 2021 inkom 270 remisser



• Umeå

• Uppsala

• Stockholm

• Linköping

• Alingsås

• Lund

Utredning av barn & ungdomar med könsdysfori 

Sker på sex platser idag. Förslag att det bildas tre centrum för nationell högspecialiserad 
vård vid könsinkongruens och könsdysfori i alla åldrar. Socialstyrelsen beslutar i maj 2022.



HUR VANLIGT ÄR KÖNSDYSFORI?

Ökat remissinflöde under de senaste åren. 

De som har kontakt med BUP KID motsvarar ungefär 0,5–1 promille av 
de barn och ungdomar som bor i Region Stockholm





Varför en ökning?

• Ingen forskning hittills har svar på det

• Ökad kunskap om transsexualism och könsdysfori i samhället 

• Ökad tillgänglighet till vård 

• Vi ser ökning av tonåringar som söker

• Positivt att unga söker vård!



Patientgruppen

• Runt 300 inskrivna patienter

• Mycket varierad grupp

• Föräldrar som söker för barn med tidig debut 

• Tonåringar som söker själva med föräldrars samtycke

• Ingen psykiatrisk samsjuklighet 

• Komplex psykiatrisk samsjuklighet: depression, ångest, självskada 
och suicidalitet

• Neuropsykiatriska diagnoser



BUP KID 2021

Tilldelat kön vid födsel

flicka pojke



Neuropsykiatriska svårigheter

• Runt 25% har autismdiagnos

• Vanligt att neuropsykiatrisk utredning görs på BUP KID 

• Funktionshinder: ofta sämre förutsättningar att hantera könsdysfori

• Påverkar ofta mognadsnivå och förmåga att tänka långsiktigt 

• Kan vara en tillgång också, kan finnas mindre behov av att smälta in 

men kan vara svårare att förstå hur andra läser av en. 

• Påverkar bland annat längden på utredningstiden



Könsdysfori

• Kroppslig könsdysfori: 

Direkt obehag med kroppsutvecklingen. Bröst, könsorgan, menstruationer, 
erektioner, utlösning, behåring, röst, kroppslängd, ansiktsform, höfter, 
storlek på händer och fötter. 

• Social könsdysfori: 

Hur man uppfattas tillsammans med andra. Extra starkt i nya sammanhang. 
Självmedvetenhet: hur kläder sitter, hur man rör sig, hur man pratar, om 
någon kommer använda fel namn eller pronomen, rädsla att bli ”avslöjad”. 
Detta ger stor stress. Kan misstas för social fobi.



Konsekvenser av könsdysfori:

• Undvika duschning, blunda när man duschar, duscha i mörker

• Undvika speglar ”hela dagen förstörd om jag ser mig själv”

• Använder kläder man egentligen inte gillar för att dölja kroppen

• Undviker aktiviteter och sammanhang 

• Rör inte på sig 

• Pratar inte med nya personer

• Inleder inte romantiska relationer

• Hindrad i sexuellt utforskande

• Begränsat matintag för att hindra kroppsutveckling

→ depression, isolering, ätstörning, sömnstörningar, social ångest



Utsatthet

• Hot om våld – 13 % av transpersoner

• Våld  - 5 %

• ”Någon gång i livet våld och trakasserier” – 30%

• ”Vågar inte gå ut” - nästan hälften, 49 % 

• Hatbrott – vanligast skola, allmänna platser och hemmet 
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Vårdprocess BUP KID
Ta ställning till diagnoser ICD-10:

1) F64.9 ospecificerad 
könsidentitetsstörning

2) F64.8 specificerad 
könsidentitetsstörning

3) F64.0 transsexualism

Förändring i ICD-11: 

• Byter plats från kapitel psykiatri till sexuell hälsa

• HA61 könsinkongruens hos barn

• HA60 könsinkongruens hos tonåringar och vuxna 

Utreda vårdbehov och ta hand om   

samsjuklighet. Familjearbete, stötta i  

social transition, ta ställning till 

hormonell behandling



Socialstyrelsens kunskapsstöd 2022
Stöd, utredning och hormonbehandling vid könsinkongruens hos barn 
och ungdomar

• Hälso-och sjukvården bör erbjuda stöd och rådgivning till familjer och bistå 
barnet/ungdomen i kontakter utåt för att förebygga och minska problem i 
vardagen och i utforskandet av könsidentiteten

• Tidigt undersöka om AST eller ADHD/ADD föreligger

• Utreda och behandla psykiatrisk problematik

• Bedöma barnets psykosociala situation

• Vid behov erbjuda stödinsats utanför utredningsteamet

• Bedöma kognitiv, emotionell och social förmåga





Viktiga aspekter i utredning

• Debut av könsinkongruens i barndom, vid pubertetsdebut eller i tonår

• Reaktioner på puberteten

• Stabilitet i könsidentiteten över tid

• Social transition

• Namnbyte, pronomen

• Hjälpmedel och anpassningar i vardagen

• Social stöttning i omgivningen



Socialt stöd för att må och
fungera bättre i vardagen

• Stöd i hur man kan leva och hantera livet som
icke-normativ

• Få färdigheter att hantera ångest och
nedstämdhet

• Stöd till föräldrar kring bemötande och
anpassningar i vardagen

• Samverka med skola

• Gruppverksamhet



BIOLOGISKT KÖN (kromosomer, anatomi, hormoner)

Man ”Intersex”/DSD Kvinna

KÖNSIDENTITET

Manlig Ickebinär/non-gender Kvinnlig

KÖNSROLLSBETEENDE

Maskulint Androgynt Feminint

SEXUELL LÄGGNING

Attraherad av kvinnor Bisexuell/pansexuell/asexuell Attraherad av män

Att förstå könsinkongruensen



F64.9 ospecificerad könsinkongruens: 

• Barnendokrinologisk bedömning. Ställningstagande till p-piller, GnRH-analog.
• Logopedbedömning. Ställningstagande till röstträning.
• Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC). Möjlighet att spara könsceller. 
• Plastikkirurgisk mottagning. Informationsföreläsning om könsbekräftande 

kirurgi. 

F64.0 transsexualism:

• Könsbekräftande/-konträr hormonbehandling 
• Bedömning inför bröstkirurgi: 

18 år och 1 års behandling med testosteron innan mastektomi
18 år och 2 års behandling med östrogen innan 
bröstaugmentation. 



Endokrin/hormonell behandling
• Könsdysfori och diagnos F64.9 – stoppa pubertetsutvecklingen

• Biologiskt kvinnlig kropp

• P-piller (östrogen och gestagen)

• Mini-piller, p-stav, p-spruta (gestagen)

• GnRH-analog (stopphormon Pamorelin) från tidig pubertet, max 3 års 
behandling

• Biologiskt manlig kropp

• GnRH-analog (stopphormon) från tidig pubertet, helst innan målbrottet, 
max 3 års behandling

• Antiandrogener (används till vuxna)

• Könskonträra/könsbekräftande hormoner när diagnos transsexualism F64.0 och 
tidigast vid 16 års ålder.

• Testosteron till transkillar

• Östrogen till transtjejer



Endokrin/hormonell behandling

BUP KID april 2022
• 41 patienter behandlas med stopphormoner

• 26 patienter behandlas med östrogen/testosteron





Aspekter av hormonbehandling

• Behövs uppföljningar och forskningsstudier för mer kunskap

• Psykologiska risker med att avstå från hormonbehandling

• Tar hänsyn till bakgrund gällande ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdom, 
cancersjukdom och benskörhet

• Noggrann information så att patient och föräldrar kan fatta 
informerade beslut

• Följs med prover och bentäthetsmätning

• Viktigt med D-vitamin, kalk och fysisk aktivitet

• Tänka på bröstundersökning även efter mastektomi och gynekologisk 
cellprovtagning om livmoder kvar efter ändrat juridisk kön





Fertilitetsbevarande åtgärder

• Nedfrysning av könsceller – RMC reproduktionsmedicinskt centrum

• Könscellerna kan användas inom relationen, tex spermier för 
befruktning av partners ägg eller donera ägg till en kvinnlig partner, så 
kallad befruktning genom dubbeldonation

• Lagstiftningen förändras, unga ska erhålla information under 
utredningstiden och innan vi sätter diagnos transsexualism F640.

• Kan i princip göras så länge könskörtlar (testiklar eller äggstockar) finns 
kvar i kroppen

• Tar upp frågan innan könsbekräftande hormonbehandling 



Plastikkirurgiska insatser

• Informationsföreläsning: hur operationer av bröst och underliv går till, bilder 
på olika resultat av operationer visas, information om vilka komplikationer det 
kan bli, hur man ska sköta sin kropp efteråt mm.

• Läkarbesök och undersökning inför en eventuell operation. Normalt BMI, 
behandling med könshormoner 1-2 år och rökfri

• Beslut om bröstoperation beslutas vid gemensamt möte, alla professioner. 
Föräldrar ska också ge sitt godkännande gällande mastektomi (borttagande av 
bröst) eller bröstaugmentation (bröstkonstruktion) före 18 års ålder. 
Kirurgerna vill vänta tills 18 års ålder.

• Underlivskirurgi förutsätter att personen har fått ändrat juridiskt kön och är 23 
år gammal. Undantag om särskilda skäl finns kan det beviljas från 18 års ålder. 
Ansökan om detta skickas till Rättsliga rådet, Socialstyrelsen. 



Socialstyrelsens kunskapsstöd 2022

• Behandling med stopphormon (GnRH-analog: Pamorelin) bör ges inom 
ramen för forskning, innan dess i undantagsfall om grundlig utredning, 
stabil psykosocial situation, barndomsanamnes, stabilt över tid, 
puberteten medfört ett tydligt lidande

• Könsbekräftande hormonbehandling (testosteron eller östrogen) bör ges 
inom ramen för forskning, innan dess i undantagsfall som ovan. Minst 
16 år gammal och transsexualismdiagnos. Mogen att fatta beslut 
gällande irreversibla behandlingar.

• Fortsatt arbete med kunskapsstöd gällande de kirurgiska 
könsbekräftande åtgärderna pågår under 2022



Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa 
fall (1972:119) - ser ut så här idag:

§1 En person ska efter egen ansökan få fastställt en annan könstillhörighet om

1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,

2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,

3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, 

4. har fyllt 18 år, 

5. är ogift och svensk medborgare,

6. har steriliserats eller saknar fortplantningsförmåga
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Rättsliga Rådets juridiska process

• Vid 18 års ålder kan man ansöka om ändrat juridiskt kön

• Förutsättning att diagnos transsexualism är ställd och 
erfarenhet av könsbekräftande hormonbehandling

• Ansökan skickas till Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen

• Intyg från vården och kopia på journalen bifogas ansökan

• Kan även ansöka om underlivskirurgi och borttagande av 
könskörtlar från 18 års ålder. Särskilda skäl krävs för att få 
detta beviljat före 23 års ålder

• Rättsliga rådet sammanträder och fattar beslut (psykiater, 
psykolog, kurator, jurist, Socialstyrelsens företrädare, lekman)



Stora beslut, svåra avvägningar

• Etiska avvägningar – psykisk hälsa, tonårstiden

• Vad är bäst för personen nu?

• Vad är bäst på lång sikt?

• Regler att följa kan kräva mycket tålamod och is i magen

• Diagnoscentrerad vård men skralt med kriterier att utgå ifrån, jmf NP

• Östrogen, testosteron och kirurgi ger konsekvenser för resten av livet

• Vi följer patienten och föräldrarna från första besök tills 18 år om de inte 
väljer att avsluta kontakten innan



Bemötande
• Respektera val av namn och pronomen

• Om du tvekar– fråga (t. ex. om tilltalsnamn)

• Respektera att ungdomarna ofta har mycket kunskap            (via 
internet)

• Tänk på att växa upp med könsdysfori är ofta skamfyllt och en 
människa som skäms över sig själv är ofta extra känslig

• Könsbekräftande behandling (istället för könsbyte eller 
könskorrigering)

• Vid undersökning: ge tydlig information om vad som kommer att 
göras och i vilken ordning. Kom överens om ”stopp”-signal?



DISKUSSION

• Irreversibelt att inte behandla likväl som att behandla. Obehandlad 

könsdysfori under tonåren har effekter på livsutsikter.

• Detransition

• Vård och kulturdebatt



Frågor?


