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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Forskning visar att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner har sämre hälsa i 

jämförelse med den övriga befolkningen. Orsaken till ohälsan är att de i större utsträckning 

än andra utsätts för fördomar, diskriminering och våld. Personer som avviker från den 

rådande heteronormen, löper en större risk att utsättas för olika stressfaktorer som 

diskriminering och negativt bemötande vilka har visat sig förekomma inom hälso- och 

sjukvård. Hälso- och sjukvården riskerar därmed att hindra HBTQ-personer från att få rätt 

vård och bidrar till en försämrad hälsa hos denna grupp. 

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva HBTQ-personers upplevelse av mötet med hälso- och sjukvårds- 

personal. 

 

 

Metod  

Litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl Complete och 

Pubmed granskats och analyserats utifrån litteraturöversiktens syfte samt presenterats i en 

matris. 

 

 

Resultat 

Resultatet visade att mötet med hälso- och sjukvårdspersonal kan upplevas både positivt 

och negativt vilket representeras genom de fyra övergripande teman som identifierades: 

heteronormativitet, kunskap, diskriminering och fördomar, samt interaktion.  

 

 

Slutsats 

Majoriteten upplever positiva möten med hälso- och sjukvårdspersonalen. Det förekom 

negativa möten som kan anses bero på den rådande heteronormativiteten som resulterar i 

okunskap och diskriminering. Detta kan i sin tur orsaka ökad ohälsa hos denna redan 

utsatta grupp.  

 

Nyckelord 

Diskriminering, HBTQ-personer, Heteronormativitet, Hälso- och sjukvårdspersonal, 

Mötet, Upplevelse. 

 

  



     

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Historik .............................................................................................................................. 1 

HBTQ ................................................................................................................................ 1 

Heteronormativitet ............................................................................................................ 3 

Hälso- och sjukvårdspersonal ............................................................................................ 4 

Mötet ................................................................................................................................. 4 

Problemformulering ........................................................................................................ 5 

SYFTE .................................................................................................................................. 5 

METOD ................................................................................................................................ 6 

Val av Metod .................................................................................................................... 6 

Urval ................................................................................................................................. 6 

Datainsamling .................................................................................................................. 6 

Databearbetning och dataanalys .................................................................................... 8 

Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 8 

RESULTAT ......................................................................................................................... 9 

Heteronormativitet ............................................................................................................ 9 

Kunskap ............................................................................................................................. 9 

Diskriminering och fördomar .......................................................................................... 10 

Interaktion ....................................................................................................................... 10 

DISKUSSION .................................................................................................................... 11 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 11 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 14 

Slutsats ............................................................................................................................ 15 

Fortsatta studier ............................................................................................................ 15 

Klinisk tillämpbarhet .................................................................................................... 15 

REFERENSER .................................................................................................................. 16 

 

BILAGA A-B 



1 

INLEDNING 

Forskning visar att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ) har sämre 

hälsa i jämförelse med den övriga befolkningen (Elliott, Kanouse, Burkhart, Abel, 

Lyratzopoulos, Beckett, Schuster & Roland, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2015) Orsaken 

till ohälsan är att de i större utsträckning än andra utsätts för fördomar, diskriminering och 

våld. Detta på grund av negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Personer som avviker från den rådande heteronormen, 

gällande sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck löper en större risk att 

utsättas för olika stressfaktorer som diskriminering och negativt bemötande 

(Socialstyrelsen, 2017), vilka har visat sig förekomma inom hälso- och sjukvård. Hälso- 

och sjukvården riskerar därmed att hindra HBTQ-personer från att få rätt vård och bidrar 

till en försämrad hälsa hos denna grupp (Diskrimineringsombudsmannen [DO,], 2012). 

 

 

BAKGRUND 

Historik 

Genom historien är HBTQ-personer utsatta för diskriminering och trakasserier. I Sverige är 

det kriminellt att ha sexuellt umgänge med någon av samma kön ända fram till år 1944, då 

det avkriminaliseras för personer över 18 år. Inte förrän år 1973 uttalar riksdagen att 

homosexuell samlevnad är en av samhället accepterad samlevnadsform. Homosexualitet 

anses vara en sjukdom ända fram till år 1979, då Socialstyrelsen beslutar att ta bort 

sjukdomsstämpeln. År 1982 diagnostiseras Sveriges första patient med Aquired immune 

deficiency syndrome (AIDS) och män som har sex med män är en överrepresenterad grupp 

av de drabbade. Danmark är år 1989 först i världen med att införa registrerat partnerskap, 

ett slags äktenskap, för samkönade par (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter [RFSL], 2015). År 1995 kan homosexuella par i 

Sverige registrera partnerskap och år 2009 tillåts de ingå äktenskap (Jonsson, 2015). 

Namnlagen ändras år 2009 till att alla myndiga personer är fria att välja tilltalsnamn, 

oavsett juridiskt kön. Fram till år 2013 är det ett krav att steriliseras i samband med 

könsbekräftande behandling i könstillhörighetslagen, men nu tas kravet bort (RFSL 

Ungdom, 2017). För att förbättra HBTQ-personers hälsa och främja deras lika rättigheter 

och möjligheter, tar regeringen år 2014 fram en nationell samlad strategi innehållande 

långsiktiga insatser på olika områden i samhället, där bland annat hälsa, vård och sociala 

tjänster är ett av fokusområdena (Regeringskansliet, 2016). 

 

 

HBTQ 

HBTQ är ett samlingsbegrepp i frågor som rör könsidentitet och sexuell läggning. Med 

homosexuella avses såväl kvinna-till-kvinna-relationer, som man-till-man-relationer. Med 

bisexuella menas personer som har sexuella relationer både till det egna könet och till det 

motsatta. Det latinska ordet trans betyder ”överskridande”. Transpersoner är de som 

upplever sig tillhöra ett annat kön än det biologiska kön de tillskrivits vid födseln, har inget 

med sexuell läggning att göra, utan handlar om könsidentitet och könsuttryck. Queer är ett 

kritiskt förhållningssätt mot rådande normer och ett sätt att definiera sig själv med 

könsidentitet, relationer och sexuell utövning. Gay, lesbian, bisexual, transsexual och queer 

people, (GLBTQ), är engelska språkets motsvarighet till HBTQ (RFSL, 2015).  

http://transformering.se/RFSL
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Begreppet förekommer även som LGBTQ där bokstäverna skrivs i annan ordningsföljd 

men innebörden är densamma som för GLBTQ (RFSL, 2015). 

 

Kön, könsidentitet och könsuttryck 

Enligt RFSL Ungdom (2014), kan begreppet kön brytas ner i olika delar: biologiskt kön, 

juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck. Biologiskt kön bedöms av vårdpersonal och 

förenklat definieras det utifrån inre- och yttre könsorgan, könskromosomer och hormon-

nivåer. Juridiskt kön är det som står registrerat hos myndigheter och i identitetshandlingar 

och som tilldelas barn utifrån det biologiska könet vid födseln. Juridiskt kön i Sverige är 

två till antalet och näst sista siffran i personnumret talar om vilket av de två könen en 

tilldelats. Vidare menar RFSL (2015), att könsidentitet handlar om det självupplevda könet 

exempelvis kvinna, man, transperson och så vidare. Vilken könsidentitet personen har 

bestäms inte utifrån hens biologiska eller juridiska kön. Könsuttryck är hur en person 

uttrycker sitt kön exempelvis genom kläder, kroppsspråk, frisyr, röst och socialt beteende 

(RFSL, 2015). 

 

Hälsa inom HBTQ 

Att HBTQ-personer har sämre hälsa visar Conron, Mimiaga och Landers (2010) i sin 

studie, där sexuella minoriteters (homosexuella och bisexuella) ohälsa jämförs med 

heterosexuellas. De kommer fram till att sexuella minoriteter är mer inaktiva, känner mer 

stress och oro, röker och använder droger mer, har i större utsträckning astmatiska besvär, 

trakasseras oftare och testar sig mer frekvent avseende Human immunodeficiency virus, 

(HIV). Conron et al. (2010) påvisar också att det förekommer hälsoskillnader inom 

gruppen sexuella minoriteter. Bisexuella personer är mer nedstämda, har oftare 

självmordstankar och högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom känner de större 

motstånd till att söka sjukvård bland annat på grund av diskriminering. Homosexuella 

kvinnor har större benägenhet att utveckla övervikt och fetma samt hjärt- och 

kärlsjukdomar jämfört med heterosexuella kvinnor, medan homosexuella män löper lägre 

risk att drabbas av övervikt och fetma än heterosexuella män. Silenzio, Pena, Duberstein, 

Cerel och Knox (2007); King et al. (2008); Lytle, de Luca och Blosnich (2014), har i sina 

studier funnit att homosexuella och bisexuella är mera benägna än befolkningen i övrigt, 

till självskadebeteende, självmordstankar, självmordsförsök och depression.  

 

Fredriksen-Goldsen et al. (2014), belyser i sin studie att transpersoner är en extra utsatt 

grupp bland sexuella minoriteter och kommer fram till att dessa personer löper betydligt 

högre risk att drabbas av fysisk ohälsa, funktionsnedsättningar, depression och upplevd 

stress jämfört med icke transpersoner. Transpersoners ohälsa tydliggörs även i en rapport 

från Folkhälsomyndigheten, (2015), där suicidtankar och suicidförsök uppges som vanligt 

förekommande former av ohälsa. Vidare framkommer det att en del transpersoner inte kan 

leva efter sin könsidentitet. Resultat från studien visar att det främst är livsvillkor i form av 

kränkande behandling, diskriminering, våld och lågt förtroende för samhällsinstitutioner 

som påverkar hälsan negativt (Folkhälsomyndigheten, 2015). I Westerboten, Blomberg, 

Renström, Saffo, Schmidt, Jansson, Aanesens (2017), studie framkommer att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte respekterar transpersoners könsidentitet, vilket kan leda till att 

transpersonerna skjuter upp eller helt undviker att söka sjukvård, trots att de har 

medicinska behov. 
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Heteronormativitet 

Aktörer inom hälso- och sjukvård ser vården som genusneutral, och utgår från att hela 

befolkningen får vård på lika villkor i enlighet med lagen (Röndahl, 2010). Enligt 

Smirthwaite (2010), innebär genusneutral eller könsneutral att inget genus eller kön är 

mera värt eller normgivande än det andra. Röndahl (2010), menar att det finns normer i 

samhället som också genomsyrar sjukvården. En av dessa normer är heteronormativitet 

eller heteronormen, som är en föreställning ”att heterosexualitet är en allomfattande norm 

med överordnad maktstruktur vilket betyder att heterosexualitet är individens och 

samhällets moralregel”. Konsekvensen av heteronormativitet är att alla människor tilltalas 

och bemöts som heterosexuella. I en förlängning kan även sägas att heteronormen finns 

med oss från födseln, vi tar den för given och anser den tillhöra det normala beteendet samt 

att den är osynlig, omedveten och styr obemärkt (Röndahl, 2010, ss. 311-312). 

 

Den rådande heteronormen kan därför göra att mötet med vården upplevs negativt för en 

HBTQ-person. Att vara heterosexuell anses vara normalt medan det anses onormalt att 

vara homosexuell. HBTQ-personer gör sig osynliga på grund av rädsla för omgivningens 

negativa reaktioner, vilket i sin tur kan leda till ensamhet och utanförskap (Röndahl, 2010). 

Enligt Röndahl (2006) förstärker den heterosexuella normen traditionella könsroller och 

den konservativa synen på familjen. Heteronormativiteten påverkar således 

kommunikationen, interaktionen och relationen mellan människor. Även Schwinn och 

Dinkel (2015) kommer i sin artikel fram till att vårdpersonal vid vård och omsorgsboenden 

fortsätter med heteronormativa attityder som präglar samhället och på så vis förminskas 

HBTQ-personer genom sitt heteronormativa bemötande. 

 

Heteronormen påverkar vårdpersonalens attityder gentemot homosexuella. I Röndahls 

studie (2004) framkommer att omvårdnadspersonals attityder mot homosexuella har 

förbättrats och att majoriteten har en positiv syn på homosexuella, men att en del har en 

neutral attityd (varken positiv eller negativ) och en minoritet negativ attityd. De personer 

som ser homosexualitet som medfödd har en positiv attityd och de som menar att 

homosexualitet är förvärvad har en negativ attityd. Evidens för sjuksköterskors negativa 

attityder gentemot HBTQ-personer visar även Dorsens (2012) litteraturstudie. 

 

Heteronormativitetens påverkan i mötet mellan homosexuella kvinnor och deras läkare är 

något som Marques, Nogueira och de Oliveira (2015) tar upp i sin studie. De kommer fram 

till att läkarna är styrda av denna norm och i mötet med de homosexuella kvinnorna så 

resulterar detta i ett icke-tillfredsställande möte för de sistnämnda, något som i slutändan 

kan få konsekvenser för deras hälsa. 

 

Lagar och riktlinjer 

I det svenska samhället har rättigheterna och lagliga skyddet för HBTQ-personer 

förbättrats. Diskrimineringslagens ändamål .”att motverka diskriminering och att främja 

alla samhällsgruppers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning eller ålder.” (SFS, 2008:567). I hälso- och sjukvårdslagen 

stadgas att hela befolkningen ska ges vård på lika villkor och den skall ges med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763). 
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I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor framgår att sjuksköterskan i sin profession skall 

respektera de mänskliga rättigheterna och bemöta människor med respekt, oavsett bland 

annat kön och sexuell läggning. Vidare framgår att i sjuksköterskans ansvar ligger att 

arbeta för insatser som tillgodoser allmänhetens och särskilt sårbara befolkningsgruppers 

hälsa och sociala behov (International Council of Nurses, 2014). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

Med hälso- och sjukvårdspersonal menas de som arbetar i offentlig och privat hälso- och 

sjukvård och som medverkar i vård av patienter. Personal som omfattas är anställda vid 

sjukhus och andra vårdinrättningar, apotekspersonal, personal vid giftinformations-

centralen och larmcentralen, samt andra yrkesgrupper som skall omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen. Även de som är på tillfälligt besök i Sverige och som tillhandahåller 

tjänster inom yrke inom hälso- och sjukvården, utan att ha svensk legitimation för yrket är 

inkluderade i gruppen hälso- och sjukvårdspersonal (Lag om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område, 1998:531). 

 

Mötet 

I Svensk sjuksköterskeförenings (2017, s. 7), Värdegrund för omvårdnad, beskrivs mötet: 

”Mötet mellan patient och vårdare kan ses som ett tillfälle där verkligheten kan delas och 

partnerskap uppnås om ömsesidig öppenhet finns.” Värdegrunden hjälper vårdpersonal till 

ett gemensamt förhållningssätt i det kliniska arbetet.  

 

Ett gott möte är en viktig aspekt när det gäller högkvalitativ primärvård. Det bidrar till en 

positiv attityd och ger en grund för förtroende i vårdande relationer (Nygren Zotterman, 

Skär, Olsson & Söderberg, 2015). I samma studie menas att karaktärsdrag för goda möten 

är fokus på patienten, hens behov och genom att visa ett genuint intresse och respekt. 

Därutöver se och lyssna på patienten och att bekräfta hen som person. I motsats kan sägas 

att stress och tidsbrist bidrar negativt till goda möten. Vidare framkommer det att om ett 

tidigare möte gjort patienten missnöjd, är det viktigt att träffa patienten igen, att be om 

ursäkt och förklara, vilket skapar framtida förutsättningar för goda möten.  

 

Wadensten, Engholm, Fahlström och Hägglund (2009) finner i sin studie att personal har 

svårigheter att definiera vad ett gott möte innebär. Däremot är det enklare att uttala vad ett 

dåligt möte innebär och framförallt varför det är svårt att avgöra hur mötena uppfattas som 

goda möten. Överlag instämmer samtliga deltagare i studien, att professionell behandling 

och individuellt anpassade möten baserade på respekt och integritet är något som alla 

patienter har rätt till. I studien framkom det att tre viktiga begrepp inom innebörden av 

goda mötet var: omvårdnadsmöten utifrån jämlikhetsperspektivet, omvårdnadsmöten 

baserade på integritet och omvårdnadsmöten för att främja säkerhet. 

 

Gustafsson, Snellma och Gustafsson (2013) menar att det goda mötet är ett komplext 

fenomen med olika attribut och dimensioner och har i en studie urskilt några av karaktärs-

dragen. Det goda mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient eller närstående, 

karaktäriseras av delaktighet, en närande relation, ömsesidigt ansvar, trygghet och värme. 

Detta skapar en läkande kraft för patienten och livsförändrande ögonblick kan uppstå. 

 

Holopainen, Kasén och Nyström (2014) undersöker i sin studie vad ett möte mellan två 

människor innebär.  
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De menar att en samhörighet uppstår i mötet, att vi är en del i en ömsesidig existens som vi 

inte fullt kan förstå. Sjuksköterskans roll innebär att möta patienten på jämlik nivå och 

därigenom ingå i ett partnerskap. Vidare anser Holopainen, Kasén och Nyström att 

sjuksköterskor som har god självkännedom, också förstår patienten och dennes situation. I 

studien frågar sig författarna om det kan vara så att det essentiella ligger i de osagda orden 

eller i utförda handlingar, utanför det sjuksköterskan informerar om muntligt, 

rekommenderar eller lär patienten. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad (2016) innebär 

personcentrerad omvårdnad ett partnerskap med patienten gällande hens vård och 

behandling. Med partnerskap menas en ömsesidig respekt mellan å ena sidan patientens 

och anhörigas kunskap om hur det upplevs att leva med ohälsa å andra sidan med hälso- 

och sjukvårdspersonalens kunskap inom sin profession. Vidare menas att varje människa är 

unik och ska mötas med ett personcentrerat förhållningssätt efter sina förutsättningar. 

Cramm, Leensvaart, Berghout och Van Exel (2015) fann i sin studie att patienter ansåg att 

de viktigaste faktorerna inom personcentrerad omvårdnad var att bli lyssnad på och att bli 

bemött med värdighet och respekt. 

 

Problemformulering 

HBTQ-personer upplever ohälsa i högre utsträckning än andra grupper i befolkningen, 

(Elliot et al., 2015; Folkhälsomyndigheten, 2015) bland annat på grund av att det i 

samhället råder hetero-normativitet (Marques, Norueira & de Oliveira, 2015; Röndahl, 

2004; Röndahl, 2010; Schwinn & Dinkel, 2015; Socialstyrelsen, 2017) som även 

genomsyrar hälso- och sjukvården (DO, 2012). Detta är problematiskt för HBTQ-personer 

då dessa faller utanför normen och på så vis blir de extra sårbara och utsätts för 

diskriminering och fördomar, vilket gör att de upplever mer ohälsa i jämförelse med andra 

grupper (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Genom att undersöka hur HBTQ-personer upplever mötet med hälso- och sjukvården, kan 

deras upplevelser och erfarenheter bidra till en ökad medvetenhet och förståelse för de 

problem och hälsorisker som HBTQ-gruppen utsätts för. Insikten i hur denna grupp 

upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal, kan göra att förutsättningar skapas för 

en bättre hälsa för HBTQ-personer. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva HBTQ-personers upplevelse av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

METOD 

Val av Metod 

För att besvara syftet valdes litteraturöversikt som metod. Litteraturöversikt innebär ett 

sökande i databaser och enligt Friberg (2017) innebär litteraturöversikt att skapa en 

översikt över kunskapsläget inom ett specifikt område som ska besvara studiens syfte.  
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Det kan innebära att för att få syftet besvarat, att både kvantitativa och kvalitativa studier 

analyseras. Enligt Dahlborg Lyckhage (2017) innebär den kvantitativa ansatsen att det som 

studeras är samband mellan olika mätbara variabler. En kvalitativ ansats är knuten till 

kontext och är inte generaliserbar som den kvantitativa ansatsen. Båda ansatserna är 

viktiga för omvårdnadsvetenskapen och för att bidra till att öka kunskapen inom vården 

som baseras på evidens (Dahlborg Lyckhage, 2017), vilket ytterligare motiverar valet av 

metod. 

 

Urval 

Syftet med studien har styrt valet av vetenskapliga forskningsartiklar som ligger till grund 

för resultatet. En avgränsning i tid har gjorts, där ingen artikel äldre än tio år har 

inkluderats, eftersom aktuell forskning eftersträvas (Östlundh, 2017). Alla åldrar i HBTQ-

gruppen, samt alla professioner inom hälso- och sjukvården har inkluderats för att erhålla 

ett så brett urval som möjligt. Valda artiklar är peer reviewed, vilket innebär att de är 

granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017) vilket i denna 

litteraturöversikt ansågs utgöra en garant för vetenskaplig kvalitet. Vidare har engelska 

valts som inklusionskriterium, då språket behärskas av båda författarna till denna 

litteraturöversikt samt att merparten av det vetenskapliga materialet är skrivet på engelska 

(Östlundh, 2017). Termen research article, vetenskaplig artikel, har använts i de databaser 

där det varit möjligt, för att kvalitetssäkra att valt material är vetenskapligt. En 

vetenskaplig artikel uppfyller uppställda krav och bestämda regler såsom att de redovisar 

ny kunskap, är möjliga att granska, har varit utsatta för bedömning och publiceras på 

engelska (Segersten, 2017). I enlighet med Friberg (2017), har både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar inkluderats i urvalet (2017). Enbart etiskt granskade artiklar har 

inkluderats (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Datainsamling 

Via databaserna Pubmed och Cinahl Complete har artiklar sökts för att svara på syftet. 

Pubmed är en databas främst inom medicin men även inom omvårdnad (Östlundh, 2017). I 

Pubmed användes sökord i form av Medical Subject Headings, Mesh-termer, som är 

standardiserade söktermer. I Cinahl Complete, en databas med fokus på omvårdnad och 

närliggande områden, användes Cinahl headings som är söktermer specifika för denna 

databas (EBSCO, 2017). Därutöver gjordes en fritextsökning gällande "encounter" som 

inte återfanns som Mesh-term eller Cinahl subject headings. Sökorden valdes utifrån 

studiens syfte i enlighet med Friberg (2017). De valda sökorden som användes var: 

"attitude of health personnel", "attitude to health", "GLBT persons", "health services needs 

and demand", "LGBT", "LBTQ", "nursing role", "professional-patient relations" och 

"sexual minorities". Sökorden användes i olika kombinationer tillsammans med den 

booleska operatorn "AND" (se tabell 1). Slutligen gjordes en effektiv sökning i Cinahl 

complete och Pubmed där begreppet ”GLBT persons” matchades med booelska 

operatorerna ”AND” och ”OR” tillsammans med "attitude of health personnel", "attitude to 

health", "health services needs and demand", "nursing role", "professional-patient 

relations" och "sexual minorities". Denna sökning genererade endast dubletter i Pubmed, 

det vill säga noll nya träffar, avseende artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte. 

Ingen manuell sökning har utförts. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i Pubmed och Cinahl Complete. 

 

Databas 

Datum 
Sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Pubmed 

30/8 2017 

Encounter 

AND 

LGBT 

10 10 2 2 

Pubmed 

30/8 2017 

Encounter 

AND 

LGBTQ 

4 4 3 3 

Pubmed 

30/8 2017 

Encounter 

AND 

Sexual minorities 

37 13 4 3 

Pubmed 

30/8 2017 

Attitude of health personnel 

AND 

Sexual minorities 

119 44 3 3 

Cinahl 

Complete 

8/9 

2017 

GLBT persons 

AND 

Attitude of health personnel 

OR 

Nursing Role 

OR 

Attitude to Health 

OR 

Professional-Patient Relations 

OR 

Health Services Needs and 

demand 

242 20 6 4 

TOTALT: 412 91 18 15 

 

Databearbetning och dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna valdes utifrån sökorden som besvarade syftet. Först lästes 

artiklarnas titlar, därefter lästes abstrakten till de utvalda titlar som ansågs intressanta och 

för att kunna besvara studiens syfte. Antalet artiklar som valdes ut var 15 stycken som 

lästes i sin helhet av envar, för att därefter diskuteras och kvalitetsbedömas gemensamt. 

Enligt Friberg (2017), skall artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskas och denna 

litteraturöversikt använder Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga A) för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet. I sin nuvarande form är den modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De 

artiklar som fått betyget I (hög kvalitet) eller II (medelhög kvalitet) har inkluderats i 

resultatet och finns med i matrisen (se bilaga B). 
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I enlighet med Friberg (2017) har likheter och/eller skillnader identifierats vad beträffar 

teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång, syften och 

studiernas resultat. I dataanalysens början antecknades teman av var och en på post-it 

lappar för att sedan jämföras och diskuteras gällande likheter och skillnader. I denna 

process var matrisen till stor hjälp för överskådlighet av resultatet (se bilaga B). Vid 

oenighet, gjordes en djupare analys av problemområdet tills enighet uppnåddes. Utifrån 

dataanalysen valdes fyra teman: heteronormativitet, kunskap, diskriminering och fördomar, 

samt interaktion. Samtliga artiklar var på engelska och de översattes till svenska utifrån 

författarnas språkkunskaper samt med hjälp av hemsidan tyda.se, ett digitalt lexikon 

(http://www.tyda.se). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Helgesson (2015) menar att etisk forskning bland annat innebär forskning som tar hänsyn 

till forskningspersoner och försöksdjur samt inte utsätter dessa för onödiga risker. Vidare 

menas att med etisk forskning tas ett ansvar för hur resultaten nyttjas. Ambitionen med 

denna litteraturöversikt var att enbart använda etiskt granskade artiklar med tydliga etiska 

överväganden. Det ska inte förekomma tvivelaktigheter gällande hanteringen av data eller 

resultat, vilket även är målsättningen med denna litteraturöversikt, och på ett transparent 

vis presentera resultat, som besvarar syftet och inte undanhålla någon form av information. 

 

Fabricering, förvanskning och plagiering är exempel på oetisk forskning. Med fabricering 

menas att hitta på, till exempel att istället för att ha kommit fram till resultat genom 

forskning så är resultaten fabricerade, vilket inte ingår i etisk forskning. Med förvanskning 

avses att resultat ändras eller att metoden, själva processen, ändras på ett sådant vis att den 

avviker från gängse normer. Med plagiering menas att kopiera, att få någon annans arbete 

att verka som ens eget (Helgesson, 2015). I denna litteraturöversikt har ambitionen varit att 

varken fabricera, förvanska eller plagiera. Ett av tillvägagångssätten för att undvika 

fabricering, plagiering och förvanskning är genom refereringssystemet APA, American 

Psychological Association (American Psychological Association, 2009), som använts. 

Vidare kommer arbetet att granskas via Urkund som jämför texter för att undersöka om det 

förekommer plagiering (http://www.urkund.com/se/). 

 

RESULTAT 

I denna litteraturöversikt har HBTQ-personers upplevelser i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal studerats och resultaten visar att mötet kan upplevas både positivt och 

negativt. I beskrivningen av de positiva respektive negativa upplevelserna har över-

gripande teman identifierats (Friberg, 2017), utifrån de 15 artiklar som inkluderats i 

litteraturöversikten (se bilaga B). Följande teman har valts för att kunna besvara syftet: 

kunskap, heteronormativitet, diskriminering och fördomar, samt interaktion. 

 

Heteronormativitet 

Att heteronormativitet upplevs av HBTQ-personer i mötet med hälso- och sjukvården kan 

ses i flera studier där hälso- och sjukvårdspersonalen utgår ifrån att de är heterosexuella 

(Bauer, Zong, Scheim, Hammond & Thind, 2015; Bjorkman & Malterud, 2009; Curmi, 

Peters & Salamonson, 2016; Lindroth, 2016; McCann & Sharek, 2014; McNair, Hegarty & 

Taft, 2015; Munson & Cook, 2016; Röndahl, 2009; Sharek Burke, McCann, Sheerin, 

Glacken & Higgins 2015; von Vogelsang, Milton, Ericson & Strömberg, 2016).  

http://www.tyda.se)/
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Hetero-normativitet kan ta sig olika uttryck, i Sharek et als., (2015) studie förekom 

förutfattade meningar om homosexualtitet samt användande av ett heterosexistiskt språk 

vilket i sin tur skapade rädsla att avslöja sin sexuella läggning med risk för att bli 

ytterligare diskrimi-nerad och stigmatiserad. I motsats till att använda sig av ett sexistiskt 

språk, kunde HBTQ-personer i McNair et als., 2015, studie istället mötas av tystnad som 

en konsekvens av ett heteronormativt antagande av hälso- och sjukvårdspersonalen. En del 

av HBTQ-personerna som genomgått könsbekräftande behandling upplevde att de möttes 

av könsstereotypiska attityder av hälso- och sjukvårdspersonalen. De förväntades 

identifiera sig med och bete sig enligt förväntade normer för det "nya" könet, det vill säga 

man eller kvinna. Om HBTQ-personen ej identifierade sig som något av könen, möttes hen 

av okunskap (Dutton, Koenig, Fennie, 2008; Lindroth, 2016; von Vogelsang et al., 2016). 

 

Kunskap 

I mötet med hälso- och sjukvårdspersonal upplevde HBTQ-personer att de sistnämnda 

hade varierande grad av kunskap gällande HBTQ-specifika frågor. Ett flertal studier 

rapporterade om positiva möten där HBTQ-personerna upplevde att personalen hade goda 

kunskaper (Bauer, Zong, Scheim, Hammond & Thind, 2015; Bjorkman & Malterud, 2009; 

von Vogelsang, Milton, Ericson & Strömberg, 2016; Munson & Cook, 2016). HBTQ-

personerna var i mötet ofta obekväma med att ta upp frågor relaterade till sin unika 

situation, men när de möttes av påläst och kunnig personal blev mötet mindre obekvämt 

(Bauer et al., 2015). Flera HBTQ-personer i studierna rapporterade om brist på kunskap 

hos personalen (Bauer, Scheim, Deutsch & Massarella, 2014; Bjorkman & Malterud, 2009; 

Lindroth, 2016; McCann & Sharek, 2014; Poteat, German & Kerrigan, 2013; Sharek, 

McCann, Sheerin, Glacken & Higgins, 2015; von Vogelsang et al., 2016). I Sharek et als. 

(2015) studie upplevdes okunskapen som det största hindret i mötet med personalen. 

HBTQ-personer har rapporterat att personalen i mötet har erkänt sin kunskapsbrist och 

använt den som ett argument för att neka vård, eller för att få ställa frågor, som ibland 

uppfattats som irrelevanta eller kränkande (Bauer et al., 2014; Lindroth, 2016). HBTQ-

personer upplever att de har mer kunskap i HBTQ-frågor än personalen och att de får 

undervisa dem, vilket av en del upplevdes uttröttande och kränkande (Bauer et al. 2014; 

Poteat et al., 2013; von Vogelsang et al., 2016). Transpersoner är en extra utsatt grupp i 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonal, då de sistnämnda visat sig ha bristfällig kunskap 

om transpersoner (Bauer et al., 2014; Bauer et al., 2015; Dutton, Koenig & Fennie, 2008; 

Lindroth, 2016; Poteat, German & Kerrigan, 2013; von Vogelsang et al., 2016). 

 

Diskriminering och fördomar 

Diskriminering och fördomar upplevdes av HBTQ-personer i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Bauer, Scheim, Deutsch & Massarella, 2014; Curmi, Peters & 

Salamonson, 2016; McCann & Sharek, 2014; Dutton, Koenig & Fennie, 2008; Röndahl, 

2009; Sharek et al., 2015; Poteat, German & Kerrigan, 2013; Bjorkman & Malterud, 2009, 

O´Byrne & Watts, 2014). I ett par av studierna uppgav majoriteten av deltagarna att de inte 

upplevde sig diskriminerade relaterat till sin HBTQ-identitet (Sharek et al., 2015; McCann 

& Sharek, 2014). Diskrimineringen av HBTQ-personerna kunde i mötet upplevas som ett 

fördömande, förminskande, undvikande och patologiserande av HBTQ-identiteten (Bauer 

et al., 2014; Bjorkman & Malterrud, 2009; McCann & Sharek, 2014; O´Byrne & Watts, 

2014; Röndahl, 2009). Vidare tog sig diskrimineringen uttryck i att bli nekad vård med 

hänvisning till att hälso- och sjukvårdspersonalen saknade kunskap i HBTQ-frågor (Bauer 

et al., 2014; Lindroth, 2016).  
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I mötet med hälso- och sjukvården upplevde HBTQ-personer ett icke-inkluderande, 

sårande och förolämpande språkbruk (Bauer et al., 2014; McCann & Sharek, 2014). 

HBTQ-personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen använde fel tilltalsnamn eller 

pronomen (Dutton, Koenig & Fennie, 2008; Poteat, German & Kerrigan, 2013; von 

Vogelsang et al., 2016). I studien av McCann & Sharek, (2014) uppgav däremot en liten 

majoritet ett inkluderande språk i mötet med hälso- och sjukvården. Även upplevelsen av 

den skriftliga kommunikationen var att den innehöll ett diskriminerande språk (Dutton et 

al., 2008). Curmi, Peters och Salamonson (2016) studerade HBTQ-personers uppfattning 

av informationsmaterial specifika för den målgruppen och det framkom att denna typen av 

material uppfattades som viktig, men kunde även upplevas som utelämnande. 

 

Interaktion 

HBTQ-personers upplevelse av interaktionen med hälso- och sjukvårdspersonal har 

beskrivits som positiv när personalen visat respekt, värnat om integriteten, bekräftat 

HBTQ-personers identitet, varit lyhörda och bemött dem som vanliga patienter (Bjorkman 

& Malterud, 2009; Röndahl, 2009; von Vogelsang et al., 2016). Negativa attityder till och 

okunskap om homosexualitet bidrog till en sämre interaktion med hälso- och sjukvårds-

personal. Dock blev de flesta av patienterna bemötta med respekt trots att de ibland 

upplevde en viss distans i personalens beteende. (Röndahl, 2009). McNair, Hegarty och 

Taft, (2015) belyser ett hinder i interaktionen i form av tystnad mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och HBTQ-personer. O´Byrne och Watts, (2014) och Poteat, German 

och Kerrigans, (2013) studier visade att stigma påverkade interaktionen negativt. I flera 

studier framkommer det att HBTQ-personer i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal 

upplevde ett negativt bemötande vid avslöjandet av sin sexuella identitet, ”att komma ut” 

(Bjorkman & Malterud, 2009; Curmi, Peters & Salamonson, 2016; McNair, Hegarty & 

Taft, 2015; Mosack, Brouwer & Petroll 2013; O´Byrne & Watts, 2014; Sharek et al., 

2015). Det rapporterades även om positiva upplevelser då HBTQ-personen avslöjat sin 

sexuella identitet inför hälso- och sjukvårdspersonal (Bjorkman & Malterud, 2009; 

McNair, Hegarty & Taft, 2015). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Majoriteten av HBTQ-personerna i denna litteraturöversikt upplevde mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen som positivt, men det fanns även evidens för negativa möten. 

Heteronormativiteten gör att hälso- och sjukvårdspersonalen har bristande kunskap om 

HBTQ-frågor och därför möts HBTQ-personer av diskriminering och fördomar, vilket 

påverkar interaktion på ett negativt sätt. HBTQ-personernas negativa upplevelser i mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonal bidrar till att de drar sig för att söka vård eller undviker 

att söka vård, vilket skapar en ytterligare hälsorisk för denna, redan av ohälsa, drabbade 

grupp. Följaktligen kan sägas att hälso- och sjukvården förvärrar denna grupps ohälsa. För 

att ”hela befolkningen ska ges vård på lika villkor och den ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskildas människans värdighet” (SFS 1982:763), måste 

hälso- och sjukvårdspersonalen bli medveten om den rådande heteronormativiteten och i 

mötet med HBTQ-patienterna arbeta personcentrerat. 
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Heteronormativiteten påverkar HBTQ-personers upplevelse i mötet med personal inom 

hälso- och sjukvården (Bauer et al., 2015; Bjorkman & Malterud, 2009; Curmi, Peters & 

Salamonson, 2016; Lindroth, 2016; McCann & Sharek, 2014; McNair, Hegarty & Taft, 

2015; Röndahl, 2009; Sharek et al., 2015; von Vogelsang et al., 2016). Detta överens-

stämmer med Röndahl (2004), Dorsen (2012) och Schwinn och Dinkel (2015), i att 

HBTQ-personer möts av att personal är påverkad av heteronormativitet. Den tar sig uttryck 

i att HBTQ-personer bemöts och tilltalas som om de vore heterosexuella, till exempel 

genom att personal utgår ifrån att personens partner är av motsatt kön, att alla kvinnor har 

penetrerande sex och att transpersoner som genomgått könsbekräftande behandling 

identifierar sig som heterosexuella. Inskrivningsformulär där endast man/kvinna finns som 

alternativ kan upplevas som kränkande och exkluderande. För att kunna ge HBTQ-

personer bästa möjliga vård måste hälso- och sjukvårdspersonal bli medvetna om att inte 

alla patienter är heterosexuella, ha en öppen attityd och även ha kunskaper om hälsofrågor 

specifika för denna grupp. Medvetenhet, attityd och kunskap är nära sammankopplade och 

nödvändiga i mötet (Bjorkman & Malterud, 2009; McCann & Sharek, 2014). Att 

medvetandegöra heteronormativiteten hos hälso- och sjukvårdspersonalen är en 

förutsättning för att HBTQ-personer skall kunna bemötas på ett hälsofrämjande sätt. I 

medvetandegörandet av heteronormativiteten kan faktorer som religions- och generations-

tillhörighet utgöra en utmaning. Hälso- och sjukvårdspersonal som tillhör HBTQ-fientliga 

religioner eller äldre generationer med en konservativ syn på HBTQ, kan ha svårare att 

vilja medvetandegöra heteronomativitetens påverkan på hälso- och sjukvård (Munson & 

Cook, 2016; Röndahl, 2009). Heteronormativiteten är en allomfattande norm som gör att 

homosexualitet är samhällets moralregel (Röndahl, 2010), vilket innebär att alla bemöts 

som de vore heterosexuella. Detta gör att hälso- och sjukvårdspersonal har bristande 

kunskap om HBTQ-personer och deras behov. 

 

Bristen på kunskap är något som framkom i denna litteraturöversikt och som påverkar 

HBTQ-personers upplevelse av mötet med personal inom hälso- och sjukvård (Bauer et al., 

2014; Bjorkman & Malterud, 2009; Lindroth, 2016; McCann & Sharek, 2014; Poteat, 

German & Kerrigan, 2013; Sharek et al., 2015; von Vogelsang et al., 2016). I Munson och 

Cooks (2016) studie berättar kvinnor att hälso- och sjukvårdspersonal inte tror att lesbiska 

kvinnor behöver information om säker sex, eller kan drabbas av sexuellt överförbara 

sjukdomar eftersom sex mellan två kvinnor inte anses vara ”riktigt sex”. Det har 

framkommit att HBTQ-personer som uppsökt hälso- och sjukvård för en psykisk åkomma 

fått höra att den sannolikt beror på deras sexuella läggning. Vidare har HBTQ-personer 

mötts av attityden att deras sexuella läggning är en fas som nog går över med tiden, eller 

att den är en sjukdom som kan behandlas eller botas (Bjorkman & Malterud, 2009). Av de 

inkluderade artiklarna i resultatet som handlade om transpersoner (von Vogelsang et al., 

2016; Bauer et al., 2014; Bauer et al., 2015; Dutton et al., 2008; Lindroth, 2016), framgick 

att transpersoner är extra sårbara för hälso- och sjukvårdspersonalens okunskap. 

Transpersoner upplever sig som annorlunda och udda på grund av att deras biologiska kön 

inte stämmer överens med den sexuella identiteten, vilket resulterar i att de måste förklara 

sin identitet inför, ibland, oförstående och fördomsfull hälso- och sjukvårdspersonal. 

Transpersoner är en extra utsatt grupp bland sexuella minoriteter (Fredriksen-Goldsen et 

al., 2014; Folkhälsomyndigheten, 2015) och denna typ av obekväma möten kan göra att de 

undviker att söka hälso- och sjukvård, vilket ytterligare bidrar till deras ohälsa (Westerbotn 

et al., 2017). Bristen på kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonalen utgör uppenbarligen 

en hälsorisk för HBTQ-gruppen, vilket samtliga studier vi inkluderat i vårt resultat har 

kommit fram till. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver mer kunskap om HBTQ-personer 

och deras specifika behov för att kunna erbjuda adekvat vård och främja deras hälsa. 
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Diskriminering och fördomar kan uppstå på grund av den rådande heteronormativiteten. 

Det som är annorlunda och faller utanför normen diskrimineras. Diskriminering av HBTQ-

personer i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterades i flertalet av studierna 

(Bauer et al., 2014; Curmi, Peters & Salamonson, 2016; McCann & Sharek, 2014; Dutton, 

Koenig & Fennie, 2008; Röndahl, 2009; Sharek et al., 2015; Poteat, German & Kerrigan, 

2013; Bjorkman & Malterud, 2009, O´Byrne & Watts, 2014). Homosexuella män upplevde 

i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal att fokus lades på den sexuella läggningen och 

inte på det sexuella beteendet. De sistnämnda verkade koppla ihop sexuell läggning med 

risk för HIV och sexuellt överförbara sjukdomar. De homosexuella männen upplevde att 

personalen orättfärdigt såg dem som promiskuösa (O´Byrne & Watts, 2014). 

Diskrimineringen tog sig uttryck i att transpersonerna blev nekade vård med hänvisning till 

att hälso- och sjukvårdspersonalen saknade kunskap eller hade ointresse för HBTQ-frågor. 

Transpersonernas val att göra könsbekräftande behandling ifrågasattes och de fick ofta 

svara på irrelevanta frågor om sina fysiska kroppar. Hälso- och sjukvårdpersonalen 

använde fel tilltalsnamn/pronomen och brydde sig inte om att ta reda på hur personen ville 

bli adresserad. I inskrivningsformulär fanns enbart alternativen ”man” och ”kvinna” att 

välja bland, vilket försvårade för och utestängde transpersonerna (Bauer et al., 2014; 

Dutton, Koenig & Fennie, 2008; Lindroth, 2016). Resultaten i vår litteraturstudie 

överensstämmer med Socialstyrelsens (2017) och Diskrimineringsombudsmannens (2012) 

konstaterande att diskriminering och negativt bemötande förekommer inom hälso- och 

sjukvården och att detta kan hindra HBTQ-personer från att få rätt vård och därmed bidrar 

till en för dem försämrad hälsa. Diskrimineringslagens ändamål ”att motverka 

diskriminering och att främja alla samhällsgruppers lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (SFS, 2008:567), är 

något som måste tas på allvar och implementeras i hälso- och sjukvården. Att avslöja eller 

inte avslöja sin sexuella identitet i mötet med personal inom hälso- och sjukvården är ett 

återkommande problem för HBTQ-personer enligt flera studier (Bjorkman & Malterud, 

2009; Curmi, Peters & Salamonson, 2016; McNair, Hegarty & Taft, 2015; Mosack, 

Brouwer & Petroll 2013; O´Byrne & Watts, 2014; Sharek et al., 2015). I en studie av 

McNair et al. (2015) svarade majoriteten av deltagarna att de föredrog att läkaren frågade 

om deras sexuella läggning snarare än att de själva berättade, läkarna å andra sidan, 

föredrog att patienterna berättade. HBTQ-personer som inte är öppna med sin sexuella 

identitet, döljer även annan klinisk information som kan vara viktig för deras hälsa 

(McNair et al. 2015), vilket är olyckligt då HBTQ-personer som grupp redan har sämre 

hälsa än befolkningen i övrigt (Elliot et al., 2015; Folkhälsomyndigheten, 2015). För att 

främja hälsan hos denna grupp är det viktigt att adressera frågan om sexuell identitet, vilket 

styrks i studien av McNair et al. (2015) där deltagarna som hade positiva erfarenheter av 

att ”komma ut” identifierade den efterföljande vården som optimal. Dessutom visade det 

sig att de som hade positiva erfarenheter också avslöjade annan information som var 

betydelsefull för den fortsatta vården. Om HBTQ-personen avslöjar sin sexuella läggning 

inför hälso- och sjukvårdspersonalen, riskerar hen att bli diskriminerad och vid valet att 

inte avslöja, riskeras att inte få adekvat vård, på grund av att hälso- och sjukvården inte får 

all nödvändig information om patienten. 
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Interaktionen mellan HBTQ-personen och hälso- och vårdpersonalen är kärnan i mötet. 

Trots att heteronormativitet, okunskap, diskriminering och fördomar påverkar upplevelsen 

av mötet, har ändå en majoritet av HBTQ-personerna upplevt mötet som positivt 

(Bjorkman & Malterud, 2009; Röndahl, 2009; von Vogelsang et al., 2016). Von Vogelsang 

et al. (2016), har utifrån HBTQ-personernas upplevelser, i överenstämmelse med 

Wadensten, Engholm, Fahlström och Hägglund, (2009), identifierat att integritet, respekt, 

mottaglighet eller känslighet för omgivningen, förtroende och tillit som karaktäriserande 

för det goda mötet. En av de viktigaste faktorerna i personcentrerad omvårdnad, vid sidan 

av att bli lyssnad på, är just ett respektfullt och värdigt bemötande enligt Cramm, 

Leensvaart, Berghout och Van Exel (2015). Enligt von Vogelsang et. al (2016) innebär 

integritet och respekt i stort att hälso- och sjukvårdspersonal bevarar en persons privata 

sfär och integritet exempelvis genom att avskärma ett rum om en dörr av misstag skulle 

öppnas under mötet. Men även att hälso- och sjukvårdspersonalen visar respekt genom att 

inte ifrågasätta livsval, eller förminska känslor eller upplevelser. Mottaglighet eller 

känslighet för omgivningen handlar om personalens förmåga att lyssna, visa empati och 

medmänsklighet samt vara hänsynsfull och förstående. Förtroende och tillit är att patienter 

känner sig säkra i sin relation till vårdpersonalen. Här bör hälso- och sjukvårdspersonalen 

agera lugnt, med en ”allt kommer att ordna sig-attityd” och förmedla att patienten är i goda 

händer. Det är också under dessa förutsättningar som ett eventuellt tidigare misstroende 

mot vården kan omvärderas hos patienten. Detta överensstämmer med Nygren, Zotterman 

Skär, Olsson & Söderberg, 2015, som menar att i det goda mötet är patienten och hens 

behov i fokus. Patienten visas genuint intresse och respekt genom aktivt lyssnande och 

bekräftelse av patienten som person. I enlighet med Holopainen, Kasén och Nyström 

(2014), har i mötet handlingar och det osagda en stor betydelse, det är inte bara det verbala 

som påverkar mötet. 

 

Utifrån HBTQ-personernas beskrivna upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårds-

personalen samt våra sjuksköterskestudentkunskaper, kan slutsatsen dras att alla patienter, 

inklusive HBTQ-personer skall bemötas på ett holistiskt och personcentrerat sätt för att 

främja deras hälsa. Genom att aktivt lyssna på patientens berättelse, delas verkligheten och 

en ömsesidig öppenhet skapas mellan HBTQ-personen och hälso- och sjukvårdspersonalen 

och på så sätt skapas ett partnerskap (Holopainen, Kasén och Nyström, 2014; Gustafsson, 

Snellma och Gustafsson, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Metoddiskussion 

Valet av ämne föll sig naturligt då båda författarna till denna litteraturöversikt värnar om 

HBTQ-personer och deras rättigheter i samhället och världen. Egna erfarenheter av mötet 

mellan en HBTQ-person och hälso- och sjukvården skapade ett intresse att ta reda på mer 

om denna grupps upplevelse i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi har båda 

närstående som identifierar sig som HBTQ och vi har därmed en förförståelse för deras 

situation. Att förförståelse om det valda ämnet kan påverka resultatets trovärdighet gör det 

viktigt att reflektera över eventuell inverkan för att upptäcka bias (Vetenskapsrådet, 2017). 

Sannolikt har förförståelsen inte påverkat vår tolkning av inkluderade artiklars resultat. 

 

Litteraturöversikt valdes som metod för att få en bred förståelse för att kunna besvara 

syftet. Intresse fanns inledningsvis för en intervjustudie vilket vi avfärdade då tidplanen för 

det självständiga arbetet blev känd och ingen av författarna till denna litteraturöversikt 

hade tidigare erfarenhet av uppsats på kandidatnivå.  
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Därutöver avrådde personal från Sophiahemmet högskola oss studenter från intervjustudie 

som metod med hänvisning till den begränsade tidplanen samt att personal inom hälso- och 

sjukvården, genom att hjälpa till med rekrytering av HBTQ-personer, skulle bli ytterligare 

belastad i en redan ansträngd arbetsmiljö. En intervjustudie hade blivit begränsad till ett 

geografiskt område gentemot en litteraturöversikt som täcker in flera geografiska områden 

och ger en bredare bild av HBTQ-personers upplevelse av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Vi är medvetna om att det förekommer kritik mot litteraturöversikt som 

metod i jämförelse med systematisk litteraturöversikt, då utvalda artiklar kan vinklas så ett 

visst perspektiv speglas (Rosén, 2012). Vid val av artiklar hade vi detta i åtanke samtidigt 

som vi hela tiden strävade efter att svara på litteraturöversiktens syfte, vilket borde minska 

risken för att resultatet skulle påverkas eller vinklas. 

 

Ett av våra urval avsåg ingen begränsning gällande deltagarnas ålder, vilket vi hade kunnat 

avgränsa för att undersöka en specifik åldersgrupp inom HBTQ-gruppen. Å andra sidan 

fick vi en bred bild som var samstämmig gällande svaret på syftet, oavsett ålder på 

deltagare. Valet att undersöka hela HBTQ-gruppen, trots att den inte är en homogen grupp, 

gjordes med avsikt för att få tillräckligt med underlag för att besvara syftet. Efter att 

urvalsprocessen och bearbetningen av artiklarna gjorts har vi funnit fler artiklar än vad vi 

förutsåg på specifika grupper inom HBTQ, nämligen transpersoner och lesbiska kvinnor. 

Hade vi valt en av dessa grupper hade även resultatet blivit mer specifikt, å andra sidan 

ville vi få en generell bild av HBTQ-gruppen då vi är intresserade av hela gruppens 

upplevelse. Att studera hela HBTQ-gruppen ansåg vi var en lämplig ingång av ett arbete på 

kandidatnivå. Nästa steg skulle kunna vara att inrikta sig på en av grupperna inom HBTQ 

genom att göra en intervjustudie. 

 

Vid val av geografiskt område har vi haft i åtanke att använda forskning från länder som 

liknar den västerländska kulturen och på så vis kan forskningen appliceras på den svenska 

hälso- och sjukvården. Medvetenhet finns att hälso- och sjukvårdssystemen skiljer sig 

länder emellan, vilket hade kunnat påverka resultaten. Dock har inga skillnader i mötet 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och HBTQ-personer länderna emellan kunnat påvisas. 

Möjligen om fler artiklar legat till grund för resultatet, hade ett annat utfall kunnat påvisats. 

I denna litteraturöversikt ingår 15 artiklar till resultatet, av dessa är tre från Sverige, två 

från Australien, två från Irland, två från Kanada, en från Norge, en från Nya Zeeland och 

fyra från USA. 

 

Samtliga resultatartiklars sökord och sökningar är redovisade i tabellform, vilket borde 

bidra till god tillförlitlighet och överförbarhet, i kombination med att inklusionskriterier är 

redovisade i text (Henricson, 2012). I enlighet med Friberg, (2017) ska både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar ingå i en litteraturöversikt och i denna litteraturöversikt har båda 

ansatserna använts. Vidare menar Friberg (2017) att artiklarnas vetenskapliga kvalitet ska 

granskas och denna litteraturöversikt har använt Sophiahemmet Högskolas bedömnings-

underlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet. I sin nuvarande form är den 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Av 15 artiklar bedömdes att 10 hade hög vetenskaplig kvalitet och fem 

hade medelhög kvalitet. Den artikel som hade ett bortfall gavs ett medelhögt betyg. Fem av 

artiklarna hade mellan fem och nio deltagare, vilket kan uppfattas som få, men enligt 

Henricson och Billhult (2012) är det i kvalitativa studier oftast ett mindre antal informanter 

jämfört med kvantitativa studier. Det är viktigare att hitta färre antal deltagare med olika 

bakgrunder som kan ge detaljerade skildringar av fenomenet som studeras, än ett stort antal 

som inte har samma detaljerade beskrivning. De fem artiklarna med mellan fem och nio 
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deltagare har samtliga fått det högsta betyget i denna litteraturöversikt. Bedömningsunder-

laget upplevdes något bristfällig, eftersom beskrivning av klassificering II (medelkvalitet) 

saknas. Valet av metod har hjälpt oss att besvara syftet genom att utvalda artiklars resultat 

beskrivit HBTQ-personers upplevelse av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Slutsats 

Vårt resultat visar att majoriteten av HBTQ-personerna upplever mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal som positivt. Det positiva i interaktionen består i att bli lyssnad på, bli 

tagen på allvar och att bli bemött som ”vem som helst” och med respekt. En del HBTQ-

personer upplever emellertid mötet som negativt. De bemöts av heteronormativitet, 

okunskap, diskriminering och fördomar.  

 

Fortsatta studier 

Fortsatta studier bör fokusera på förbättringsarbete och hur hälso- och sjukvården kan 

utvecklas för att bli mer HBTQ-inkluderande. Det vore intressant att få studera hälso- och 

sjukvårdspersonal som identifierar sig som HBTQ. Har personal som identifierar sig som 

HBTQ mer kunskap om heteronormativitetens påverkan i mötet? Har de valt att avslöja sin 

sexuella läggning för kollegor samt arbetar de för att öka medvetenheten för HBTQ på 

arbetsplatsen? 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Fyra resultatområden har identifierats, inom vilka det finns utvecklingspotential, nämligen 

heteronormativitet, kunskap, diskriminering och fördomar, samt interaktion. Genom att ha 

studerat syftet, har det framkommit resultat som skulle kunna tillämpas inom hälso- och 

sjukvården. För att skapa förutsättningar för en bättre hälsa för HBTQ-personer måste 

personalen bli medveten om den rådande heteronormativiteten och få mera kunskap om 

denna grupp. Kompentensutveckling behövs i form av utbildning och implementering av 

personcentrerad omvårdnad. 
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BILAGA A 

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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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 väl 

genomförd 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 urvalsprocess; 

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 
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BILAGA B  

Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

Bauer G, 

Scheim A, 

Deutsch M, 

Massarella C 

2014 

Kanada 

Reported 

emergency 

department 

avoidance, use, 

and experiences 

of transgener 

persons in 

Ontario, 

Canada: Results 

from a 

respondent-

driven sampling 

survey 

Att beskriva 

transpersoners behov 

av och förmåga att 

erhålla akutvård det 

senaste året, samt 

livserfarenheter av 

undvikande av att 

uppsöka akutvård pga 

transrelaterad 

diskriminering. 

 

Design: 

Kvantitativ  

Urval: 

transpersoner 16 

år och äldre i 

Ontario, Kanada 

Datainsamling: 

frågeformulär 

Analys: 

Respondent 

driven sampling 

analysis tool. 

 

433 

(25) 

51% upplevde mötet 

med akutvården som 

negativt relaterat till 

deras transidentitet. 

Negativa erfarenheter: 

sårande och föroläm-

pande språk, ifråga-

sättande av transiden-

titeten, att ej få vård pga 

okunskap hos akutper-

sonalen. 21 % menade 

att de hade undvikit 

akutvården pga detta. 

54% upplevde att de 

fick undervisa vård-

personalen i transfrågor. 

P 

II 

Bauer G. R., 

Zong X, 

Scheim A. I., 

Hammond R, 

Thind A 

2015 

USA 

Factors 

impacting 

transgender 

patients’ 

discomfort with 

their family 

physicians: a 

respondent-

driven sampling 

survey 

Att undersöka 

faktorer som 

associerades med 

transpatienters 

obekvämlighet att 

prata transhälsofrågor 

med sin husläkare. 

Design: 

kvantitativ enkät 

Urval: 433 

transpersoner 16 

år och över. 

Datainsamling: 

enkäter 

Analys: Weighted 

logistic regression 

models 

433 

(-) 

Transpersoners 

obekvämlighet med att 

prata transhälsofrågor 

var vanlig. De som 

planerade könsbekräf-

tande behandling var 

mest obekväma. Goda 

transhälsokun-skaper 

hos husläkaren gjorde 

mötet mindre obekvämt. 

P 

I 

 

  



III 

 

Bjorkman M, 

Malterud K 

2009 

Norge 

Lesbian 

women’s 

experiences with 

health care: A 

qualitative study 

Att undersöka 

lesbiska kvinnors 

upplevelse av hälso- 

och sjukvården 

speciellt relaterat till 

sexuell läggning  

Design: kvalitativ 

Urval: kvinnor 18 

år eller äldre som 

identifierade sig 

som lesbiska och 

som hade läst och 

förstått att syftet 

med studien var 

för forskning 

Datainsamling:  

skriftlig enkät, 

webb-baserad 

Analys: 

Systematic text 

condensation 

121 

(-) 

Tre teman 

identifierades: 

medvetenhet – kan 

personalen tillgodogöra 

sig information om 

patientens sexuella 

läggning, attityder till 

homosexualitet och 

medicinsk kunskap 

specifikt relaterat till 

lesbiska kvinnor.  

K 

II 

Curmi C, 

Peters K, 

Salamonson Y 

2016 

Australien 

Barriers to 

cervical cancer 

screening 

experienced by 

lesbian women: 

a qualitative 

study 

Att få insikt i lesbiska 

kvinnors upplevelser 

av screening för 

livmodershalscancer, 

samt att redogöra för 

strategier som bidrar 

till att öka denna 

grupps deltagande i 

denna screening. 

Design: kvalitativ 

Urval: lesbiska 

kvinnor 18-69 år i 

New South Wales 

Datainsamling: 

djupintervjuer 

Analys: tematisk 

9 

(-) 

Hinder till att få 

livmoderhalsscreening 

är pga brist på tillfällen 

för screening, rädsla för 

penetrering, rädsla att 

mötas av heterosexism 

och diskriminering. 

K 

I 

  



IV 

 

Dutton L, 

Koenig K, 

Fennie K 

2008 

USA 

Gynecologic 

care of the 

female-to-male 

transgender man  

Att belysa de 

gynekologiska 

behoven och hindren 

för att få 

gynekologisk vård 

hos transmän 

(kvinna-till-man). 

Design: kvalitativ 

Urval: 6 

självdefinierade 

transmän (kvinna 

till man) mellan 

19 och 45 år 

Datainsamling: 

intervjuer (öppna 

och slutna frågor) 

Analys: tematisk 

6 

(-) 

Transmännen ansåg att 

gynekologisk vård var 

viktig, bröst orsakade 

den största könsiden-

titetskonflikten, upplevd 

kluvenhet huruvida 

könsidentiteten ska 

avslöjas eller ej, 

formulär där manligt 

eller kvinnligt kön skall 

markeras samt av hälso- 

och sjukvårdspersona-

len, använda pronomen 

upplevdes som hinder 

för att få vård. 

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 möten med 

hälso -och 

sjukvårdspersonal, 

med fokus på sexuell 

hälsa och sexuella 

rättigheter. 

Design: kvalitativ 

beskrivande  

Urval: 20 

personer 18-74 år 

som identifierar 

sig som trans eller 

binär person. 

Datainsamling: 

intervjuer 

Analys: 

Konstruktivistiskt 

grundad teori 

20 

(-) 

Upplevelse av: 

alienation, pga känsla 

att vara annorlunda och 

att hälso- och sjukvårds-

personalen saknar kun-

skap, att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har 

förväntningar pga 

rådande heteronorm, 

brist på stöd efter 

könsbekräftade behan-

dling. Gemensam 

nämnare: respektlöshet. 

K 

I 

  



V 

 

McCann E, 

Sharek D 

2014 

Irland 

 

Survey of 

lesbian, gay, 

bisexual, and 

transgender 

people's 

experiences of 

mental health 

services in 

Ireland 

Att undersöka HBT-

personers upplevelser 

av psykiatrin på 

Irland. 

Design: mixad 

metod 

Urval: HBT-

personer över 18 

år boende på 

Irland, som fått 

psykiatrisk vård 

under de senaste 

5 åren. 

Datainsamling: 

frågeformulär och 

intervjuer 

Analys: 

beskrivande 

analys av 

kvantitativ data, 

tematiska analys 

av kvalitativ data  

Kvantitativ 

125 

(-) 

Kvalitativ  

20 

(-) 

60 % hade positiva 

upplevelser, dvs deras 

specifik behov till-

mötesgicks, HBT-

personen och partnern 

behandlades respektfullt 

med ett inkluderande 

språk. 40 % hade 

negativa upplevelser, 

dvs bemöttes av ett 

heteronormativt 

antagande, negativ 

reaktion vid avslöjande 

av HBT-identitet, 

skuldbeläggande, 

förminskande, ej bli 

tagen på allvar och 

okunskap. 

P 

I 

 

K 

I 

  



VI 

 

McNair R, 

Hegarty K, 

Taft A 

2015 

Australien 

Disclosure for 

same-sex-

attracted women 

enhancing the 

quality of the 

patient-doctor 

relationship in 

general practice 

Kan identifiering av 

en sexuell minoritets 

sexuella läggning 

inom ramen för 

patient-allmänläkares 

relation, bidra till en 

ökad upplevelse av 

kvalitet från 

patientens perspektiv 

och läkarens. 

Design: kvalitativ  

Urval: kvinnor 

som attraheras av 

kvinnor, samt 

allmänläkare 

Datainsamling: 

intervjuer 

Analys: tematiskt 

33 + 27 

(-) 

Positiva upplevelser av 

patient-doktor-

relationen upplevs när 

husläkaren har en 

stödjande och 

normaliserande ton vid 

avslöjandet av den 

sexuella läggningen. Det 

som hade störst negativ 

betydelse för 

vårdrelationen var om 

patienten bemöttes med 

tystnad. Generellt kan 

sägas att kvinnor inte 

återvände till en läkare 

som förminskade dem 

på grund av deras 

sexuella läggning. 

K 

II 

Mosack K. E., 

Brouwer A. M., 

Petroll A. E. 

2013 

USA 

Sexual Identity, 

Identity 

Disclosure, and 

Health Care 

Experiences: Is 

There Evidence 

for Differential 

Honomphobia in 

Primary Care 

Practise? 

 

Att jämföra 

upplevelser av hälso- 

och sjukvård hos 

kvinnor i sexuella 

minoritetsgrupper 

med heterosexuella. 

Att undersöka om det 

finns skillnader inom 

minoritetsgruppen, 

samt om deltagarnas 

nöjdhet kunde 

kopplas till om 

vårdgivaren hade 

kännedom om deras 

sexuella läggning. 

Design: 

kvantitativ 

Urval: kvinnor 

>18 år som 

identifierar sig 

som lesbisk, gay, 

bisexuell eller 

queer och som 

hade sökt hälso- 

och sjukvård 

någon gång under 

de senaste 5 åren. 

Datainsamling: 

enkäter 

Analys: statistisk 

420 

(-) 

 

Kvinnor i sexuella 

minoritetsgrupper 

känner sig generellt 

bekväma att prata om 

sin sexuella hälsa med 

sin vårdgivare men är 

inte nöjda med 

bemötandet. De som 

berättat om sin sexuella 

läggning för 

vårdgivaren tenderade 

att vara mer nöjda med 

bemötandet än de som 

inte avslöjat sin sexuella 

läggning. 

CCT 

II 



VII 

 

Munson S, 

Cook C 

2016 

Nya Zeeland 

Lesbian and 

bisexual 

women’s sexual 

healthcare 

experiences 

Att utveckla synen på 

lesbiska och 

bisexuella kvinnor 

som söker vård inom 

ramen för sexuell 

hälsa och förståelse 

för deras behov på 

Nya Zeeland.  

Design: kvalitativ 

beskrivande 

Urval: Kvinnor 

som identifierade 

sig som lesbiska 

eller bisexuella  

Datainsamling: 

halv-strukturerade 

intervjuer 

Analys: tematisk 

 

6 

(-) 

Identifierade teman: 

heteronormativitet, 

antydd och öppen 

homofobi, gåtan om 

säker sex mellan 

kvinnor, engagemang i 

hälsofrämjande åtgärder 

och förmågan att 

navigera sig runt i det 

ibland ogästvänliga 

hälso- och 

sjukvårdssystemet. 

K 

I 

O'Byrne P, 

Watts J 

2014 

Kanada 

Include, 

differentiate and 

manage: gay 

male youth, 

stigma and 

healthcare 

utilization 

Att undersöka 

upplevelsen av 

stigma avseende gay-

män i mötet med 

hälso- och sjukvården  

Design: kvalitativ 

Urval:  Gay-män, 

20-29 år, som 

frekvent besökte 

en gay-vänlig 

klinik och som 

haft kontakt med 

sjuksköterska de 

senaste två åren. 

Datainsamling: 

halvstrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Jämförande data-

analys. 

8 

(-) 

Stigma relaterat till 

homosexuell läggning 

påverkar interaktionen 

mellan gay-män och 

hälso- och sjukvårds-

personal. Deltagarna 

upplevde att information 

om HIV-risker, var 

stigmatiserande i sig. 

Fynden avslöjar att det 

snarare är patienternas 

uppfattning, än hälso- 

och sjukvårdens inten-

tioner, som påverkar 

upplevelsen av stigma. 

K 

I 

  



VIII 

 

Poteat T, 

German D, 

Kerrigan D 

2013 

USA 

Managing 

uncertainty: a 

grounded theory 

of stigma in 

transgender 

health care 

encounter 

Att utforska hur 

diskriminering 

fungerar i mötet 

mellan transpersoner 

och hälso- och 

sjukvården 

Design: kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: 

transperson över 

18 år, stadsbo 

Datainsamling: 

djupintervjuer 

Analys: grounded 

theory analysis 

55 transpersoner 

(-) 

12 hälso- och 

sjukvårdspersonal 

(-) 

I mötet är transpersonen 

osäker på hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

kunskap i transfrågor. 

De sistnämnda är också 

osäkra, för de saknar 

kunskap, men för att 

behålla sin medicinska 

auktoritet diskriminerar 

de transpersonerna. 

Osäkerheten hos båda 

parter ger näring åt 

stigmatisering. 

K 

I 

Röndahl G 

2009 

Sverige 

Lesbians’ and 

gay men’s 

narratives about 

attitudes in 

nursing 

Att beskriva gay-

patienters och deras 

partners upplevelse 

av attityder inom 

omvårdnad. 

Design: kvalitativ 

Urval: män och 

kvinnor som 

identifierar sig 

som lesbiska eller 

gay, med erfaren-

het av sjukvård 

som patient eller 

anhörig de 

senaste 5 åren. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

deskriptiv 

summering 

27 

(-) 

Attityder förändras 

långsamt. Trots att 

Sverige är ett ledande 

land beträffande lag-

stiftning mot 

diskriminering av 

lesbiska och gay, visar 

fynden i denna studie att 

homosexuella patienter 

och anhöriga, upplever 

diskriminering, vilket 

överensstämmer med 

andra studier. 

K 

II 

 

  



IX 

 

Sharek D. B., 

McCann E, 

Sheerin F, 

Glacken M, 

Higgins A 

2015 

Irland 

Older LGBT 

people´s 

experiences and 

concerns with 

healthcare 

professionals 

and services in 

Ireland 

Att beskriva äldre 

HBT-personers 

erfarenheter och 

angelägenheter 

gällande tillgången 

till sjukvård, 

avslöjandet av sin 

HBT-läggning för 

sjukvårdspersonal,  

önskemål om vård, 

samt förbättrings-

förslag för hälso- och 

sjukvården.  

Design: mixad  

Urval: HBT-

personer över 55 

år boende på 

Irland. 

Datainsamling: 

144 enkäter och 

36 djupintervjuer 

Analys:  Den 

kvantitativa 

datan: deskriptiv 

analys. Den 

kvalitativa datan: 

indelning i teman 

utifrån konstant 

komparativ 

process 

Kvantitativ 

144  

(-) 

 

Kvalitativ 

36 

(-) 

 

 

En tredjedel uppfattade 

att hälso- och 

sjukvårdspersonal hade 

tillräcklig kunskap om 

HBT-frågor. Mindre än 

hälften kände sig 

respekterade av hälso-

och sjukvårdspersonal. 

26 % avslöjade ej sin 

sexuella läggning pga 

rädsla för negativt 

bemötande, men många 

upplevde positivt 

bemötande när de ”kom 

ut”.  
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”Wouldn’t it be 

easier if you 

continued to be 

a guy?” – a 

qualitative 

interview study 

of transsexual 

persons’ 

experiences of 

encounters with 

healthcare 

professionals 

 

Att beskriva 

transsexuella 

personers erfarenhet 

av möten med hälso- 

och sjukvårds-

personal under den 

könsbekräftande 

behandlingsprocessen 

Design: kvalitativ 

beskrivande 

Urval: 

transsexuella som 

genomgått, eller 

väntade på 

könsbekräftade 

behandling 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys 

 

6 

(-) 

 

Goda möten upplevdes 

när sjukvårdspersonalen 

visade respekt, värnade 

om transpersonens 

integritet, agerade 

professionellt, var 

lyhörd och skapade tillit 

och förtroende. 

Sjukvårdspersonalen 

varierade i kunskaps-

nivå, utnyttjade sin 

maktposition, höll inne 

med information, 

uttryckte könsstereo-

typiska attityder och 

använde ofta fel namn. 

Transpersoner kände 

sårbarhet pga nedlå-

tande syn på sig själva, 

oförmåga att välja bort 

att vara transsexuella, 

beroendet av sjukvårds-

personal och höga 

externa krav.  

K 

I 

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 


