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Amb. Stockholm. H~ringssvar- transseksuelle

Ref.: EUK-mail af 9. februar 2007
Ambassaden har til brug for besvarelsen af henvendelsen fra Indenrigs- og sundhedsministeriet
om transseksuelle samtalt med Anna Billing, Socialdepartementet (og sekretær for
Konstillhorighetsutredningen, jf. neden for). F0lgende fremkom:
Der findes i Sverige ikke et identifikationskort, der direkte modsvarer det danske
sygesikringsbevis. Vedrprende ændring af identifikationspapirer gælder det overordnet, at
oplysninger om k m i pas og lignende ikke kan ændres fOr den pågældende person har fået en
retslige afggrelse om ændring af k0n. Det er rådet for retslige sociale og medicinske spOrgsmål i
Socialstyrelsen (Rattsliga rådet), som træffer den juridiske afgsrelse. Med den nuværende
lovgivning er det ikke et krav, at man skal have gennemgået en k0nsmodificerende operation
for at få en retslig afggrelse om ændring af k0n (lov 1972:119 om faststallande av
konstillhorighet i vissa fall vedhæftes). Dette skyldes til dels, at mange fravælger at få foretaget
en operation, da man venter på forbedrede operationsteknikker. Transseksuelle personer, som
ikke har fået foretaget kgnsmodificerende indgreb, har således mulighed for at ændre deres k0n
i pas og lignende identifikationspapirer, hvis de har fået den retslige afgerelse o m kmsskifte fra
Socialstyrelsen.
En person antages at kunne ændre fornavn uden retslig afgsrelse, hvis han eller hun undergår
en såkaldt "unders0gelse fvr transseksualitet" (TS-unders0gelse) med henblik på forestående
konsskifte. Praksis er dog ikke helt klar på området, men en person har under alle
omstændigheder ret til at skifte navn til et kgnsneutralt fornavn. f år personen har fået nyt
fornavn, kan han/hun ændre navnet i sit pas og lignende identifikationspapirer med det samme.
Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinierne for TS-unders0gelserne. Der findes et lille antal
specialiserede klinikker i Sverige, hvor de fleste transseksuelle vælger at få foretaget deres
unders0gelser. Det er ikke et direkte lovkrav, at personen skal have gennemgået en TSundersggelse for at få den retslige afggrelse om kensskifte fra Socialstyrelsen, men det har
udviklet sig til praksis på området. Det skyldes blandt andet, at lovgivningen kræver, at man
skal have levet i k0nsrollen en vis periode (Real Life Experience), hvilket kan undersgges
gennem en TS-unders0gelse, hvor læger såvel som psykologer er involveret.
Det sker, at svenske statsborgere s@gertil udlandet (oftest til Thailand) for at få foretaget en
k0nsmodificerende operation. I disse sager kan der opstå problemer i forhold til
identifikationspapirerne, hvis de ikke har fået den retslige afgvrelse om kgnsskifte fra
socialstyrelsen og derfor ikke har fået ændret kgnnet i deres pas. Den problematiske situation
opstår ved hjemrejsen, da de besidder et pas, der viser et andet k0n, end deres nu opnåede
biologiske k0n. Dette problem er fra svensk side blevet afhjulpet ved, at svenske læger, som
har foretaget den forudgående behandling i Sverige, har udstedt et vidnesbyrd eller en
erklæring, som dokumenterer, at den pågældende person gnsker at gennemgå en
k0nsskifteoperation. Dokumentet kan så forevises af den opererede ved hjemrejsen.
Regeringen nedsatte i 2006 et specialudvalg (Konstillhorighetsutredningen), som har til opgave
at gennemgå lovgivningen på området og komme med forslag til ændringer. En rapport fra
udvalget skal foreligge den 19. marts i år og vil være tilgængelig på www.sou.gov.se (Avslutade
utredningar - Socialdepartementet).

Ambassaden Stockholm/Jakob N0rgaard-Petersen & Martin Bang

