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Remissvar från Svensk Urologisk Förening avseende sakkunniggruppers underlag för beslut 
om nationell högspecialiserad vård inom området Könsdysfori – 13381/2019  

 
Underlaget är väl genomarbetat och ger en god överblick av området  
 

 
Synpunkter på Könsdysfori - 13381/2019 
 

• Förslaget med 4 NHVe för utredning och behandling vid könsdysfori, exklusive kirurgi, anser 

vi rimligt med tanke på drygt 1500-2000 remisser som skickas för denna utredning idag. 

Antalet enheter skulle också kunna utvidgas till en per sjukvårdsregion då patientunderlaget 

ändå får anses som relativt stort.  

• Förslaget med 1 NHVe för stämbandskirurgi anser vi rimligt relaterat till de låga volymerna av 

kirurgi, dvs 15-20 per år.  

• Förslaget med 3 NHVe för yttre genital kirurgi för vuxna anser vi som rimligt då 

operationsvolymerna i Sverige i dagsläget inte är så stora. Drygt 450 personer per år ansöker 

om tillstånd för könskorrigerande kirurgi och långtifrån alla går vidare till komplett 

behandling. Här är det svårt att uppskatta framtida vårdbehov och underlaget ger inga 

aktuella siffror kring olika operationer, ex vaginalplastik eller falloplastik. 

• Som nämns i underlaget, är det viktigt att behandlande NHVe som bedriver kirurgisk 

könskorrigering har erforderlig kompetens att ta hand om komplikationer relaterat till 

kirurgin. Kända urologiska komplikationer i samband med könskorrigerande kirurgi är olika 

former av förträngningar i urinröret, fistelbildning mellan urinvägarna och ex vagina eller 

perineum samt urinläckage. Här är det viktigt, vilket också nämns i underlaget, att NHVe har 

ett utarbetat samarbete med urolog med kompetens inom den rekonstruktiva urologin, inte 

enbart ”operationskompetent urolog” (sid 20). De flesta urologer är operationskompetenta 

men inom andra områden.  

• Vidare bör det vid NHVe finnas kunskap kring erektionsimplantat hos deltagande urologer 

och plastikkirurger då detta kan behöva opereras in i en falloplastik för att kunna frambringa 

en artificiell erektion.  

• På tre ställen i texten nämns penisprotes. Penisprotes är ett hjälpmedel som anbringas 

externt. Felaktigt omnämns ibland erektionsimplantat som penisprotes, framför allt på 

engelska. Det vore bra att förtydliga att penisprotes i underlaget avser ett externt hjälpmedel 

för att undvika sammanblandning för icke insatta personer. 
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