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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Transpersoner rapporterar sämre fysisk och psykisk hälsa än befolkningen i genomsnitt. De 

drar sig ofta från att söka vård på grund av rädsla för diskriminering och bristande 

bemötande. Mötet med hälso- och sjukvården påverkar en persons upplevelse av den egna 

hälsan, välbefinnandet, självförtroendet och gemenskapen med andra. Förbättringsarbete 

och kvalitetsutveckling ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning, där sjuksköterskans 

roll är att fortlöpande utveckla och implementera nya riktlinjer för att utveckla vården och 

stärka patientsäkerheten. 

 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka transpersoners möte med hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

 

Metod 

 

Litteraturöversikt där 15 artiklar har inkluderats och analyserats.  

 

Resultat 

 

Fyra teman identifierades: Vårdmiljö, Okunskap, Väntan på behandling samt 

Vårdplanering. Dessa teman bygger på transpersoners vårderfarenheter och hälso- och 

sjukvårdens möte med patienter som identifierar sig som transpersoner. Resultatet visade 

att ett bristande bemötande gentemot transpatienter ofta grundade sig i okunskap och 

osäkerhet hos personalen. Transpatienter upplevde att väntan på utredning och behandling 

var lång och påfrestande samt att vården och remisshanteringen var okoordinerad, 

oorganiserad och dåligt sammanhållen. 

 

 

Slutsats 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal saknar i stor utsträckning kunskap om transrelaterad vård 

vilket får konsekvenser för de transpatienter som söker vård. Utbildningsinsatser och 

riktlinjer borde införas på vårdutbildningar och arbetsplatser för att höja personalens 

transkompetens. 

 

 

Nyckelord: Bemötande, Förbättringsarbete, Kvalitetsutveckling, Psykisk ohälsa, 

Transperson 
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BAKGRUND 

Transperson 

Definition 

Ursprungligen användes begreppet transperson för att beskriva de personer som sökte 

medicinsk vård för att korrigera sitt kön. Begreppet har ändrats till att inkludera en bredare 

variation av könsidentiteter och könsuttryck (Lombardi, 2001). Transperson är numera ett 

samlande begrepp för den mångfald av människor som upplever att deras kropp och 

identitet inte överensstämmer med det kön de föddes till (RFSL Ungdom, 2014). Kön kan 

kategoriseras i fyra olika genrer: biologiskt, juridiskt, mentalt och socialt kön (Lombardi, 

2001). Det biologiska könet definieras utifrån en persons könsorgan, könskromosomer och 

hormonnivåer. Konventionellt utgörs det biologiska könet av två kön, man och kvinna. En 

person kan emellertid födas med atypiska kombinationer av könsorgan, könskromosomer 

och hormoner, som inte överensstämmer med de två könen (RFSL Ungdom, 2014). Det 

juridiska könet avgörs utifrån en persons yttre könsorgan vid födelsen. I Sverige kan en 

person endast registreras som man eller kvinna medan det i exempelvis Tyskland, 

Australien och Sydafrika finns ett tredje juridiskt kön (RFSL Ungdom, 2014). Det mentala 

könet är en persons könsidentitet och är det kön som en person identifierar sig med. 

Könsidentiteten behöver inte överensstämma med det biologiska könet. En person kan 

identifiera sig med ett, flera eller inget kön. Könsidentiteten är inget konstant, utan den kan 

variera och förändras under en persons levnad. Det sociala könet är en persons könsuttryck 

och kan exempelvis uttryckas genom kläder, smink, kroppsspråk, röst och socialt beteende 

(RFSL Ungdom, 2014).  

 

Transsexuella personer identifierar sig inte med sitt juridiska kön. Transman eller Female 

to Male (FtM) är termer för att beskriva en person som föddes i en kvinnlig kropp men 

som numer identifierar sig som man. Transkvinna eller Male to Female (MtF) är det 

omvända, en person som föddes i en manlig kropp men som numer identifierar sig som 

kvinna (RFSL Ungdom, 2014). Majoriteten av de som identifierar sig som FtM och MtF 

inser redan innan tio års ålder att de inte hör hemma i sin kropp (Scheim & Bauer, 2015). 

En transsexuell person har ofta, men inte alltid, en vilja att korrigera sin kropp samt byta 

juridiskt kön så att dessa överensstämmer med dennes könsidentitet. Transvestit, eller det 

numer vanligare begreppet crossdresser, är en person vars könsuttryck skiljer sig från 

normen för dennes juridiska kön. Begreppen intergender och icke-binär innefattar personer 

som identifierar sig mellan eller bortom tvåkönsnormen. De kan identifiera sig som varken 

man eller kvinna, som både man och kvinna eller befinna sig mellan de två könen (RFSL 

Ungdom, 2014). Vissa personer vill tillhöra ett annat kön och bli behandlade därefter, utan 

att de för den sakens skull önskar genomgå medicinsk eller kirurgisk behandling för 

könskorrigering. Dessa personer kan finna alternativa sätt att leva som det önskade könet 

eller anamma en könsroll som varken är typisk för kvinnor eller män (American 

Psychiatric Association [APA], 2013).  

 

Diagnostik 

International statistical classification of diseases and related health problems (ICD) är ett 

system med diagnoskoder för sjukdomar och dödsorsaker. World Health Organization 

(WHO) ansvarar för underhållet och de håller för tillfället på att uppdatera ICD till en elfte 

upplaga (Socialstyrelsen, u.å.).  
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I den nya utgåvan av ICD, som beräknas komma under 2018, finns förslaget att 

diagnoskoden ”Transsexualism” ska bytas ut mot ”Gender incongruence of adolescence 

and adulthood” och flyttas från kapitlet ”Mental health and disorders” till kapitlet 

”Conditions related to sexual health”. Syftet är att minska stigmatiseringen av 

transpersoner och uppfattningen om att transsexualism är en sjukdom, samt förbättra 

vården genom att öka förståelsen, bedömningen och behandlingen av dessa människor 

(Chou, Cottler, Khosla, Reed & Say, 2015). I den senaste upplagan av Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders (DSM-5) har diagnosen ”könsidentitetsstörning” 

blivit ersatt med ”könsdysfori”. Diagnosens kliniska fokus har därmed förflyttats från att 

handla om personens identitet till dennes missnöje med sin kropp (APA, 2013). 

Könsdysfori syftar till ett psykiskt lidande som beror på att en persons könsidentitet och 

könsuttryck inte överensstämmer med dennes juridiska kön.  

 

Könskorrigerande behandling 

Personer med könsdysfori kan helt eller delvis vilja genomgå en könskorrigerande 

behandling för att korrigera kroppen till att bättre stämma överens med den upplevda 

könsidentiteten. Behandlingen kan bland annat innefatta hormonbehandling, permanent 

hårborttagning, röstträning och kirurgi. En könskorrigering minskar ofta personens 

psykiska lidande (RFSL Ungdom, 2014). I Sverige finns sju stycken team som är 

specialiserade på utredning av personer som önskar korrigera sitt kön hormonellt, 

kirurgiskt och/eller juridiskt. Syftet med utredningen är att undersöka om personen är 

transsexuell eller om det finns någon annan anledning till att personen lider av könsdysfori. 

Transsexualism som diagnos kan inte ställas mot en persons vilja, utan det görs i samråd 

med teamet (RFSL Ungdom, 2014). För att få diagnosen krävs att personen är myndig, är 

folkbokförd i Sverige samt genomgått en könsidentitetsutredning. När 

könsidentitetsutredningen har påbörjats så pågår den under minst två år, det är emellertid 

tillåtet att påbörja hormonbehandling under tiden utredningen pågår 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Psykisk ohälsa hos transpersoner 

Psykisk ohälsa 

Psykiska besvär definieras som ett tillstånd med psykisk obalans eller symtom som oro, 

ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Dessa symtom kan påverka det dagliga livet och 

funktionsförmågan negativt. Besvären behöver inte vara förenliga med diagnostiska 

kriterier för en psykiatrisk sjukdom eller störning, utan de hänger ofta samman med en 

påfrestande livssituation (Niemi, 2013). Negativ stress kan uppstå när det råder obalans 

mellan de krav som ställs på en person och dennes förmåga att hantera kraven. Om den 

negativa stressen pågår under en längre period kan den till slut leda till depression 

(Socialstyrelsen, 2009). Patienter som inte får adekvat behandling riskerar att drabbas av 

en successiv försämring av tillståndet. Suicidala tankar och beteenden föregås ofta av en 

bakomliggande depression. Ett pågående substansmissbruk är ytterligare en 

bakomliggande orsak till psykisk ohälsa och suicid (Galaif, Sussman, Newcomb & Locke, 

2007).  

  

Psykisk ohälsa hos transpersoner 

Transpersoner är en heterogen grupp med olika könsidentiteter, personligheter, 

erfarenheter och förutsättningar, där alla har sina unika hälsobehov 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). En gemensam nämnare är att de avviker från en av de 

starkaste normstrukturerna i vårt samhälle, det vill säga könsnormen (Meyer, 2003).  
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Transpersoner tillhör en minoritetsgrupp som riskerar att bli utsatta för fördomar, 

stigmatisering och diskriminering (Meyer, 2003). Ett avvikande könsuttryck kan leda till 

en försämrad självbild, ökad risk för psykiatrisk samsjuklighet, att personen hoppar av 

skolan eller inte får något arbete. Det i sin tur kan leda till en ekonomisk utsatthet samt 

sociala och psykiska hälsorisker (APA, 2013).  

 

I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2015) baserad på en webbenkätundersökning om 

transpersoners hälsa uppgav över hälften av respondenterna att de blivit utsatta för 

kränkande behandling eller bemötande under de senaste tre månaderna. Majoriteten av 

denna nedsättande behandling kom från okända personer, följt av närstående och personer 

på internet. Mer än var sjunde transperson hade upplevt kränkande behandling av personal 

inom sjukvården. Vidare framgick det av undersökningen att transpersoner avstått från 

aktiviteter under det senaste året på grund av rädsla samt att de ofta saknade emotionellt 

stöd från närstående. Transpersoner hade även upplevt fysiskt och psykiskt våld relaterat 

till att de avvek från könsnormen, ofta av okända personer på en offentlig plats 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Transpersoner har vanligen fler riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa än 

befolkningen i genomsnitt. De har oftare ett generellt sämre hälsotillstånd, sömnsvårigheter 

och känner mer stress. Depression, våldtäkt, substansmissbruk, diskriminering och våld 

relaterat till könsidentitet och könsuttryck är bakomliggande orsaker till suicidförsök bland 

transpersoner (Clements-Nolle, Marx & Katz, 2006). Allvarliga suicidtankar fanns hos 36 

procent av de transpersoner som deltog i Folkhälsomyndighetens undersökning, vilket kan 

jämföras med sex procent hos befolkningen i övrigt (Folkhälsomyndigheten, 2015). En 

liknande undersökning som genomfördes i USA visar på ännu större skillnader, där 41 

procent av transpersonerna svarade att de försökt ta sitt liv jämfört med 1,6 procent av 

befolkningen i genomsnitt (Grant et al., 2011). 

  

Suicidrisk vid könskorrigering 

Personer som lider av könsdysfori har en ökad risk för suicidbeteende innan de genomgår 

könskorrigering och under själva processen av en könskorrigering. Perioden innan en 

person bestämt sig för att genomgå en könskorrigering kännetecknas ofta av en smärtsam 

förvirring kring identiteten och rädsla inför framtiden. Könsutredning och könskorrigering 

medför även ökade kontakter med hälso- och sjukvården. Kontakten med hälso- och 

sjukvården upplevs som smärtsam för transpersoner, med lång väntan på behandling samt 

rädsla för att bli nekad behandling. Ökad förekomst av genomgångna könskorrigeringar 

kan korreleras med en minskad risk för suicidalitet bland transpersoner. Transpersoner 

upplever ofta ett ökat psykiskt välmående efter genomgången korrigering (Bailey, Ellis & 

McNeil, 2014). Suicidbeteendet kan emellertid kvarstå även efter en könskorrigering, och 

tillgången till sjukvård efter en korrigering kan hämmas av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har bristande kunskap och erfarenhet gällande denna grupp (APA, 

2013). I Folkhälsomyndighetens (2016) skrift Ett nationellt handlingsprogram för 

suicidprevention betonas vikten av kontinuerliga utbildningsinsatser för att höja 

kompetensen i vården och bemötandet av patienter med självmordsproblematik.  

Möte i vården 

Möten mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal 

Tusentals möten sker i vården varje dag (Fossum, 2013) och relationen mellan patient och 

hälso- och sjukvårdspersonal är grundläggande i all typ av sjukvård (Ivarsson, 2015).  
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Varje möte är unikt och det krävs flexibilitet och god kommunikativ förmåga hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen för att få patienten att känna sig sedd och att dennes unika 

problem tas på allvar. Möten inom vården är olika beroende på vårdsituation och tidigare 

underlag, exempelvis journalanteckningar (Fossum, 2013). En utredning från Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) om patient-läkarrelationen, sammanfattade att 

läkare i patientmötet ska skapa en relation till patienten och att de ska undersöka och 

utforska problemet tillsammans. Läkaren ska vidare informera om bedömning och i samråd 

med patienten komma överens om behandling (Ottosson, 1999). Dessa uppgifter kan även 

appliceras på sjuksköterskan (Fossum, 2013).  

 

I sjukvården finns det en inbyggd hierarkisk kultur hälso- och sjukvårdspersonal emellan, 

men även mellan patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen. Hierarkier kan leda till 

osäkerhet och påverka patientsäkerheten. Chefer och ledare inom hälso- och sjukvården 

har ett stort ansvar att påverka hur möten och bemötande bedrivs på klinikerna och verka 

för förbättringsarbete i syfte att optimera kvaliteten i mötet mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Ivarsson, 2015). 

 

Bemötande 

Bemötande är ett svenskt ord som är svårt att översätta till andra språk. På engelska är 

“Attitudes” det ord som ligger närmast. Bemötande är ett abstrakt begrepp som beskriver 

mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Begreppet är fundamentalt inom 

den svenska hälso- och sjukvården (Fossum, 2013). Synonymer kan vara uppträdande, 

mottagande, behandling men även svar, genmäle och vederläggning. Ett annat nyckelord 

som relateras till bemötande är kommunikation. En stor del av bemötandet är samtalet och 

hur det genomförs (Fossum, 2013). De praktiska råden för bemötande i Vårdhandboken 

bygger till stor del på samtalstekniken motiverande samtal (motivational interviewing 

[MI]) (Hörnsten & Udo, 2017). MI fokuserar på aktivt lyssnande, reflektion och respekt för 

patientens integritet och autonomi (Rollnick & Miller, 1995). Centrala delar i begreppet 

bemötande är en humanistisk värdegrund och en personcentrerad omvårdnad (Hörnsten & 

Udo, 2017). 

 

Personcentrerat bemötande 

Den humanistiska värdegrunden utgår ifrån att alla människor är lika mycket värda och att 

varje människa är unik och har individuella behov (Hörnsten & Udo, 2017). 

Personcentrerad omvårdnad bygger på den humanistiska värdegrunden (Hörnsten & Udo, 

2017) och har sitt ursprung från att hälso- och sjukvårdspersonal ville flytta fokus från 

patientens sjukdom till ett mer holistiskt förhållningssätt där patienten uppfattas som en hel 

människa (Balint, 1969). Det handlar om att hälso- och sjukvårdspersonalen ska se och 

bekräfta patienten. Patientens behov, resurser, värderingar och förväntningar ska beaktas i 

varje vårdmöte och inkluderas i alla delar av vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Hälso- och sjukvården har under senare år börjat fokusera på ett mer personcentrerat 

förhållningssätt i bemötandet av patienten, där denne nuförtiden oftare kallas för person 

istället för patient (Hörnsten & Udo, 2017). 

 

Kandelaki, Marrone, Lundborg, Schmidt och Björkman publicerade 2016 en omfattande 

svensk studie där de efterfrågade hur nöjda patienterna var med den personcentrerade 

vården utifrån sex indikatorer. Indikatorerna gällde respektfullt bemötande, involvering i 

vården, kontinuitet i vården, information om hälsotillståndet, information om 

undersökningar och behandlingar samt om vården givits med respekt utifrån patientens 

behov, resurser, värderingar och förväntningar.  
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Kvinnor, personer med utländsk härkomst och personer med en högre utbildning var 

mindre tillfredsställda med den personcentrerade vården än Sveriges befolkning i 

genomsnitt. I studien framkom även att svenska patienter var mindre nöjda med den 

personcentrerade vården som de fick än patienter från länder som exempelvis USA, 

England, Australien, Kanada, Tyskland och Frankrike (Kandelaki et al., 2016). 

 

Bristande bemötande 

I en svensk studie som handlar om möten och bemötande mellan patienter och hälso- och 

sjukvårdspersonal framkom det att 40 procent av respondenterna hade känt sig felaktigt 

bemötta av sjukvården när de uppsökt vård. Respondenterna uppgav exempelvis att de inte 

hade blivit tagna på allvar, blivit behandlade som en sak och att personalen inte hade svarat 

på deras frågor. Det var främst kvinnor, yngre personer och personer med oklara symtom 

som blev mottagna med ett bristande bemötande. Dessa personer hade färre kontakter med 

hälso- och sjukvården än genomsnittet vilket delvis berodde på att de känt sig kränkta eller 

tappat förtroendet för vårdpersonalen (Jakobsson, 2007). Transpersoner har både sämre 

hälsa (Zeluf et al., 2016) och en ökad dödlighet jämfört med befolkningen i genomsnitt 

(Dhejne et al., 2011). Trots det rapporterar transpersoner att de ofta skjuter på att söka vård 

av rädsla för bristande bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Grant et al., 2011). De som upplevt ett bristande bemötande 

relaterat till transfobi och bristande kompetens rapporterar sämre hälsa, välbefinnande och 

livskvalitet i stort (Zeluf et al., 2016) och det finns forskning som visar att transpersoner 

som inte är av kaukasiskt ursprung riskerar att bli utsatta för ytterligare diskriminering 

relaterat till rasism (Grant et al., 2011). Även heteronormativa föreställningar hos 

sjuksköterskor bidrar till ett bristande bemötande av patienter som är homosexuella, 

bisexuella, transpersoner och queerpersoner (HBTQ) (Röndahl, Innala & Carlsson, 2006).  

 

Patienter vill bli bekräftade och bemötta med respekt av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Genom att lyssna engagerat och vara uppmärksam på patientens önskningar kan hälso- och 

sjukvårdspersonalen stärka patienters känsla av hälsa och välbefinnande. Ett bemötande 

präglat av misstro, okunnighet och nonchalans har negativa effekter på patientens upplevda 

hälsa och välbefinnande och det resulterar i ett dåligt självförtroende. Ett bra bemötande 

stärker känslan av gemenskap, som i sin tur ökar känslan av hälsa och välbefinnande 

(Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2016). Trots att synen på psykisk ohälsa 

har förändrats under de senare åren från något som endast enstaka personer drabbas av till 

att nu klassas som en av våra största folksjukdomar så präglas synen på psykisk ohälsa av 

fördomar och förutfattade meningar. Hälso- och sjukvårdspersonalens attityder gentemot 

patienter med psykisk ohälsa speglar samhällets värderingar i stort. Personalens rädsla för 

dessa patienters förmodade oförutsägbarhet och till viss del våldsbenägenhet präglar 

bemötandet (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Även personal inom psykiatrin som 

är vana vid att bemöta psykisk ohälsa brister i sitt bemötande och har negativa 

föreställningar samt fördomar om dessa patienter (Hansson, Jormfeldt, Svedberg & 

Svensson, 2013). 

Sjuksköterskans roll som kvalitetsutvecklare 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står att 

läsa att sjuksköterskan har en avgörande roll när det kommer till att driva 

förändringsarbetet och förbättra kvaliteten i vårdverksamheten. Förbättringsarbete och 

kvalitetsutveckling ingår i sjuksköterskeprofessionen.  
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Enligt kompetensbeskrivningen ska en legitimerad sjuksköterska ha kunskaper i hur 

vårdorganisationen är uppbyggd och förstå hur deras system ser ut. Sjuksköterskans 

arbetsuppgifter innehåller identifiering, ledning, utvärdering och dokumentering av 

förbättringsarbete, samt även samverkan för kvalitetsutveckling av omvårdnad tillsammans 

med andra vårdgivare och myndigheter. Sjuksköterskan ska kritiskt reflektera över de 

rutiner och metoder som finns på arbetsplatsen och inspirera till att implementera ny 

kunskap och nya arbetssätt. En god och säker vårdmiljö samt att aktivt involvera patienter 

och närstående i förbättringsarbetet ingår också i sjuksköterskans ansvar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Modeller för förbättringsarbete 

Florence Nightingale började redan under 1800-talet att utveckla rutiner för hur sjukhus 

skulle driva förbättringsarbete för kvalitetsutveckling. Under 1900-talet, i takt med 

kapitalismens framväxt, har industrin utvecklat verktyg och modeller för att mäta 

kvaliteten på verksamheter och hur de kan förbättras i syfte att få maximal profit och 

vinning av produktionen. Kända modeller är Deming, Toyota, Six Sigma och Lean 

Productions. Dessa modeller har även kommit att användas inom vårdverksamhet och den 

mest använda är Demingmodellen (Johnson, 2013). Demingmodellen bygger på fyra faser, 

Plan, Do, Study och Act (PDSA), och kallas även för PDSA-cykeln. Under PDSA-cykelns 

första fas läggs en strategi upp för hur förändringen ska genomföras. Under den andra 

fasen genomförs förändringen och under den tredje fasen studeras hur förändringen har 

påverkat verksamheten. Under den fjärde fasen så sammanfattas resultatet av förändringen, 

vilket blir avgörande för om idén ska implementeras eller överges (Idvall & Andersson, 

2014). Det finns stora likheter mellan PDSA-cykeln och omvårdnadsprocessen. I 

omvårdnadsprocessens första fas samlas data in, omvårdnadsdiagnoser identifieras och 

omvårdnadsåtgärder planeras. Under den andra fasen genomförs omvårdnadsplanen, under 

tredje fasen utvärderas den och under den fjärde fasen ska omvårdnadsplanen omprövas 

(Idvall & Andersson, 2014).  

 

Det finns olika vidareutvecklingar på PDSA-cykeln och en av dem är genombrottsmetoden 

som används av Sveriges Kommuner och Landsting (Idvall & Andersson, 2014). 

Genombrottsmetoden används även frekvent i Europa. Metoden bygger på att de som ingår 

i arbetsteamet själva får genomföra förändringen. Teamet ställer sig tre frågor: Vad är det 

vi vill uppnå? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan vi göra 

som leder till förbättringar? Förändringsarbetet realiseras genom PDSA-cykeln och 

förändringar testas sedan i liten skala. Metoden har resulterat i kortare kö- och väntetider, 

färre vårdrelaterade infektioner, förbättrad vård för olika sjukdomsgrupper och bättre 

samverkan mellan vårdenheter (Sveriges Kommuner & Landsting, 2014).  

 

Intresset för att involvera patienten som resurs i förbättringsarbete inom vården är 

nedprioriterat och hamnar efter exempelvis arbetsmiljöfrågor och organisationsfrågor 

(Olsson, Kammerlind, Thor & Elg, 2003). Under de senaste åren har patientens roll som 

informationsbärare och outnyttjad resurs inom förbättringsarbetet nämnts allt oftare i 

omvårdnadsforskningen som nödvändig för att nå optimal vårdkvalitet. Vårdgivare har 

emellertid svårt att hitta metoder att involvera patienterna i förbättringsarbetet. Chefer för 

vårdenheter uppger att de är positiva till att implementera nya sätt att driva 

förbättringsarbete, men att de är osäkra hur de ska gå tillväga (Andersson & Olheden, 

2012). I ett brittiskt projekt har en ny modell för patientinflytande arbetats fram och 

realiserats i praktiken. Projektet bygger på att hierarkin mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal suddas ut.  
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Patienten tilldelas ett större ansvar i förbättringsarbetet och ansvarsfördelningen förskjuts. 

Det bidrar till att patientens egna resurser tas till vara och stärks. Modellen bygger på ett 

icke-hierarkiskt och multidisciplinärt samarbete, ett respektfullt och igenkännande 

bemötande, förmåga att genomföra snabba förändringar och att vara snabb på att omsätta 

forskning till praktik samt att genomföra fortlöpande utvärderingar och uppdateringar 

(Renado, Marston, Spyridonidis & Barlow, 2015). 

Problemformulering 

Både den fysiska (Dhejne et al., 2011; Zeluf et al., 2016) och den psykiska ohälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Grant et al., 2011) är mer utbredd bland transpersoner än 

hos befolkningen i genomsnitt. Utanförskap, sviktande sociala skyddsfaktorer, fördomar, 

diskriminering och stigmatisering gör transpersoner till en utsatt grupp (APA, 2013; 

Clements-Nolle et al., 2006; Meyer, 2003). Transpersoner uppger att de skjuter på möten 

med hälso- och sjukvården på grund av rädsla för bristande bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Folkhälsomyndigheten, 2015; Grant et al., 2011). Med denna 

bakgrund ämnar författarna till denna litteraturöversikt att beskriva vilka faktorer inom 

hälso- och sjukvården som kan leda till ett bristande bemötande och ett uppskjutande av att 

söka vård. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka transpersoners möte med hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

METOD 

Val av Metod 

För att besvara studiens syfte valdes metoden litteraturöversikt. En litteraturöversikt kan 

användas för att sammanfatta kunskapsläget inom ett område där ny forskning har 

publicerats (Friberg, 2012). Hälso- och sjukvårdspersonal kan inte uteslutande lita på vad 

andra medarbetare säger och gör, utan de måste själva söka evidens för den vård de 

bedriver. Med tanke på att det årligen publiceras över 18 000 vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnadsområdet blir det uppenbart att en enskild person inte kan bedöma all denna 

forskning på egen hand (Rosén, 2012). Inom det valda området, transpersoners och hälso- 

och sjukvårdspersonalens möte i vården, finns ny forskning. Detta motiverade valet av 

metod då en sammanfattning av valt område förhoppningsvis kan underlätta tillgången av 

kunskap för framtida medarbetare och hjälpa dem att utveckla vården till att bli mer 

transkompetent.  

Urval 

Urvalet har baserats på vetenskapliga forskningsartiklar som kunde kopplas till syftet. 

Denna litteraturöversikts resultat bygger endast på primärkällor som kritiskt granskats av 

andra forskare innan publicering (peer reviewed), detta för att säkerställa att 

forskningsresultatet baserats på tillförlitlig information (Karlsson, 2012). Det svenska och 
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det engelska språket har varit ett inklusionskriterium då det är de två språk som vi 

behärskar. För att få med aktuell forskning inom ett smalt område valdes artiklar som 

publicerats mellan den första januari, 2008, och den 17:de april, 2017, som var datumet då 

den sista artikelsökningen med begränsningsfunktioner genomfördes. För att kunna studera 

syftet ur olika synvinklar och få en större förståelse för hur mötet mellan transpersoner och 

hälso- och sjukvårdspersonalen gestaltar sig inkluderades både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar (Axelsson, 2012). I de artiklar där transpersoner har beskrivit sitt möte med hälso- 

och sjukvården har artiklar från hela HBTQ-spektrat inkluderats. I de artiklar där hälso- 

och sjukvårdspersonalen har beskrivit sitt möte med transpatienter har sjuksköterskeyrket 

alltid varit representerat, således har vi exkluderat artiklar där sjuksköterskans perspektiv 

inte har berörts. Litteraturstudier (reviews) har exkluderats då dessa räknas som 

sekundärkällor och har därmed redan tolkats och filtrerats en gång av någon annan 

(Axelsson, 2012). Artiklar som inte har uppfyllt forskningsetiska krav har inte tagits med 

(Kjellström, 2012).  

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en pilotsökning utan begränsningsfunktioner med ämnesord 

som relaterade till ämnet för att undersöka om det fanns material som matchade 

litteraturöversiktens syfte (Axelsson, 2012). Sökningar efter vetenskapliga artiklar 

genomfördes i databaserna MEDLINE, PsycINFO och Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL). MEDLINE innehåller artiklar inom medicin och 

omvårdnad. PsycINFO har artiklar inom psykologi och beteendevetenskap. CINAHL 

används ofta inom omvårdnadsforskningen och innehåller artiklar som inte finns på 

MEDLINE (Forsberg & Wengström, 2015). Då syftet berörde både omvårdnad och 

beteendevetenskap valdes dessa databaser. CINAHL har ett system för ämnesord som 

kallas för “CINAHL headings”. Vissa av dessa ämnesord täcker in stora områden medan 

andra ord ger ett smalare sökområde och därmed färre träffar (Karlsson, 2012). Genom att 

markera rutan för “Suggest Subject Terms” har förslag på ämnesord hittats. Ämnesord som 

relaterade till syftet valdes ut eftersom de ger mer specificerade sökningar med artiklar 

som motsvarar det som eftersöks (Karlsson, 2012). De ämnesord som har använts vid 

databassökningarna är ”Transgender”, “Transgender Persons”, ”GLBT Persons”, ”Primary 

Health Care“, “Attitude of Health Personnel”, “Professional-Patient relationship”, ”Health 

Care Utilization”, ”Health Care Services”, “Nurses” och “Mental Health”. De valda 

ämnesorden kombinerades på olika sätt och presenteras i Tabell 1. Ämnesorden gav en 

hanterbar mängd träffar och de titlar på artiklarna som artikelsökningen gav motsvarade 

syftet. Ämnesorden kombinerades med booleska operatorer, “OR” användes för att utöka 

sökträffarna och “AND” användes för att specificera sökningen (Karlsson, 2012).  

 

Ämnesorden och begränsningarna användes vid databassökningarna. Efter varje sökning 

gjordes en sortering av alla titlar och de artiklar som motsvarade litteraturöversiktens syfte 

sparades i funktionen “Folder”. Därefter lästes de sparade artiklarnas sammandrag 

(abstrakt). Abstrakten gav en uppfattning om innehållet och utifrån det bestämdes om 

artiklarna skulle läsas i sin helhet (fulltext) (Karlsson, 2012). Artiklar med abstrakt som 

relaterade till syftet valdes ut och de som fanns tillgängliga som fulltext skrevs ut i 

pappersform, övriga artiklar beställdes till Sophiahemmets Högskolas bibliotek. Materialet 

lästes igenom av båda författarna till denna litteraturöversikt, som var för sig valde ut de 

artiklar som kunde svara på syftet (Karlsson, 2012). Vi jämförde artiklarna och enades om 

de 15 artiklar som har använts i litteraturöversiktens resultat.  
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Femton artiklar anses vara tillräckligt för att en litteraturöversikt ska vara betydelsefull 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

 

En sista sökning gjordes den 20 april, 2017, med den enda begränsningen att artiklarna 

skulle vara publicerade under det senaste halvåret. Detta för att inte missa nypublicerade 

forskningsartiklar som ännu inte hunnit indexeras utefter begränsningsfunktioner 

(Axelsson, 2012). Denna sökning gav inga artiklar som kunde svara på syftet. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, PsycINFO och MEDLINE. 

Databearbetning och dataanalys 

De 15 artiklar som har valts ut till denna litteraturöversikt lästes flertalet gånger av båda 

författarna för att öka förståelsen för innehållet och minska risken för feltolkningar 

(Friberg, 2012). De utvalda artiklarna har bedömts utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011) (Bilaga A). Artiklarna har granskats för att säkerställa att de 

håller ett högt vetenskapligt värde och för att läsaren ska kunna göra en egen bedömning 

huruvida litteraturöversiktens slutsatser är tillförlitliga (Axelsson, 2012). Artiklarna som 

ingår i litteraturöversiktens resultat presenteras i matrisen (Bilaga B).  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

13/4-2017 

 

MH (“Attitude of health 

personnel”) OR MH 

(“Professional-Patient 

relationship”) AND MH 

(“Transgender Persons”) 

OR MH (“GLBT Persons”) 

46 27 7 4 

CINAHL 

16/4-2017 

Transgender Persons AND 

Primary Health Care 

19 7 3 1 

CINAHL 

16/4-2017 

Transgender Persons AND 

Professional-Patient 

Relations 

33 18 8 2 

PsycINFO 

17/4-2017 

Transgender AND Health 

Care Services  

168 25 7 3 

PsycINFO 

17/4-2017 

Transgender AND Health 

Care Utilization 

36 20 6 3 

PsycINFO 

17/4-2017 

Transgender AND Mental 

Health AND Nurses 

46 26 4 1 

MEDLINE 

17/4-2017 

Transgender Persons AND  

Professional-Patient 

Relations 

17 4 4 1 

TOTALT 365 127 39 15 
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Då artiklarna har varit skrivna på engelska har digitala engelska lexikon använts för att 

fakta inte ska förloras eller förvrängas i översättningen (Kjellström, 2012). 

 

Fokus har lagts på de delar i artiklarnas resultat som svarade på litteraturöversiktens syfte. 

Dessa stycken markerades med överstrykningspennor. Den överstrukna texten i artiklarna 

skrevs in i ett Word-dokument och märktes med referenser. När textstyckena hade samlats 

i Word-dokumentet kunde återkommande ord och sammanhang urskiljas från artiklarna 

(Friberg, 2012). De återkommande orden och sammanhangen identifierades som faktorer 

som kunde påverka transpersoners möte med hälso- och sjukvårdspersonalen. Faktorerna 

fick utgöra fyra olika teman: Vårdmiljö, Okunskap, Väntan på behandling samt 

Vårdplanering. Dessa teman blev rubriker i ett nytt Word-dokument där textstyckena 

kunde sorteras in under relaterande rubrik. För att få en överblick skrevs Word-dokumentet 

ut i pappersform och lades ut på ett bord. Under varje rubrik färgkodades de ord och 

sammanhang som relaterade med varandra med en överstrykningspenna. Vi återvände till 

Word-dokumentet och sorterade textstyckena efter de färgkoder som de markerats med på 

bordet. De fyra identifierade teman innehöll nu sorterade ämnen från de olika referenserna. 

De sorterade ämnena bildade subteman som fick egna underrubriker. Textstyckena 

sammanfogades och omformulerades, utan att förvanskas, för att bli begripligt och läsbart. 

Det slutgiltiga resultatet var därmed sammanställt. 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapliga arbeten innebär ofta att forskare har studerat andra människor. Arbetet leder 

förhoppningsvis till kunskap som bidrar till att samhället utvecklas och enskilda personers 

förutsättningar förbättras (Kjellström, 2012). Det föreligger emellertid en risk att de 

personer som medverkat i studien utnyttjas. Som student är det viktigt att beakta den risken 

vid nyttjande av vetenskapligt forskningsmaterial, detta för att undvika att skada 

allmänhetens förtroende för högskoleutbildning och forskning. Forskningsetik innebär att 

forskaren är skyldig att göra etiska överväganden under hela sitt arbete. Deltagarnas 

grundläggande värde och rättigheter ska försvaras, och arbetet ska genomsyras av 

deltagarnas självbestämmande till medverkan (Kjellström, 2012). Lagen om etikprövning 

som avser människor (SFS 2003:460) har som syfte att värna om deltagarna och att bevara 

respekten för människovärdet. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har som syfte att se till 

att personuppgifter hanteras så att den personliga integriteten inte kränks. Vi har läst 

igenom alla artiklar och förhållit oss till följande frågeställningar för att kontrollera att de 

uppfyller forskningsetiska krav: Finns det informerat samtycke? Skulle någon kunna 

identifiera deltagarna i artiklarna? Verkar artiklarnas resultat trovärdiga?  

 

Informerat samtycke handlar om att urvalet av deltagare ska få begriplig information 

angående arbetet, samt gärna få tid att tänka igenom sitt beslut om att delta. Valet att delta 

ska vara frivilligt och medverkan ska närsomhelst kunna avbrytas. Forskaren får inte 

försöka påverka den potentiella deltagaren genom att använda sig av hot, tvång eller 

olämplig lockelse (Kjellström, 2012). Alla deltagare ska skyddas av konfidentialitet. Det 

innebär att data ska avidentifieras innan den presenteras samt att ingen obehörig ska kunna 

ta del av information som skulle kunna identifiera en persons deltagande.  

 

Ett forskningsarbete ska vara byggt på ärlighet där resultatet redovisas utan manipulering. 

Data får avsiktligen inte förvrängas eller utelämnas för att stödja forskarens hypotes 

(Kjellström, 2012). Vi har varit medvetna om att det engelska språket inte är vårt 

modersmål samt våra kunskaper i vetenskaplig metod inte är fullt utvecklade.  
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Med det i beaktning har vi försökt att vara extra noggranna i bearbetningen av artiklarna 

för att undvika feltolkningar (Kjellström, 2012).  

 

Av de 15 inkluderade artiklarna hade 14 stycken godkännande från en etisk kommitté samt 

uppgifter om informerat samtycke. En av artiklarna (Gendron et al., 2013) saknade både 

information om informerat samtycke och godkännande från etisk kommitté i texten. 

Wallengren och Henricsson (2012) rekommenderar att undersöka om tidskriften som 

artikeln är publicerad i accepterar artiklar som inte har några etiska överväganden. Taylor 

& Francis utger tidskriften Educational Gerontology som har publicerat Gendron et al. 

(2013). Taylor & Francis har publicerat en lista på etiska överväganden som artiklarna 

måste uppnå för att få publiceras i Educational Gerontology. Bland de etiska 

övervägandena finns krav på att författare till artiklarna ska kunna uppvisa ett etiskt 

godkännande från en etisk kommitté samt informerat samtycke från deltagarna (Talbot, 

2013). 

RESULTAT  

Fyra återkommande teman identifierades utifrån de 15 artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten. Dessa teman har sammanfattats under rubrikerna: Vårdmiljö, 

Okunskap, Väntan på behandling samt Vårdplanering.  

 

Vi vill förtydliga vissa ordval som har använts i resultatet. Transpersonerna i resultatet har 

benämnts som transpersoner när de har befunnit sig utanför ett vårdsammanhang. 

Transpersoner som har befunnit sig i ett vårdsammanhang har benämnts som transpatienter 

för att tydliggöra mötet med hälso- och sjukvården. Benämningen hälso- och 

sjukvårdspersonal har använts när det inte beskrivits vilken yrkesroll vårdpersonalen hade 

och specifika vårdyrken har använts när det har framkommit. Sjuksköterskan har 

emellertid funnits representerad i alla inkluderade artiklar men ofta tillsammans med andra 

vårdyrken. Mötet med hälso- och sjukvården avser all kontakt med vården, från 

primärvårdsbesök till besök gällande könskorrigeringsprocessen. 

Vårdmiljö 

Bemötande 

Transpatienter upplevde att ett bra bemötande kunde vara när hälso- och sjukvårdspersonal 

behandlade dem på samma sätt som alla andra patienter, att bli sedd som normal (Gridley 

et al., 2016). Både personal och transpatienter gav emellertid uttryck för att 

könskorrigeringsprocessen påverkade hela personens liv och att personalen måste ha det i 

beaktning under vårdmötet. Det eftertraktades en holistisk vård, där personalen skulle ta 

hänsyn till alla aspekter i transpatientens liv (Beagan et al., 2013; Hagen & Galupo, 2014). 

Hälso- och sjukvårdspersonal berättade att den holistiska vården ofta innebar att lyssna till 

transpatienten och bygga upp en relation till denne. Praktiskt kunde personalen behöva 

hjälpa transpatienten med att komma i kontakt med andra vårdenheter, hantera stress från 

trakasserier och stigmatisering, ge transvänliga restips samt hjälpa till vid ansträngda 

familjesituationer (Beagan et al., 2013). En vårdnadshavare till en ung transpatient 

berättade att en kompetent och utbildad personal kunde hjälpa familjesammanhållningen. 

När personalen inte såg transsexualism som en sjukdom utan som ett alternativt sätt att 

vara människa, underlättade det för familjen att acceptera sitt barn (Gridley et al., 2016).  
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Några transpatienter ville att personalen skulle vara medvetna om och ha förståelse för den 

sociala stigmatisering, marginalisering och förtryck som de ofta utsattes för (Beagan et al., 

2013). Transpatienter önskade en icke-dömande vård och att personalen skulle bli bättre på 

att bemöta deras känslor i samband med stigmatiseringen (Beagan et al., 2013; McCann & 

Sharek, 2014).  

 

Transpatienter berättade att det ständigt uppstod tillfällen då de blev påminda om sin 

transidentitet och att denna ständiga påminnelse ledde till stress och oro (Hagen & Galupo, 

2014). En kvinnlig transpatient berättade att personalen hade pratat om hennes manliga 

könsorgan istället för att behandla astman som hon hade sökt vård för (Radix, Lelutiu-

Weinberger & Gamarel, 2014). En annan transpatient hade dragit sig från att söka vård när 

hen hade känt sig deprimerad på grund av långtidsarbetslöshet eftersom hen var rädd för att 

terapeuten endast skulle relatera det till att hen var transperson (Lindroth, 2016). 

Transpatienter ville att personalen skulle undvika att nämna deras könsidentitet när det var 

irrelevant för vårdsituationen samt att personalen inte skulle dra förhastade slutsatser om 

att de önskade korrigerande behandlingar. Dessa ämnen skulle heller inte undvikas när de 

var relevanta eller när transpatienterna själva förde det på tal. När transpatienterna kände 

att de blev bekräftade och sedda som en hel människa så kunde de slappna av och fokusera 

helt på sin hälsa (Hagen & Galupo, 2014). 

 

Språk och pronomen 

Transpatienter önskade att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle tänka på hur de pratade 

till dem och att de använde ett transinkluderande språk (Beagan et al., 2013; Gridley et al., 

2016; Hagen & Galupo, 2014; McCann & Sharek, 2014; Radix et al., 2014; Torres et al., 

2015). Några transpatienter gav som förslag att personalen skulle uppmärksamma och 

spegla det språk som de själva använde. Transpatienterna trodde att det skulle leda till att 

ett patologiskt språk undveks vilket skulle göra dem mer bekväma (Hagen & Galupo, 

2014). Transpatienter önskade att deras egenvalda namn och pronomen alltid skulle 

användas (Beagan et al., 2013; Gridley et al., 2016; Hagen & Galupo, 2014; McCann & 

Sharek, 2014; Radix et al., 2014; Torres et al, 2015). Några transpatienter berättade att de 

kände sig lättade och inkluderade när de hörde att personalen använde rätt namn och 

pronomen (Gridley et al., 2016; Hagen & Galupo, 2014) och det skapade ett välkomnande 

och bekräftande första intryck (Hagen & Galupo, 2014). Transpatienter ville bli tillfrågade 

om vilket språk, ord, namn och pronomen som de känner sig bekväma med (Beagan et al., 

2013; Hagen & Galupo, 2014). De blev inte förnärmade av att bli tillfrågade, utan kände 

det som att personalen gjorde en ansträngning för att respektera och förstå dem (Hagen & 

Galupo, 2014). Utöver att de egenvalda benämningarna användes korrekt så betydde det 

extra mycket när personalen använde ett könskodat språk. Det könskodade språket 

inkluderar subtila saker som tonfall, ord och kroppsspråk som bekräftar deras 

könsidentitet. Några kvinnliga transpatienter uppskattade exempelvis att bli kallade raring, 

gumman och sötnos. Denna bekräftelse påverkade inte bara intrycket av personalen 

positivt utan förbättrade även hela deras hälsa (Hagen & Galupo, 2014).  

 

Transpatienter önskade att det skulle implementeras riktlinjer för ett transinkluderande 

språk och journalföring på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården (Radix et al., 2014). 

Riktlinjer skulle förhoppningsvis reducera risken för språkliga misstag och förbättra att 

personalen konsekvent använder ett gemensamt språk (Hagen & Galupo, 2014).  
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Både personal och transpatienter föreslog att personalen skulle registrera det egenvalda 

namnet och pronomenet i dokumentationen (Beagan et al., 2013; Gridley et al., 2016), 

samt att de särskilt markerar detta för att uppmärksamma övrig personal om hur 

transpatienten vill bli tilltalad (Torres et al., 2015). En sjuksköterska berättade att hon hade 

förberett receptionen och övrig personal på kvinnokliniken där hon arbetade om att hennes 

nästa patient var en transkvinna. Sjuksköterskan hoppades på att det skulle minska risken 

att någon oavsiktligen förolämpade transpatienten (Beagan et al., 2013). 

 

Inskrivningsformulär 

Transpatienter, men även personal, ansåg att inskrivningen kunde förbättras med hjälp av 

ett mer inkluderande formulär med utökad plats för både juridiskt och egenvalt namn samt 

fler alternativ för könsidentitet (Beagan et al., 2013; Hagen & Galupo, 2014). Några 

kliniker hade utöver alternativen Man och Kvinna även infört en ruta för Transperson. En 

klinik hade en ruta för Annat, vilket en ur personalen uppfattade som någonting negativt, 

att Annat antydde att det inte var normalt (Beagan et al., 2013). Några transpatienter tyckte 

även att ett alternativ för Transperson kunde vara problematiskt. Dels för att personalen 

kunde missbedöma om transpatienten var transkvinna eller transman, och dels för att 

transpatienten kunde uppleva det som svårare att välja vilken ruta som de skulle fylla i, 

transperson, juridiskt kön eller könsidentitet. Några transpatienter var även rädda för att 

vården skulle påverkas negativt om de fyllde i en särskild ruta för Transperson (Hagen & 

Galupo, 2014). Några ur hälso- och sjukvårdspersonalen föreslog att rutorna skulle tas bort 

och ersättas med att alla patienter själva fick skriva ner sin upplevda könsidentifikation 

(Beagan et al., 2013). Transpatienter såg inskrivningsformuläret som ett första intryck 

huruvida personalen besatt någon kunskap om transrelaterad vård samt vad de hade för 

attityd gentemot transpersoner. Ett utökat formulär gjorde att transpatienter kände sig 

inkluderade, synliggjorda och välkomnade (Hagen & Galupo, 2014).  

 

Inkluderande vårdmiljö 

En anpassad vårdmiljö var också viktigt för att transpatienter skulle känna sig inkluderade 

(Beagan et al., 2013; McCann & Sharek, 2014; Radix et al., 2014; Torres et al., 2015). Det 

kunde exempelvis innebära att det fanns könsneutrala toaletter (Beagan et al., 2013; Torres 

et al., 2015), att det fanns planscher som signalerade mångfald och broschyrer med HBTQ-

information (Beagan et al., 2013; McCann & Sharek, 2014; Radix et al., 2013; Torres et 

al., 2015). 

Okunskap 

Hälso- och sjukvårdspersonalens okunskap 

Både transpatienter (Gridley et al., 2016; Jaffee, Shires & Stroumsa, 2016; Jaffer et al., 

2016; Linander, Alm, Hammarström & Harryson, 2017; Lindroth, 2016; Radix et al., 

2014) och hälso- och sjukvårdspersonal (Beagan et al., 2013; Carabez et al., 2015; 

Gendron et al., 2013; McCann & Sharek, 2014; Riggs & Bartholomeus, 2016; Rutherford, 

McIntyre, Daley & Ross, 2012; Vance, Halpern-Felsher & Rosenthal, 2015) upplevde att 

personalen saknade kunskap och erfarenhet gällande transfrågor och transrelaterad vård. 

Ökad kunskap och erfarenhet i transfrågor och transrelaterad vård korrelerade positivt med 

hälso- och sjukvårdspersonalens attityd och bemötande av transpatienter (Jaffer et al., 

2016; Riggs & Bartolomeus, 2016).  
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Transpatienters upplevelser av hälso- och sjukvården 

Transpatienter, och även deras närstående, vittnade om att de själva hade varit tvungna att 

utbilda hälso- och sjukvårdspersonalen om sin situation. Några transpatienter berättade att 

de kände sig som ett lexikon eller ett levande forskningsobjekt (Lindroth, 2016) och att det 

var tröttsamt att alltid behöva utbilda personalen om hur det är att vara transperson 

(Gridley et al., 2016; Jaffee et al., 2016; Lindroth, 2016; Torres et al., 2015). En 

transpatient beskrev att hen kände sig som en apa i en bur (Lindroth, 2016). Denna brist på 

kunskap upplevdes även på kliniker med HBTQ-certifiering (Lindroth, 2016).  

 

För att hitta den rätta vägen i vårdkedjan kände transpatienter att de själva behövde göra en 

omfattande kunskapsinhämtning innan de sökte vård. Kunskapen inhämtades mestadels 

från andra personer med transerfarenhet och på webbaserade sociala forum för 

transpersoner. Denna kunskap användes i vårdmötet för att komma framåt i vårdkedjan 

(Beagan et al., 2013; Linander et al., 2017). Transpatienter upplevde en ignorans från 

personalen gällande transrelaterad vård. Detta skapade ett ansvarsskifte från personal till 

patient, där transpatienten blev den som fick berätta för personalen hur vården skulle 

utföras (Linander et al., 2017). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av brist på kunskap och utbildning 

Hälso- och sjukvårdspersonal uppgav att de saknade kunskap att förmedla god vård till 

transpatienter (Beagan et al., 2013; Carabez et al., 2015; Gendron et al., 2013; Riggs & 

Bartholomeus, 2016; Rutherford et al., 2012; Vance et al., 2015). Några ur personalen 

uttryckte att även om de var bekväma med att vårda homosexuella och bisexuella, så 

skapade just transpatienter en osäkerhet (Beagan et al., 2013). En sjuksköterska undrade 

vad en transperson var för något och hur deras anatomi såg ut. En annan sjuksköterska 

berättade att det hade varit väldigt lärorikt att observera och delta under en transpatients 

könskorrigeringsprocess, det är emellertid inte redovisat hur transpatienten upplevde den 

situationen (Beagan et al., 2013). 

 

I San Francisco, som kännetecknas av en stor och öppen HBTQ-population, rapporterade 

majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna i en studie att de inte hade fått någon 

utbildning i HBTQ-frågor överhuvudtaget, vare sig på sjuksköterskeutbildningen eller som 

vidareutbildning på sin arbetsplats. Enligt flertalet sjuksköterskor så hade HBTQ-frågor 

endast nämnts under någon enstaka föreläsning under hela sjuksköterskeutbildningen, ofta 

i samband med mångfald inom sjukvården. De uppgav att gängse normen var att alla 

patienter ska behandlas lika och att det därför inte behövdes någon specifik utbildning eller 

kunskap om HBTQ-frågor. En sjuksköterska uppgav att hon inte fått någon som helst 

utbildning i HBTQ-frågor under hennes 37 år som yrkesverksam sjuksköterska (Carabez et 

al., 2015).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskapsnivå ansågs vara extra bristfällig inom 

psykiatrin (McCann & Sharek, 2014; Riggs & Bartholomaeus, 2016; Rutherford et al., 

2012). Tillgången till vidareutbildning i HBTQ-frågor för sjuksköterskor inom psykiatrin 

ansågs vara nedprioriterad (Riggs & Bartholomaeus, 2016) och personal inom psykiatrin 

fick själva föreslå att arbetsplatserna skulle anordna specifika HBTQ-föreläsningar 

(Rutherford et al., 2012). Det fanns väldigt få tillgängliga vårdgivare som hade kunskap 

om könskorrigerande vård för barn och ungdomar (Gridley et al., 2016; Torres et al., 2015; 

Vance, et al., 2015). Unga transpatienter och deras vårdnadshavare efterlyste obligatorisk 

utbildning för all personal som vårdar barn och ungdomar inom transrelaterad vård 

(Gridley et al., 2016; Torres et al., 2015).  
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Fängelsevården var ett annat verksamhetsområde där kunskapen om transpersoners 

vårdbehov var låg. I New Yorks fängelsesystem infördes ett projekt som innebar att 

vårdpersonalen fick utbildning i HBTQ-frågor och personlig feedback samt att det inleddes 

ett samarbete med en expert inom transrelaterad vård. Riktlinjer reviderades och 

utvärderades kontinuerligt. Detta ledde till en betydande förbättring inom transrelaterad 

vård och ökade kunskaperna hos hälso- och sjukvårdspersonalen så pass att klagomålen 

från de intagna helt försvann efter ett halvår (Jaffer et al., 2016). Även inom 

äldreomsorgen fanns det brister i kunskap. Vården av den äldre HBTQ-populationen ställer 

särskilt fokus på kulturell kompetens och förförståelse för deras unika erfarenhet och 

situation. Efter en kortare intensivutbildning som genomfördes i West Virginia inom 

äldreomsorgen så upplevde hälso-och sjukvårdspersonal att de hade fått ökade kunskaper 

men att de vill lära sig mera (Gendron et al., 2013). 

 

Ökad kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal 

Studier visade att ökad kunskap i transfrågor och transrelaterad vård påverkade hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande av transpatienter till det bättre (Jaffer et al., 2016; Riggs 

& Bartolomeus, 2016). För att öka kunskaperna om transrelaterad vård föreslog hälso- och 

sjukvårdspersonal att HBTQ-kunskap borde integreras i läroplanen på alla 

vårdutbildningar (Rutherford et al., 2012). Vidare föreslogs att utbildningarna kunde 

tillhandahålla webblänkar till hemsidor och online-filmer med HBTQ-material, bjuda in 

gästföreläsare, organisera paneldiskussioner, bjuda in HBTQ-patienter att dela med sig av 

sina vårderfarenheter samt använda kliniska simuleringar inom HBTQ-vård (Carabez et al., 

2015; Rutherford et al., 2012). Hälso- och sjukvårdspersonal tyckte att transpatienter 

personligen borde konsulteras inför utformningen av utbildning i transfrågor, så att rätt 

vårdbehov ställs i fokus. De insåg att transpatienterna oftast var mer pålästa om 

transrelaterad vård än hälso- och sjukvårdspersonalen (Beagan et al., 2013; Riggs & 

Bartholomaeus, 2016). 

Väntan på behandling 

Psykisk påfrestning 

Genom hela könskorrigeringsprocessen upplevde transpatienter en lång och påfrestande 

väntan (Gridley et al., 2016; Linander et al., 2017; McCann & Sharek, 2014). De behövde 

vänta på möten med teamet, diagnosen, tillgången till medicinsk behandling samt byte av 

juridisk könstillhörighet. Transpatienter led av oro, stress och sömnproblem redan innan 

utredningen startade, vilket förstärktes relaterat till den långa väntan på behandling. De 

upplevde väntan som avsiktlig och planerad, att utredningsteamet ville att de skulle få tid 

att tänka igenom sitt beslut ordentligt (Linander et al., 2017). Transpatienter upplevde att 

psykiatrikerna var rädda för att bli åtalade om en transperson skulle ångra en genomförd 

könskorrigering (Gridley et al., 2016; Torres et al., 2015). Transpatienter vågade inte 

ifrågasätta den långa utredningen på grund av rädsla för att det skulle kunna påverka 

bedömningen och att de skulle bli nekade den önskade behandlingen. De kände sig 

maktlösa över att de inte kunde påverka sin situation (Linander et al., 2017).  

 

Både äldre och yngre transpatienter kände att de var tvungna att leva upp till en mall för 

hur en transperson ska vara (Gridley et al., 2016; Lindroth, 2016). Några upplevde att de 

vara tvungna att uppfylla särskilda diagnoskriterier för att kunna få könskorrigerande 

behandling (Lindroth, 2016).  
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Andra transpatienter tyckte att hälso- och sjukvårdspersonal hade heteronormativa 

föreställningar samt att de förväxlade könsidentiteten med sexuell läggning, exempelvis 

uppfattades det som om personalen ansåg att transmän skulle attraheras av kvinnor och 

tycka om stereotypa manliga saker (Gridley et al., 2016). Transpatienter kände sig 

misstrodda av personalen. De upplevde att personalen trodde att en transperson var ett 

politiskt ställningstagande, egentligen var homosexuell (Lindroth, 2016) eller någonting 

som de skulle växa ifrån (Gridley et al., 2016). En manlig transpatients terapeut hade sagt 

till honom att hans könsidentifikation bara var en fas eftersom han tyckte om män, målade 

naglarna och inte var stereotypt maskulin i sin framtoning (Gridley et al., 2016).  

 

Hormonbehandling 

Vikten av att vården tillhandahöll hormonbehandling var essentiell för transpersoner 

(Gridley et al., 2016; Jaffer et al., 2016; Linander et al., 2017; McCann & Sharek, 2014; 

Radix et al., 2016). Den långa väntan på könsutredning och könskorrigerande vård 

upplevdes som outhärdlig och ledde till att transpersoner beställde hormoner på eget 

initiativ. Dessa transpersoner var medvetna om de risker som fanns med att 

självmedicinera men de var benägna att ta den risken för att få den effekt som de ville ha 

med hormoner (Gridley et al., 2016; Jaffer et al., 2016; Linander et al., 2017; McCann & 

Sharek, 2014; Radix et al., 2016). Transpersoner berättade att deras steg att börja med 

hormoner kunde bli ett startskott för receptbelagda hormoner, remiss till endokrinolog och 

möjlighet att få ta blodprover. Att börja med hormoner på eget initiativ användes även som 

ett sätt att visa för utredarna att de var seriösa och villiga att genomföra en könskorrigering, 

vilket kunde leda till kortare kötider för medicinsk behandling (Linander et al., 2017). 

 

I Gridley et al. (2016) ansåg unga transpersoner och deras vårdnadshavare att 

16-årsgränsen för att få tillgång till hormonbehandling var för hög. Detta med hänsyn till 

den känslomässiga stress och andra konsekvenser som en lång väntan på hormoner kan 

framkalla. Unga transpersoner som behövde gå igenom puberteten i en kropp som inte 

överensstämde med deras könsidentitet upplevde att tonåren var en skrämmande period 

och det kunde vara en riskfaktor för suicid (Gridley et al. 2016). Vårdnadshavare till unga 

transpatienter kände frustration över att läkarna inte hade direkta riktlinjer vid insättande 

av hormonblockerare. Vårdnadshavarna upplevde att situationen var akut relaterat till de 

alternativa sätten att ordna behandling och den existerande suicidrisken. En utveckling av 

riktlinjer för vård av unga transpatienter samt vägledning för deras familjer eftertraktades 

(Gridley et al. 2016). 

Vårdplanering 

Okoordinerad vårdplanering 

Transpatienter upplevde att vården och remisshanteringen var okoordinerad, oorganiserad 

och dåligt sammanhållen (Beagan et al., 2013; Gridley et al., 2016; Radix et al., 2017; 

Torres et al., 2015). I Gridley et al. (2016) eftersökte unga transpatienter och deras 

vårdnadshavare fler kliniker där all transrelaterad vård fanns under ett och samma tak, där 

de kunde få handfasta steg-för-steg-manualer hur de skulle gå tillväga genom hela 

processen. Transpatienter i Radix et al. (2014) menade emellertid att specialiserade 

transkliniker skulle kunna skapa en isolering, att det vore bättre att anställa HBTQ-utbildad 

personal och integrera deras kunskap på redan existerande vårdenheter.  
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Flertalet studier visade på svårigheter att hitta lämpliga vårdgivare inom psykiatrin för 

transpatienter (McCann & Sharek, 2014; Riggs & Bartholomaeus, 2013; Rutherford et al., 

2012), och i synnerhet för den yngre generationen (Torres et al., 2015; Vance et al., 2015). 

Transpatienter på psykiatriska avdelningar riskerade, förutom ett bristande bemötande, att 

inte få tillgång till någon transrelaterad vård överhuvudtaget (McCann & Sharek, 2014). 

Vissa läkare fann det nästintill omöjligt att hitta lämpliga vårdgivare inom psykiatrin att 

remittera unga transpatienter till (Vance et al., 2015). Unga transpatienter vittnade själva 

om stora svårigheter att hitta vårdgivare främst inom psykiatrin men även gällande 

könskorrigerande vård (Torres et al., 2015). De berättade om stora bekymmer att som 

omyndig navigera sig fram genom ett komplext och komplicerat vårdsystem som var gjort 

för vuxna. Vidare önskade de bättre koordinering mellan vårdenheter och hälso- och 

sjukvårdspersonal så att de slapp bli remitterade till flera olika ställen där de behövde 

förklara sin situation på nytt varenda gång (Torres et al., 2015). Personal som hade HBTQ-

kompetens brukade granska andra vårdgivare för att se om de var transvänliga innan de 

remitterade transpatienter till dem (Beagan et al., 2013).  

 

Unga transpatienter och deras vårdnadshavare upplevde att teamarbetet bara var en fasad, 

att hälso- och sjukvårdspersonalen inte verkade veta vad de andra i teamet hade sagt eller 

vem som skulle göra vad. Denna oorganisering märktes tydligt när det kom till att 

tillhandahålla hormoner, då en läkare kunde neka till behandling medan en annan läkare 

gav sitt godkännande (Gridley et al., 2016). Unga transpatienter kände även en frustration 

över att de behövde gå via den psykiatriska vårdgivaren för att få tillgång till den 

medicinska könskorrigeringen (Gridley et al., 2016). De upplevde att psykiatrikerna 

förminskade de konsekvenser som kan uppstå av en uppskjuten behandling (Gridley et al., 

2016) och att de inte fick något psykosocialt stöd från utredningsteamet under 

könskorrigeringsprocessen (Linander et al., 2017). Även om transpatienter önskade 

psykosocialt stöd, så ville de inte att det skulle komma direkt från utredningsteamet. De 

ansåg att de befann sig i en beroendeställning till utredarna och önskade därför att 

utredningsteamet skulle remittera dem till en extern terapeut. Dessa transpatienter kände 

inte att de fick någon hjälp med detta, utan de fick själva ta på sig ansvaret att hitta stöd 

bland närstående, på sociala forum samt hos annan hälso- och sjukvårdspersonal utanför 

utredningsteamet (Linander et al., 2017).  

 

Efter avslutad könskorrigering 

Transpersoner upplevde att det var problematiskt att vården plötsligt upphörde när 

könskorrigeringsprocessen var genomförd (Linander et al., 2017; Lindroth, 2016). Även 

om känslan av att ha gått igenom hela processen var positiv, så återstod det en osäkerhet 

beträffande ens nya sexuella identitet och kropp samt dennes funktioner. Transpersoner 

saknade professionell hjälp relaterat till att det kan uppstå frågor och svårigheter även efter 

avslutad utredning och behandling. En transman önskade att någon bara hade frågat honom 

hur han mådde och hur allting gick (Lindroth, 2016). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att bristande bemötande av transpatienter ofta grundade sig i brist på 

kunskap och kompetens (Jaffer et al., 2016; Riggs & Bartholomeus, 2016). 

Utbildningsinsatser både på vårdutbildningar samt hos vårdgivare skulle kunna vara en 

lösning (Beagan et al., 2013; Carabez et al., 2015; Gendron et al., 2013; Jaffer et al., 2016; 

Radix et al., 2014; Riggs & Bartholomeus, 2016; Rutherford et al., 2012). Sjuksköterskor 

uppgav att de inte fått någon HBTQ-utbildning under sjuksköterskeutbildningen, de 

förklarade att den gängse uppfattningen var att alla patienter ska behandlas lika och att det 

därför inte behövdes någon specifik HBTQ-utbildning varken under 

sjuksköterskeutbildningen eller på arbetsplatsen (Carabez et al., 2015). Vi tror inte att 

hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta utifrån att alla patienter ska behandlas lika, utan att 

varje patient ska ses som unik med sina egna individuella behov, i enlighet med 

personcentrerad omvårdnad (Hörnsten & Udo, 2017). Att arbeta utifrån att alla patienter 

ska behandlas lika skulle kunna resultera i att hälso- och sjukvårdspersonalen inte innehar 

kompetensen att identifiera de vårdbehov som är unika för transpatienter och att de därmed 

misslyckas med sitt uppdrag att främja hälsa. Istället skulle okunskapen och 

inkompetensen kunna leda till ökad diskriminering och ohälsa i en redan utsatt grupp. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal som besitter kunskap i transfrågor och innehar kompetens 

inom transrelaterad vård skulle möjliggöra ett mer respektfullt bemötande där 

transpatientens unika vårdbehov kan ses och tas på allvar. Den rådande heteronormen i vårt 

samhälle påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av HBTQ-patienter negativt 

(Röndahl et al., 2006) och när personalen saknar specifik HBTQ-utbildning så ökar risken 

att bemötandet av HBTQ-patienter blir än mer bristfälligt eller rent av kränkande. Ett 

nonchalant och bristfälligt bemötande påverkar en patient negativt och bidrar till sämre 

hälsa och välbefinnande medan ett bra bemötande stärker känslan av gemenskap och 

hälsan i stort (Nygren Zotterman et al., 2016). Transpatienter upplevde att när de blev 

värdigt bemötta så kunde de slappna av och fokusera helt på sin hälsa (Hagen och Galupo, 

2014). Detta talar för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska arbeta efter ett holistiskt 

förhållningssätt, där fokus flyttas från att endast inkludera patientens vårdbehov till att se 

hela människan (Balint, 1969). Vi tror att om hälso- och sjukvårdspersonal arbetar efter ett 

holistiskt och personcentrerat förhållningssätt stärks möjligheten till att patientens unika 

vårdbehov kan identifieras och att ett mer respektfullt bemötande kan ske. 

 

Vi anser att det finns underlag att dra slutsatsen att ökad kunskap inom transrelaterad vård 

leder till ett inkluderande och respektfullt bemötande som i sin tur främjar hälsan och 

välbefinnandet hos transpatienten. Vi tror att vägen till den kunskapen är, som redan 

föreslagits, utbildningsinsatser under sjuksköterskeutbildningen och på arbetsplatser inom 

hälso- och sjukvården. För att förändring ska ske på utbildningar och arbetsplatser tror vi 

att styrdokument från statlig nivå är nödvändig, då de heteronormativa värderingarna är så 

rådande att det krävs mer än bara rekommendationer för att uppnå förändring. Med 

bakgrund av resultatet så föreslår vi att ett nationellt handlingsprogram borde utarbetas för 

utbildning inom transvård. Sjuksköterskan har som arbetsuppgift att driva 

förbättringsarbete för att kvaliteten på vården ska bli bästa möjlig för patienterna (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  
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Sjuksköterskan skulle bland annat kunna implementera riktlinjer för ett mer inkluderande 

språk och journalföring (Radix et al., 2014), verka för att förändringarna sker och utvärdera 

dessa löpande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att genomföra förändringar kan 

PDSA-cykeln användas som verktyg (Idvall & Andersson, 2014) och för att få reda på 

vilka förändringar som bör göras kan sjuksköterskan använda patienterna som resurs och 

informationskälla (Andersson & Olheden, 2012; Beagan et al., 2013; Riggs & 

Bartholomaeus, 2016). Vi föreslår att sjuksköterskan på sin arbetsplats skulle kunna 

använda anonyma patientenkäter samt öppna för samtal med patienterna om vilka 

förändringar de tycker borde genomföras. 

 

Statistik på suicidtankar visar tydliga siffror på en utbredd psykisk ohälsa bland 

transpersoner (Folkhälsomyndigheten, 2015). I resultatet framkom att en riskfaktor för 

suicidalitet hos unga transpersoner var att de tvingades genomgå puberteten i en kropp som 

inte överensstämde med deras könsidentitet, relaterat med svårigheter att få tillgång till 

hormonbehandling (Gridley et al., 2016). Könsdysfori hos unga transpersoner bör därför 

behandlas som ett akut och livshotande problem. Sjuksköterskor på exempelvis 

akutmottagning, telefonrådgivning och inom psykiatrisk vård kan i arbetet behöva göra en 

preliminär bedömning, en triagering, huruvida en patient är så psykiskt instabil att denne 

bedöms som suicidnära. Utan rätt sorts kunskaper eller verktyg kan det vara svårt att göra 

en adekvat bedömning. Det finns inga screeningverktyg för att fånga upp transpersoner 

som är psykiskt instabila vilket skulle kunna leda till att de faller mellan stolarna då de ofta 

drar sig från att söka vård (Folkhälsomyndigheten, 2015; Grant et al., 2011; Lindroth, 

2016). Även hälso- och sjukvårdspersonalens fördomar kring psykisk ohälsa (Björkman et 

al., 2008; Hansson et al., 2013) och den osäkerhet som finns kring bemötandet av 

transpatienter (Beagan et al., 2013) skulle kunna spela roll i en bedömning.  

 

Resultatet visade att det var extra svårt att hitta lämpliga vårdgivare inom psykiatrin 

(McCann & Sharek, 2014; Riggs & Bartholomaeus, 2013; Rutherford et al., 2012; Torres 

et al., 2015; Vance et al., 2015), detta till en grupp patienter som är särskilt drabbade av 

psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015; Grant et al., 2011). Folkhälsomyndigheten 

(2016) menar att kontinuerliga utbildningsinsatser borde införas för att höja kompetensen i 

vården samt för att förbättra bemötandet av patienter med suicidproblematik. Vi tror att 

särskilda kompetenshöjande insatser skulle behöva genomföras för att förebygga suicid 

bland transpersoner och att insatserna bör omfatta alla delar av vårdapparaten från 

skolhälsovården till psykiatrimottagningar med spetskompetens.  

  

Transpatienter upplevde brist på sammanhållen vård och att det inte fanns någon 

koordinering av vårdkontakter (Beagan et al., 2013; Gridley et al., 2016; Radix et al., 2017; 

Torres et al., 2015). Transpatienter önskade att vården koordinerades och att det blev 

lättare att navigera sig fram i vårdsystemet (Torres et al., 2015). I resultatet rådde det skilda 

meningar om det skulle finnas specifika kliniker där det fanns plats för all transrelaterad 

vård (Gridley et al., 2016) eller om det vore bättre att anställa personal med kompetens på 

området och integrera deras kunskap på arbetsplatserna för att undvika att transpatienterna 

isoleras (Radix et al., 2014). Vi är av åsikt att båda lösningarna kan behövas då 

transpersoner finns som patienter överallt i vården, från kriminalvården till 

ortopedkirurgen, och därför behövs kompetens på alla områden inom hälso- och 

sjukvården. Det behövs även kliniker för specialiserad vård kring 

könskorrigeringsprocessen, som bör erbjuda transpatienten en sammanhållen vårdplanering 

före, under och efter processen.  
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Metoddiskussion 

Idén till ämnet väcktes när en av oss, på sin arbetsplats inom Stockholms läns landsting, 

var med om ett bristfälligt bemötande av en transpatient och insåg att ingen i hälso- och 

sjukvårdspersonalen arbetade efter några riktlinjer. Vi har båda förförståelse inom ämnet 

på så sätt att vi har vänner och bekanta som identifierar sig som transpersoner och har fått 

en inblick i deras verklighet den vägen. En av oss har även arbetat med RFSL Ungdom på 

Pridefestivalen i flera år. Att författare har förförståelse om sitt valda ämne kan påverka 

resultatets trovärdighet, därför är det viktigt att reflektera över vilken inverkan den kan ha 

för att bli uppmärksam på eventuella styrda vinklingar (Priebe & Landström, 2012). Vår 

förförståelse påverkade troligtvis att vi tyckte att ämnet var viktigt att lyfta och var nyfikna 

på att veta mer.  

 

Litteraturöversikt som metod valdes framför intervjustudie då vi ville inkludera 

transpersoners upplevelser av hälso- och sjukvården. Då studenter vid Sophiahemmet 

Högskola inte är berättigade att intervjua patienter för kandidatuppsatsen föll intervjustudie 

därmed bort. Med en litteraturöversikt hade vi möjlighet att inkludera artiklar som belyste 

både transpersoners och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv på faktorer som 

påverkar mötet i vården och fick en bredd som vi inte hade fått genom en intervjustudie. 

Det förekommer emellertid kritik mot icke-systematiska litteraturöversikter eftersom det 

föreligger en risk att endast artiklar som vinklar ett visst perspektiv väljs ut (Rosén, 2012). 

Med denna förkunskap eftersträvade vi ett objektivt förhållningssätt vid valet av artiklar 

och inkluderade endast de som svarade på litteraturöversiktens syfte.  

 

Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle publicerats för högst tio år sedan, men 

ingen av de artiklar som sedermera valdes ut var äldre än fem år. Transrelaterad vård och 

transpersoners psykosociala situation är ett aktuellt forskningsområde där ny forskning 

publiceras löpande vilket påverkade oss att välja nypublicerade artiklar. Sammanställning 

av den mest aktuella forskningen ansågs vara prioriterat då en önskan om ett nyhetsvärde i 

resultatet fanns från vår sida. Eventuellt har äldre artiklar som kunde ha svarat väl på syftet 

valts bort till förmån att få med den mest aktuella forskningen. Anledningen till att vi ändå 

valde att söka artiklar som var upp till tio år gamla var för att det förelåg en osäkerhet hos 

oss huruvida det fanns tillräckligt med kvalificerade artiklar om ett tidsspann på fem år 

hade valts som inklusionskriterium. 

 

Vi hade en önskan att hitta forskning från länder vars resultat är överförbara till svensk 

sjukvård (Henricson, 2012). Det ingår 15 resultatartiklar i denna litteraturöversikt varav 

nio stycken är publicerade i USA, resterande artiklar kommer från Sverige, Kanada, Irland 

och Australien. Artiklarna kommer således från länder som räknas till västvärlden, som har 

liknande perspektiv och värderingar, och resultaten borde vara överförbara till den svenska 

sjukvården. Vi valde emellertid att utesluta resultat som rörde den amerikanska 

sjukvårdsförsäkringen då det kändes irrelevant för den svenska sjukvården och denna 

litteraturöversikt. Majoriteten av sökresultaten från databassökningarna bestod av artiklar 

från USA, som därmed verkar vara ett land som ligger i framkant gällande forskning om 

transpersoner. Det leder till en reflektion kring transpersoners status i olika typer av 

samhällen. Ett antagande är att transrelaterad vård inte är ett prioriterat forskningsområde i 

många länder. Det kan eventuellt kopplas till stigmatisering och synen på transpersoner 

som psykiskt sjuka. 
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Under databassökningarna önskades artiklar vars resultat kunde leda fram till förslag på 

förbättringsåtgärder. Anledningen till det valet var att vi ville ha konkret kunskap från 

uppsatsskrivandet att ta med oss till vårt framtida yrkesutövande. Syftet har justerats under 

arbetets gång och vårt fokus har gradvis flyttats från förbättringsarbete till vilka faktorer 

som påverkade transpatienters och hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av mötet 

med varandra i vården. Skiftet i fokus kan ha påverkat resultatet då det nuvarande syftet 

inte låg till grund för artikelsökningen utan syftet ändrades efter att artiklarnas resultat 

hade sammanställts. Det skulle kunna vara en svaghet att syftet ändrades efter resultatet 

hade sammanställts och en hypotes är att andra artiklar hade valts om vi hade haft 

nuvarande syfte genom hela processen med litteraturöversikten. Å andra sidan hade 

resultatets bredd eventuellt blivit smalare om glasögon med förbättringsarbete inte hade 

funnits med under arbetet med denna litteraturöversikt. 

 

Litteraturöversiktens tillförlitlighet och reproducerbarhet torde vara god, då alla sökningar 

och sökord är redovisade i en söktabell samt att inklusions- och exklusionskriterier är 

redovisade i text (Henricson, 2012). Majoriteten av de inkluderade artiklarna har varit av 

kvalitativ forskningsdesign men även kvantitativa artiklar har analyserats. Vi har bedömt 

de kvalitativa artiklarna som trovärdiga enligt indikatorerna på god vetenskaplig kvalitet 

(Wallengren & Henricson, 2012). De kvalitativa artiklarna gav redogörelser av 

transpatienters och hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser. Kvalitativ metod lämpar 

sig väl vid forskning som önskar nå en djupare förståelse för personers individuella 

upplevelser (SBU, 2014). De kvantitativa artiklarna visade siffror på kunskapsbrist hos 

personalen som stödde resultatet av redogörelsen från de kvalitativa artiklarna. 

 

Vid kvalitetsbedömning av artiklarna användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (Berg et al., 1999; Willman et al., 

2011) (Bilaga A). Vi bedömde att 13 artiklar hade hög vetenskaplig kvalitet och att två 

artiklar hade medelhög vetenskaplig kvalitet. De artiklar som endast erhöll medelhög 

kvalitet uppvisade ett bortfall av deltagare och reflekterade själva över det som en svaghet i 

deras artiklar. Den ena artikeln redovisade ett bortfall på cirka tio procent samt beskrev 

inte metoden utförligt (Vance et al., 2015). Den andra artikeln redovisade ett bortfall på 

cirka 15 procent samt hade utelämnat information om forskningsetiskt godkännande och 

informerat samtycke (Gendron et al., 2013). Vid efterforskning framkom att tidskriften 

som publicerade artikeln kräver att alla författare ska kunna uppvisa papper om etiskt 

godkännande och informerat samtycke från deltagarna (Talbot, 2013). Vi ansåg därmed att 

artikeln kunde inkluderas i vårt resultat. 

Slutsats 

Enligt vårt resultat är bristen på kunskap om transrelaterad vård utbredd bland hälso- och 

sjukvårdspersonal. Transpatienter känner sig som forskningsobjekt där de själva måste 

undervisa personalen om hur deras hälsosituation ser ut och vilken vård de är i behov av. 

Utbildningsinsatser bör genomföras för att öka kompetensen hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Transpersoner rapporterar utbredd psykisk ohälsa och suicidalitet. För 

att kunna möta denna grupps vårdbehov behöver vården utvecklas på en rad områden, 

varav författarna till denna litteraturöversikt har identifierat följande områden: Vårdmiljö, 

Okunskap, Väntan på behandling samt Vårdplanering. 
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Fortsatta studier 

Fortsatta studier bör fokusera på förbättringsarbete och hur vården kan utvecklas för att bli 

mer transinkluderande. Forskning gällande praktiskt tillvägagångssätt och jämförelser av 

olika förbättringsprojekt vore intressant läsning. Fortsatta studier bör även undersöka hur 

vården kan arbeta för att inkludera transpersoner i det suicidförebyggande arbetet. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturöversikt har identifierat områden där vården av transpatienter kan 

utvecklas. Dessa områden rör bemötandet, vårdmiljön, hälso- och sjukvårdspersonalens 

kunskapsnivå och vårdplaneringen. Kompetensen kring transrelaterad vård bör höjas och 

riktlinjer utarbetas för att kunna implementeras inom hälso- och sjukvården. 

Sjuksköterskan kan verka som drivande part för detta förbättringsarbete och utveckla 

strategier för implementering. 
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BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



II 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Beagan BL, 

Chiasson A, 

Fiske CA, 

Forseth SD, 

Hosein AC, 

Myers MR, Stang 

JE 

2013 

Kanada 

Working with 

transgender 

clients: Learning 

from physicians 

and nurses to 

improve 

occupational 

therapy practice 

Att undersöka 

sjuksköterskors och läkares, 

inom primärvården, 

erfarenheter av vård av 

transpersoner i syfte att hitta 

rekommendationer som kan 

appliceras i arbetsterapi. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Sjuksköterskor och läkare inom 

primärvården som ansåg sig ha 

vårderfarenhet av HBTQ-patienter. 

Författarna identifierade teman och 

underteman efter att ha transkriberat 

de semi-strukturerade intervjuerna. 

21 

(-) 

Deltagarna kände en osäkerhet kring vård 

av transpersoner och önskade mer specifik 

kunskap. Grundpelare för bästa vård för 

transpersoner ansågs vara samarbete med 

patienter, erkännande av stigmatisering, att 

säkra transinkluderande system och 

tillvägagångsätt, vägledning inom 

vårdsystemet och holistisk vård. 

K 

I 

Carabez R, 

Pellegrini M, 

Mankovitz A, 

Eliason M, Ciano 

M, Scott M 

2015 

USA 

“Never in all my 

years…”: Nurses’ 

education about 

LGBT health 

Att undersöka 

sjuksköterskors utbildning 

och kunskaper i HBTQ-

relaterad omvårdnad samt ta 

reda på hur bekväma 

sjuksköterskor är att arbeta 

med dessa patienter.   

Kvalitativ intervjustudie. 

Sjuksköterskor från San Francisco 

som arbetar inom olika 

vårdinrättningar. Strukturerade 

intervjuer som utfördes av 

sjuksköterskestudenter. 

Innehållsanalys för att identifiera 

teman och mönster.  

268 

(-) 

Resultatet visade att 80 procent av 

sjuksköterskorna inte hade någon 

utbildning eller kunskap om HBTQ-

relaterade frågor. De flesta uppgav att de 

kände sig bekväma med att vårda HBTQ-

personer, men baserat på intervjuerna 

kunde författarna utläsa att de antagligen 

inte givit dem HBTQ-anpassad vård. 

Studien ger förslag på hur utbildning av 

sjuksköterskor kan leda till förbättring. 

K 

I 

Gendron T, 

Maddux S, 

Krinsky L, White 

J, Lockeman K, 

Metcalfe Y, 

Aggarwal S 

2013 

USA 

Cultural 

competence 

training for 

healthcare 

professionals 

working with 

LGBT older 

adults 

Att undersöka hur ett projekt 

med att utbilda hälso- och 

sjukvårdspersonal som 

arbetar med äldre HBTQ-

personer har utfallit. 

Kvalitativ och kvantitativ 

processutvärdering. Hälso- och 

sjukvårdspersonal, som arbetar med 

äldre, som tidigare har genomgått en 

HBTQ-utbildning. Semi-

strukturerade intervjuer, 

observationsstudier och 

frågeformulär i början och i slutet av 

projektet.  

199 

(31) 

Resultatet visar att arbetsgivarna var nöjda 

med utbildningen som de anställda fått och 

den hade givit dem en ökad kunskap. 

Däremot ansåg de anställda att de behövde 

än mer utbildning. Pilotprojektet är ett 

positivt exempel på ett samarbetsinitiativ 

mellan flera olika aktörer. 

P 

K 

II 

BILAGA B 



III 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Gridley SJ, Crouch 

JM, Evans Y, Eng 

W, Antoon E, 

Lyapustina M, 

Schimmel-Bristow 

A, Woodward J, 

Dundon K, Schaff 

R, McCarty C, 

Ahrens K, Breland 

DJ 

2016 

USA 

Youth and caregiver 

perspectives on barriers to 

gender-affirming health care 

for transgender youth 

Att få förståelse 

för hinder som 

unga 

transpersoner och 

vårdnadshavare 

till transpersoner 

stöter på när de 

ska få tillgång till 

könskorrigerande 

behandling. 

Kvalitativ och kvantitativ metod. 

Urvalet bestod av transpersoner i 

åldrarna 14 till 22 år och 

vårdnadshavare till transpersoner. Data 

samlades in med kvalitativa intervjuer, 

semi-strukturerade fokusgrupper eller 

genom en internetbaserad 

undersökning. Induktiv analysmetod för 

att identifiera nya teman och 

sammankoppla liknande teman. 

65 

(-) 

Sex teman kunde identifieras: (1) 

finns endast ett fåtal utbildade inom 

könskorrigerande behandling som är 

specialiserade på barn, (2) brist på 

metodiska protokoll, (3) 

inkonsekvent användning av 

egenvalda namn/pronomen, (4) 

okoordinerad vård, (5) 

begränsad/försenad tillgång till 

hormonblockerare och 

hormonbehandling, och (6) att 

vården inte ingår i försäkringen. 

P 

K 

I 

Hagen DB, Galupo 

MP 

2014 

USA 

Trans*individuals’ 

experiences of gendered 

language with health care 

providers: Recommendations 

for practitioners 

Att förmedla 

rekommendationer 

för att förbättra 

vården av 

transpersoner. 

Kvalitativ intervjustudie. Personer över 

18 år som identifierade sig själva som 

transpersoner. Semi-strukturerade 

intervjuer med tematisk analys för att få 

med så detaljerade erfarenheter som 

möjligt. 

20 

(-) 

Rekommendationer om hur hälso- 

och sjukvårdspersonal kan förbättra 

den transrelaterade vården som 

bygger på fyra teman som framkom 

under intervjuerna. 

K 

I 

Jaffee KD, Shires 

DA, Stroumsa D 

2016 

USA 

Discrimination and delayed 

health care among 

transgender women and men: 

Implications for improving 

medical education and health 

care delivery 

Att undersöka 

uppskjutandet av 

att söka vård på 

grund av 

diskriminering 

bland 

transpersoner. 

Kvantitativ design. MtF och FtM som 

på grund av skada eller sjukdom var i 

behov av vård inkluderades. 

Internetbaserat frågeformulär med 70 

frågor som utfördes under 2008, som nu 

analyserats med ett annat syfte, med 

hjälp av ett mjukvaruprogram.  

3486 

(-) 

Nästan en tredjedel av deltagarna 

hade inte sökt eller sköt på att söka 

vård på grund av diskriminering. 

Deltagare som var tvungna att 

undervisa hälso- och 

sjukvårdspersonalen om 

transpersoner led fyra gånger större 

risk att skjuta på ett vårdbesök när 

de var i behov av vård. 

R 

I 

BILAGA B 



IV 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Jaffer M, Ayad J, 

Tungol JG, 

MacDonald R, 

Dickey N, Venters 

H 

2016 

USA 

Improving transgender 

healthcare in the New York 

City correctional system 

Att granska och 

utvärdera genomfört 

förbättringsarbete för 

vård av transpersoner 

i New York Citys 

fängelsesystem. 

Kvalitativa intervjuer och 

observationsstudier. Transpersoner 

med hormonbehandling fick svara på 

ett frågeformulär. Personalen fick 

genomgå en HBTQ-utbildning svara på 

ett frågeformulär. Resultatet 

avidentifierades och analyserades i 

Microsoft Excel. 

27 

(-) 

Tre månader efter HBTQ-

utbildning för hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade 

klagomålen från patienterna 

halverats. Efter utvecklandet och 

implementeringen av nya riktlinjer 

gällande transpersoner försvann 

alla klagomålen på ett halvår. 

K 

P 

I 

Linander I, Alm E, 

Hammarström A, 

Harryson L 

2017 

Sverige 

Negotiating the (bio)medical 

gaze: Experiences of trans-

specific healthcare in 

Sweden 

Att analysera 

patienters erfaren-

heter av att hitta och 

få tillgång till 

könskorrigerande 

behandling.  

Kvalitativ intervjustudie. Deltagarna 

var personer med transerfarenhet som 

hade sökt eller funderat på att söka 

transspecifikvård. Grundad teori 

användes för att analysera de inspelade 

intervjuerna.  

14 

(-) 

Deltagarna upplevde flertalet 

brister inom den transrelaterade 

vården vilket ledde till att 

transpersonerna tog mer eget 

ansvar, till exempel genom att 

beställa hormoner från utlandet.  

K 

I 

Lindroth M 

2016 

Sverige 

‘Competent persons who can 

treat you with competence as 

simple as that’: An interview 

study with transgender 

people on their experiences 

of meeting health care 

professionals 

Att beskriva hur 

transpersoner 

upplever mötet med 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen i 

samband med sexuell 

hälsa och rättigheter. 

Kvalitativ deskriptiv design. Tjugo 

personer, mellan 18 till 74 år, med 

transerfarenhet intervjuades. Resultatet 

analyserades med konstruktivistisk 

grundad teori. 

20 

(-) 

Deltagarna upplevde ett respektlöst 

bemötande från vårdpersonalen. De 

kände sig utstötta, övergivna efter 

genomförd könskorrigering och att 

de hade förväntningar att leva upp 

till en uppsatt mall för hur man ska 

vara som transperson. 

K 

I 

McCann E, Sharek 

D 

2014 

Irland 

Challenges to and 

opportunities for improving 

mental health services for 

lesbian, gay, bisexual, and 

transgender people in 

Ireland: A narrative account 

Att undersöka 

HBTQ-personers 

upplevelser av den 

psykiatriska hälso- 

och sjukvården på 

Irland, både positiva 

och negativa 

upplevelser. 

Explorativ forskningsdesign. Både 

kvalitativa och kvantitativa data 

samlades in. Patienter inom psykiatrisk 

vård i Irland över 18 år. Medianålder 

34 år. Semistrukturerade intervjuguide. 

Dataanalyserades både med ett digitalt 

kodningsprogram och sedan 

innehållsanalys för att hitta teman och 

mönster.   

125 

(-) 

20 

(-) 

Resultatet visade att det fanns flera 

områden inom den psykiatriska 

vården som kunde förbättras både 

gällande bemötande, HBTQ-

kompetens hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen, tillgänglighet 

och en mer holistisk syn på 

patienten. 

P 

K 

I 
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Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År  

Land  
 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Radix AE, 

Lelutiu-

Weinberger C, 

Gamarel KE 

2014 

USA 

Satisfaction and 

healthcare utilization 

of transgender and 

gender non-

conforming 

individuals in NYC: 

A community-based 

participatory study 

Att undersöka hur 

transpersoner i New 

York City upplever 

hälso- och sjukvården 

i staden. I studien 

undersöker man vilka 

vårdbehov finns, om 

transpersoner är nöjda 

med den vård de 

erbjudits och vad de 

saknar. 

Kvantitativ och kvalitativ studie. Kort 

kvantitativ enkät och fyra kvalitativa 

fokusgrupper (community-based 

participatory research [CBPR]- 

perspektiv). Transpersoner i New York 

City mellan 18 till 64 år. De som 

inkluderades hade sjukförsäkring. Statistik 

dataanalyserades med hjälp av 

programmet SPSS 20.00. Fokusgruppsdata 

analyserades med hjälp av grundad teori 

processanalys och teman identifierades. 

46 

(4) 

Resultatet visade att de fanns svårigheter 

på fyra olika områden relaterat till 

studiens syfte: transpersoners upplever 

dålig tillgänglighet till förebyggande 

hälso- och sjukvård, dålig tillgänglighet 

till könskorrigerande vård (till exempel 

hormonbehandling), dålig juridisk 

rådgivning och juridiskt stöd samt 

frånvaro av transpersoner i 

folkhälsokampanjer och 

folkhälsomaterial.    

P 

K 

I 

Riggs DW, 

Bartholomaeus 

C 

2016 

Australien 

Australian mental 

health nurses and 

transgender clients: 

Attitudes and 

knowledge 

Att undersöka 

sjuksköterskors, som 

jobbar med 

transpersoner inom 

psykiatrins, 

erfarenheter 

kunskaper och 

attityder. 

Kvantitativ enkätstudie. Data analyserades 

digitalt genom SPSS 21.0. Sjuksköterskor 

som arbetade inom psykiatrin 

inkluderades. 72 procent kvinnor och 28 

procent män.  

96 

(-) 
Resultatet visade att flertalet 

sjuksköterskor hade vårdat transpersoner 

som patienter men endast ett fåtal hade 

fått något specifik utbildning inom 

området. Utbildning inom området 

upplevdes som något positivt. Både 

utbildning och erfarenheter ledde till 

bättre klinisk kompetens. Kvinnor och 

äldre sjuksköterskor uppvisade högre 

klinisk kompetens än män och yngre.  

P 

I 

Rutherford K, 

McIntyre J, 

Daley A, Ross 

LE 

2012 

Kanada 

Development of 

expertise in mental 

health service 

provision for lesbian, 

gay, bisexual and 

transgender 

communities 

Att undersöka hur 

vårdgivare inom 

psykiatrin med 

HBTQ-inriktning har 

organiserat sin 

verksamhet.  

Kvalitativ intervjustudie. Vårdgivare inom 

psykiatrin med minst 2 års erfarenhet av 

att jobba med HBTQ-personer 

inkluderades. Semi-strukturerade 

intervjuer. Data analyserades med hjälp av 

ett deskriptivt fenomenologiskt perspektiv 

där teman och underteman identifierades. 

8 

(-) 
Resultatet visade på en brist av HBTQ-

utbildning inom psykiatrin. Deltagarna 

som själva identifierade sig som HBTQ-

personer föreslår en rad 

rekommendationer för förbättringsarbete. 

K 

I 

BILAGA B 
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Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land  
 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Torres CG, 

Renfrew M, 

Kenst K, Tan-

McGrory A, 

Betancourt JR, 

López L 

2015 

USA 

Improving transgender 

health by building safe 

clinical environments 

that promote existing 

resilience: Results from 

a qualitative analysis of 

providers 

Att få djupare 

förståelse för 

vårdbehov och 

karaktärsdrag hos 

unga transpersoner.  

Kvalitativ intervjustudie. Unga 

transpersoner mellan 13 till 21 år 

inkluderades. Alla boendes i Boston. 

Djupintervjuer med 14 stycken öppna 

frågor. Data analyserades med hjälp av 

grundad teori och teman identifierades. 

11 

(-) 

Resultatet visade på en brist på 

tillgänglighet till hälso-och sjukvård, 

svårigheter att navigera runt i hälso- och 

sjukvårdssystemet och bristen på hälso- 

och sjukvårdspersonal med HBTQ-

utbildning. Studien poängterar att 

vårdgivare bör stärka unga 

transpersoners motståndskraft mot det 

normativa samhället och förstärka denna.  

K 

I 

Vance Jr SR, 

Halpern-

Felsher BL, 

Rosenthal SM 

2015 

USA 

Health care providers’ 

comfort with and 

barriers to care of 

transgender youth 

Att undersöka 

vårdgivares kliniska 

erfarenheter att 

vårda unga 

transpatienter.  

Kvantitativ enkätstudie. Vårdgivare som 

var medlemmar i två intresseorganisationer 

fick mejl om enkätstudien. Data 

analyserades digitalt i SPSS version 19 och 

sammanställdes statistiskt. 

475 

(46) 
Resultatet visade på att de största 

svårigheterna med att erbjuda vård till 

unga transpatienter var brist på: 

utbildning, klinisk erfarenhet och 

utbildade kliniker inom psykiatrin. 

P 

II 

BILAGA B 


