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Pojke? el. Flicka? 



Nyfött barn; kön? 

Viriliserad flicka (46,XX), med svår form av CAH 



Definition av kön 
• Biologiskt kön: 
    -Fenotypiskt (somatiskt) kön   - - -     
    -Kromosomalt kön (XX, XY)  
    -Gonadkön (ovarium, testikel) 
    -Endokrint kön (T; E2) 
• Psykologiskt kön (könsidentitet) 
• Legalt kön (folkbokföringen) 
• Socialt kön (könsroll; beteende) 
                 



Skilj på 
• Könsidentitet   
• Sexuell orientering   
• ”Könstypiskt” beteende 



Fallbeskrivning 
 

Maria 15 år, remiss från ungdomsmott. för utredning av könsdysfori.  
“Känt mig som pojke så länge jag kan minnas; vill byta kön”. Läst på internet  
att hjälp finns. Informerat föräldrarna, som är skilda. Bor hos modern.  
Fadern oförstående. 
 
Ensamvarg i skolan. Inga riktiga vänner. Bytt skola i  
högstadiet och uppträder därefter som “Mario”. 
 
Hälsobakgrund 
PN; perinatalt u.a. Sökt BUP-hjälp för depression och 
ångest. I övr. inga hälsoproblem. Tillväxt och pubertet  
u.a. Menarche vid 12½ åå.  

Somatisk undersökning 
Längd 167 cm; smal, könsneutralt utseende. Neutral röst. 
Komprimerar brösten med el. binda. Normala kvinnliga  
yttre genitalia, adekvata pubertetstecken; B4.   
Karyotyp (46,XX); Lab. könshormoner u.a. 
Ingen uppenbar psykisk dysfunktion. 



Könsdysfori   (eng. gender dysphoria) 
 
Definition 
Psykosexuell identitet (”psykologiskt kön”) motsatt till det  
biologiska och folkbokförda (=legala) könet   
 
MtF = “Male to female”   
FtM = “Female to male”   
 
 

Terminologi  
• Könsdysfori 
• Gender identity disorder (GID) 
• Könsidentitetsstörning 
• Gender-inkongruens 
• Transsexualism (TS) 
• Gender non-conformity 
• Transgender 
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Fig. 2. New  applicants  for  a  new  legal  sex  and  permission  for  sex 
confirmation surgery to the National Board of Health and Welfare in 
Sweden, 1960–2010, per year, males and females as assigned at birth 

Vuxna; hela Sverige:  
Ansökningar om könskorrigering 1960-2010  
   

-MtF 

-FtM 

Könsfördelning 
FtM : MtF 1:1.7 



Ålder vid första besök (ALB endokrin) 

FtM 
 
MtF   
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Två “fenotyper” 
 

       
• Tidig debut (troligen medfött):   
 

 Rapport om könsdysfori från tidig ålder (<5 år;   
 “så länge jag kan minnas”). Majoritet (2/3) av 
 fallen. Stöds av föräldrarnas rapporter om 
 könsöverskridande beteende.  

 
•  Sen debut: Mer plötslig start i pubertetsnära 

 ålder. Cirka 1/3 av fallen. 

•  Co-morbiditet med neuropsykiatriska sjukdomar 
 vanlig i båda fallen (ADD; autism; Aspberger……) 
   



Differentialdiagnoser hos unga 
  
•  Psykisk sjukdom (psykos) 
 

•  “Identitetskris” i tonåren   

•  “Pre-homosexualitet”     
  

•  Kryptisk DSD; med “könsreversering”;  (ovanligt!) 
    exv. 5-alfa-reduktasbrist   
 

•  Övrigt 

Annan diagnos (inte TS) efter utredning ALB:   
  

    MtF 24% 
    FtM 12% 

 
 
 
 



 

Behandling av könsdysfori 
 
Könskorrigering (fastställd diagnos, 
≥18åå);  (eng. gender reassignment) 
 
 

• Socialt: pågår oftast (“real-life experience”) 
• Legalt:  SoS-RR 
• Medicinskt:  

  -hormoner 
  -kirurgi   
  -övrigt 

   
 

 



Utredningsteam vid ALB 
 

• BUP psykiatriker 
 + psykolog 

• Barnendokrinolog   
• Plastikkirurg 
• Logoped 
• Övriga 

 
Könsdysfori är psykiatrisk diagnos 



Vem gör vad? 
 

BUP 
Diagnostik (“trolig”; “fastställd”) 
Patientansvarig läkare 
Kontakter 
Ansökan till SoS-RR 
 
 
 
 

Barnendokrinolog 
Somatisk utredning: hormonprover, könskromosomer,  
   kroppslig undersökning (utesluta DSD), pubertet? 
Benhälsa; Dexa (?); D-vitamin 
Hormonbehandling (stopphormoner; konträr) 
Fertilitetsbevarande åtgärder 
Transition till vuxenendokrinologin 



Hormonbehandling av  
ungdomar med könsdysfori  
 
 

1.Pubertetshejdande behandling 

         (”stopphormoner”) 
 

- Stänger av oönskad pubertet 
 
2.Konträra (motsatta) könshormoner 
   

- Ger önskade pubertetstecken 
 
Inga legala hinder för hormonbehandling 
 



Pubertetshejdande behandling  
(”stopphormoner”) 
   

  
 Krav: -Sannolik diagnos (av BUP specialist) 
      - Egen pubertet startad  (≥ Tanner 2+) 
  - Stark egen önskan  

 
 
Reversibel effekt vid kort – 
måttlig behandlingstid 
 

Behandlingen säker och väl beprövad vid  
vid behandling av tidig pubertet 
 
 



                                        
GnRH-agonist depot-läkemedel 
= ”stopphormoner”  
 

Preparat*      Preparatnamn  Startdosering   
 
Goserelin   Zoladex LA   3.6 mg every month or  

      10.8 mg every 3 mo 
Buserelin   Suprefact depot  6.3 mg every 2 mo 
Leuprolide   Enantone or 

   Lupron-depot   3.75 mg every month or  
      11.25mg every 3 mo 
   Prostap SR   3.75 mg every month 
   Lupron depot PED  7.5, 11.25, or  
      15 mg every month 
      (0.2–0.3 mg/kg per mo) or 
      11.25 mg every 3 moa 

Triptorelin   Pamorelin, 
   Gonapeptyl depot  3 or 3.75 mg every month or 
      11.25 mg every 3 mo 

Histrelin   Supprelin LA   50 mg implant every year 

*(alla ej tillgängliga i Sverige) 



Consensus statement on the use of 
gonadotropin-releasing hormone 
analogs in children 
 
Carel JC, Eugster EA, Rogol A, Ghizzoni L, Palmert MR; ESPE-LWPES GnRH Analogs 
Consensus Conference Group, Antoniazzi F, Berenbaum S, Bourguignon JP, Chrousos 
GP, Coste J, Deal S, de Vries L, Foster C, Heger S, Holland J, Jahnukainen K, Juul 
A, Kaplowitz P, Lahlou N, Lee MM, Lee P, Merke DP, Neely EK, Oostdijk W, Phillip M, 
Rosenfield RL, Shulman D, Styne D, Tauber M, Wit JM  
 
 

Pediatrics 2009;123: e752-62. 
 

 
Injektion var 4:e vecka – var 3:e månad 
 
Stänger av hypofyshormonerna 
LH och FSH 



Behandling med konträra könssteroider 
  

 
 Krav  - “Fastställd” diagnos (BUP) 
  - Stopphormonbehandling välfungerande 
  - Ålder≥ 16 år 
  - Stark egen önskan 

 
Irreversibla effekter (röst, ansiktsskelett, bröst…) 
 
Ger önskade pubertetstecken 
 
Behandlingen säker och 
väl beprövad 
 



Konträra könssteroider 
 

  

  
Manliga könshormoner (för FtM) 

 Testosteron 
  Injektionspreparat (depot; låg startdos) 
  Ev. transdermalt  (gel) 

 
 
Kvinnliga könshormoner (för MtF) 

 Östrogen 
  Östrogenplåster (låg dos vid start) 
  Perorala preparat 

 



Fertilitetsbevarande åtgärder: 
 
Nu möjligt p.g.a. ändrad lagstiftning; 
inga krav på steriliserande kirurgi 
 
Remiss till:   
Reproduktionsmedicin  
Kvinnokliniken Karolinska Huddinge  
Dr. Kenny Rodriguez-Wallberg 
 
Metoder:  
• Kryopreservation av spermier och oocyter/embryon* 
• Kryopreservation av ovarievävnad 
• Kryopreservation av testikelvävnad (experimentellt) 
 

  *Kvinnor med en partner kan erbjudas frysning av embryo  
    och kvinnor utan partner kan få ägg nedfrysta 

 
   

 
 



Uppföljning: 
 
1. Endokrint 

 -”Benhälsa” 
 -Slutlängd 
 -Hormonberoende cancer  

 
2. Långstidsprognos - Ångerfall 
 
 
 
3. Annat….. 
 
 
 

Vuxna; Sverige; 2.2% (Dhejne C. et al. 2014, 
 
Inga data från ungdomar.. 



Könsdysfori: Ännu olösta frågor  
 
• Basal biologi okänd 
• Etiologi and patofysiologi okända  
• Ingen ”objektiv” diagnostik 
• Co-morbiditet med neuropsykistriska diagnoser 
• Nytillkommen kraftig ökning hos unga – Miljö? 
• Oförklaras omvänd könsbalans unga vs. vuxna 



Problem: Könsdysfori vs EBM 
 

•  Inga djurmodeller 
•  Fenotypen ej homogen 
•  Diagnostiken beroende av patientens   
    kommunikativa förmåga  
•  Endokrin behandling (könssteroider) kan  
    ändra hjärnans morfologi och funktion 
•  Diagnostik inte alltid ”PK” 
 



Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, 
Gooren LJ, Meyer WJ 3rd, Spack NP, Tangpricha V, Montori 
VM. Endocrine treatment of transsexual persons: 
an Endocrine Society clinical practice guideline. 
JCEM, 2009, 94:3132-54. 
 

Revision 2017- Endocrine Society + ESPE 

“Evidensbas”:  

 
 Kunskapsstöd: 
 Vuxna & Ungdomar 



God vård av barn    
och ungdomar med 
könsdysfori 
 
Nationellt kunskapsstöd 
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Internet WWW: 
 
RFSL.se 
Transformering.se 
Foreningenbenjamin.se = 
Transsexuella i Sverige 
Wpath.org 
 
och fler…. 
 

 Slut! 

X 


