Principdokument för Patientförening för transpersoner
Patientförening för transpersoners’ syfte är att verka för att förbättra den könsbekräftande
vården. Vi verkar för allas rätt till en bra könsbekräftande vård genom att arbeta för att hela
vårdkedjan, från ingång till eftervård, ser till varje patients bästa.
Den könsbekräftande vården behöver ha ett strukturellt såväl som ett individuellt fokus. Det
finns många olika sätt att vara transperson och att ha könsdysfori på. Vissa transpersoner
har könsdysfori och har behov av könsbekräftande vård för den. Gemensamt för
transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det
juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut
och tolkades då.
Vi ser att det finns svårigheter i dagens system kring den könsbekräftande vården. Vi ser
också att det finns en samhällsdebatt mot transpersoner och könsbekräftande vård, detta
riskerar att påverka människor negativt.
Vi vill att varje person som söker könsbekräftande vård ska få bästa möjliga vård, oberoende
av tilldelat kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, ekonomi och bostadsort.
Vi ser att en förbättrad könsbekräftande vård bland annat innebär:
●
●
●
●
●
●

Förkortade vårdköer till den könsbekräftande vården
God tillgång till könsbekräftande vård
Ökad möjlighet att anpassa den könsbekräftande vården efter vårdtagarens behov
Förbättrat stöd till närstående till transpersoner
Mer forskning om den könsbekräftande vården
Ökade resurser till socialt stöd och till föreningar som organiserar transpersoner

Hur vi arbetar:
●
●
●
●

Målgruppsnära - vi vet att transpersoners egna behov och önskningar är viktiga när
det avgörs hur vår vård borde utformas
I samverkan med vården - vi vet att vårdgivare är nyckelpersoner för att den
könsbekräftande vården ska vara så bra som möjligt
I samverkan med civilsamhället - vi vet att vi är starkare tillsammans och samarbetar
gärna med andra organisationer som delar våra värderingar och vårt engagemang
Med påverkansarbete - vi vet att den könsbekräftande vården behöver förbättras
strukturellt och att transpersoners egna röster är avgörande för förbättringen

