Egenremiss för personer som önskar eller eventuellt önskar könsbekräftande
behandling vid ANOVA
Var god fyll i nedan och skicka in till ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan
69, 171 76 Stockholm. Du kommer att få en bekräftelse på att din egenremiss kommit fram 1-2
veckor efter att vi fått den. Post från oss adresseras i det namn du har i folkbokföringen. Vårt
journalsystem möjliggör tyvärr inte att vi kan skicka post i några andra namn än de som står i
folkbokföringen. Avsändare på brev från oss är Karolinska sjukhuset.
Du kan skicka en egenremiss till oss från det att du är 17 år och 9 månader.
Du är välkommen att söka till ANOVA om du är folkbokförd i Sverige oavsett var du bor i landet. Om
du inte bor i Stockholms län och vill få resorna till Stockholm betalda av ditt hemlandsting så är det
bara möjligt om ditt hemlandsting skickar en utomlänsremiss. I de flesta landsting är det den
psykiatriska mottagningen där du bor som kan skriva en sådan remiss. I vissa landsting kan även din
husläkare/läkare på vårdcentral skriva en utomlänsremiss. Kontakta en vårdcentral för att få veta
mer om vad som gäller i det landsting där du bor, eller vänd dig direkt till en psykiatrisk mottagning
om du redan har en kontakt där.
Om du har frågor om din remiss är du välkommen att ringa våra kontaktsköterskor på telefon 08-517
73 200, vardagar 8.30–10.30 eller se vår hemsida www.anova.se
Nu följer några frågor om din sociala situation, identitet, könsdysfori, andra vårdkontakter och
medicinering. Vi frågar om vårdkontakter och eventuella mediciner som du tar för att få en första
uppfattning om hur din hälsa ser ut i stort. Eventuella sjukdomar, medicinering eller din sociala
situation påverkar inte dina möjligheter att påbörja en könsutredning.

1. Jag samtycker till att ANOVA tar del av ospärrade journaluppgifter även inom
verksamheter som tillhör andra vårdgivare när så bedöms nödvändigt för bedömningen för
att kunna ge god och säker vård
JA

NEJ

2. Jag godkänner att ANOVA kan skicka SMS-påminnelse till bokade besök. SMS -påminnelse
kommer då att gå ut till det telefon nummer som står angivet i din egenremiss eller det
som står i folkbokföringen.

JA

NEJ

Önskat tilltalsnamn:

Efternamn:

Personnr:

Telefonnr:

Adress dit kallelse ska gå:

Pronomen (om du har något/några):

1. Beskriv kortfattat din sociala situation, hur du bor, ensam eller tillsammans med
någon/några samt hur du försörjer dig:

2. Beskriv hur du upplever din könsidentitet (vilken könsidentitet du har nu, hur länge du har
känt så). Beskriv också hur eventuell könsdysfori (lidande och/eller hinder i din vardag på
grund av att kroppen och/eller det juridiska könet inte matchar din könsidentitet) yttrar
sig hos dig, om du vet att du önskar någon form av könsbekräftande behandling eller
funderar på om du önskar någon könsbekräftande behandling.

3. Beskriv om du har några andra vårdkontakter och vad du får hjälp med av dem och lite om
anledning. Exempel på andra vårdkontakter är husläkare, ungdomsmottagning,
skolkurator, skolsjuksköterska, psykiatrisk mottagning eller annan vård (även
kroppslig/somatisk vård).

4. Aktuella läkemedel (dos och styrka):

5. Om du tycker vi har glömt att fråga om något som du vill förmedla till oss finns det
utrymme för det nedan:

Tack!
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