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Introduktion: Synen på personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella och/el-

ler transpersoner (HBT) har förändrats genom tiderna, samhället influeras fortfarande av 

hetero- och cisnormativitet. Trots att sjuksköterskor ska ge jämlik vård influeras även de av 

dessa normer, vilket kan inverka på patienternas upplevelse av möten i vården.  

Syfte: Belysa hur patienter som identifierar sig som HBT upplever mötet med vården. 

Metod: Litteraturstudien har följt Polit och Becks (2012) niostegsmodell. I resultatet har tio 

vetenskapliga artiklar använts. Dessa har sökts fram i PubMed, CINAHL samt PsycINFO 

och därefter kvalitetsgranskats. Materialet har bearbetats genom att relevant data identifierats 

för att sedan kodas och bilda kategorier.  

Resultat: De fyra kategorier som framkom var Upplevelser avseende acceptans från vård-

personalen, Upplevelser avseende vårdpersonalens bemötande, Upplevelser avseende vård-

personalens kunskap om HBT samt Upplevelser avseende trygghet hos patienten.  

Slutsats: Många upplevelser framkom som skulle kunna bidra till negativa vårdmöten oav-

sett patientens sexuella läggning och/eller könsidentitet, men som kan inverka extra mycket 

på upplevelsen av vårdmötet för denna redan utsatta patientgrupp. Otrygghet i vårdmötet kan 

anses försvåra skapandet av vårdrelationer vilket därmed kan peka på brister i vården för 

patienter som identifierar sig som homosexuella, bisexuella och transpersoner.  
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Introduktion 
Begreppet heterosexualitet växte fram för drygt 100 år sedan och innebar då att personer av 

motsatt kön hade sexuellt umgänge enbart för njutning. Ungefär samtidigt myntades homosex-

ualitet och båda dessa begrepp sågs på till en början som perversa böjelser. Så småningom 

ändrades bilden av heterosexualitet, samhället började se detta som något positivt, medan synen 

på homosexualitet blev alltmer negativ och avvikande. De två begreppen blev varandras mot-

satser (Ambjörnson 2006). Sexuella relationer mellan personer av samma kön avkriminalisera-

des i Sverige 1944. Tre decennier senare infördes lagen som gjorde det möjligt för personer att 

ändra sin könstillhörighet, och 1979 avskrevs homosexualitet som en sjukdom. HomO, om-

budsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning inrättades 1999 och anspelningar på 

sexuell läggning har rubricerats som hets mot folkgrupp sedan 2003. Samma år gavs samkönade 

partners möjlighet att bli adoptivföräldrar och år 2009 blev äktenskapslagen könsneutral. Trans-

vestism avskrevs som ett sjukdomsbegrepp samma år, och fyra år senare var sterilisering i sam-

band med ändrad juridisk könstillhörighet inte längre ett krav (Socialstyrelsen 2015). Transsex-

ualitet klassas fortfarande som en medicinsk diagnos (Riksförbundet för homosexuellas, bisex-

uellas, transpersoners och queeras rättigheter [RFSL] 2015). 

 

Vad innebär HBT? 
HBT är ett begrepp som används för och om personer som identifierar sig som homosexuella, 

bisexuella och transpersoner. Homosexualitet innebär att en person blir attraherad av personer 

av samma kön (Socialstyrelsen 2015), och attraktionen kan vara både emotionell och sexuell 

(UC Berkeley 2013; Tasmanian Government u.å.). Bisexualitet innebär att en person blir attra-

herad av personer oavsett kön (Socialstyrelsen 2015). Ordet transperson beskriver könsidentitet 

och innefattar dels transvestiter som uttrycker en annan könsidentitet än den egna, samt trans-

sexuella som upplever att deras medfödda kön inte överensstämmer med det kön de identifierar 

sig som (UC Berkeley 2013; Socialstyrelsen 2015). Ett annat ord som beskriver könsidentitet 

är cisperson, och detta innebär att identifiera sig som sitt medfödda kön (Socialstyrelsen 2015). 

Begreppet HBT kan även följas av bokstäverna QIAP, vilka står för queer, intersex, asexuell 

och pansexuell som ytterligare beskriver en persons sexuella läggning och/eller könsidentitet 

(Nationella sekretariatet för genusforskning 2016). Ett likvärdigt samlingsbegrepp som HBT är 

sexuella minoriteter där både sexuell läggning och könsidentitet inkluderas (UC Berkeley 

2013). Normer anses vara det normala i ett samhälle och kan beskrivas som oskrivna regler 

(Socialstyrelsen 2015), de är ständigt föränderliga och inverkar på institutioner, lagar, struk-

turer, relationer och handlingar. Heteronorm inne-bär att heterosexualitet förefaller vara det 

naturliga och eftertraktade, och verkar genom att etablera gränser mellan heterosexualiteten och 

allt det som inte inkluderas i den (Ambjörnson 2006). Utifrån heteronormen finns könen man 

och kvinna som anses vara motsatser (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016). För att 

veta vilken sexuell läggning en person har spelar genustillhörigheten in, att kategorisera någon 

som homo-, bi- eller heterosexuell kräver vetskap om personens könsidentitet. Ett avvikande 

beteende från den stereotypiska könsrollen kan innebära att omvärlden automatiskt ser på per-

soner som homosexuella (Ambjörnson 2006). Cisnormen innebär att alla människor antas iden-

tifiera sig utifrån sitt medfödda kön och uttrycka sig efter detta (RFSL 2015). Homofobi och 

transfobi innebär en negativ syn på homo- och bi-sexualitet respektive transpersoner (Social-

styrelsen 2015). 
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Hälsa hos personer som identifierar sig som HBT 
En svensk studie påvisade hälsoskillnader mellan personer som identifierar sig som HBT och 

personer som identifierar sig som heterosexuella cispersoner. Den självupplevda hälsan hos den 

sexuella minoritetsgruppen beskrevs generellt som god, men i jämförelse med den övriga be-

folkningen upplevdes en sämre hälsa. Personerna som identifierade sig som HBT led i högre 

utsträckning av såväl fysisk smärta och långvarig sjukdom som av psykisk ohälsa (Roth et al. 

2006). Liknande resultat framkom i en amerikansk studie gjord med cirka 2 500 personer som 

tillhörde en sexuell minoritet, där deltagarna fått bedöma sin livskvalitet utifrån psykiska och 

fysiska kriterier. Både psykisk och fysisk ohälsa berodde i många fall på diskriminering. Käns-

lan av stöd och att ha ett socialt nätverk såsom ett yrke och fritidsaktiviteter gav en positiv 

inverkan. Den psykiska hälsan stärktes hos personerna när de kunde erkänna sina sexuella iden-

titeter (Fredriksen-Goldsen et al. 2014). En studie från Statens folkhälsoinstitut (2006) visar på 

samband mellan kränkande bemötande och nedsatt välbefinnande. Personerna i studien som 

blivit kränkta upplevde även sämre hälsa. Särskilt starkt var sambandet om hatbrott låg som 

diskrimineringsgrund. 

 

Vårdmötet 
Relationen mellan patienter och vårdpersonal är fundamental för allt vårdande och ska förutom 

att ge patienterna möjlighet att uttrycka sina problem, behov och begär även ge dem möjlighet 

att växa. I mötet får patienterna utrymme att ge och att ta emot, detta får inte ses som en själv-

klarhet utan är något som behöver övas upp. En relation mellan patient och vårdpersonal kan 

inte forceras fram, den byggs upp genom ömsesidighet från båda parter och ska värna om pati-

entens hälsa. Vårdrelationen bygger på professionalitet där kunskap och etik utgör grunden 

(Eriksson 2004). En vårdrelation innebär att tillfälligt lämna över ansvaret för sin hälsa till vård-

personalen och kan innebära ett kort möte eller en längre förbindelse (Chow 2013). 

 

När patienter och anhöriga blivit tillfrågade om vad som specificerar bra och dålig vård fram-

kom att de flesta upplevelserna handlade om vårdpersonalens agerande. God vård karaktärise-

rades av att den genomfördes humant, individuellt, patientcentrerat och utifrån patientens be-

hov. Vårdpersonal som visade engagemang och omtanke för sina patienter ansågs ge god vård, 

medan de som var avlägsna, inte involverade patienterna, genomförde rutinmässig vård eller 

inte lärde känna patienterna bidrog till en negativ vårdupplevelse (Attree 2001). Enligt infor-

manterna i Mako et al. (2016) var trygghet den viktigaste aspekten när de sökte vård. För detta 

krävdes att vårdpersonalen var tillgänglig, pålitlig, omtänksam, samt fanns där och gav tillräck-

ligt med information för att patienten själv skulle kunna vara engagerad i sin vård. Genom att 

vårdpersonalen tog sig tid och inte visade sig stressad upplevde patienten en tryggare tillvaro. 

Att inte få sin oro och rädsla uppmärksammad upplevdes bidra till sämre omvårdnad. 

 

Sjuksköterskans ansvar 
Enligt International Council of Nurses’ [ICN] (2012) etiska kod för sjuksköterskor finns det 

fyra ansvarsområden för yrkesverksamma. Dessa innebär att sjuksköterskan ska främja hälsa, 

arbeta sjukdomsförebyggande, hjälpa patienten att återfå sin hälsa och lindra patientens lidande. 

Alla har rätt till jämlik vård oavsett ålder, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, sjukdom, nat-

ionalitet, social ställning i samhället, kön eller sexuell läggning. Det är lagstadgat i Patientlagen 

§ 6 (SFS 2014:821) att god hälso- och sjukvård ska ges på samma villkor till hela befolkningen. 

Alla människors lika värde och varje individs värdighet ska respekteras. Trots att det ingår i 

sjuksköterskans ansvar att ge alla patienter jämlik vård uppgav 12 % av sjuksköterskorna i Ca-

rabez et al. (2015) att de var obekväma med att vårda patienter som identifierade sig som HBT. 
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I Röndahl et al. (2004) angav 36 % av omvårdnadspersonalen att de skulle avstå ifrån att vårda 

patienter som identifierar sig som homosexuella om möjligheten gavs. 

 

Problemformulering 
Synen på personer som identifierar sig som HBT har förändrats genom tiderna, från att ha setts 

som kriminella och sjuka, till att idag ha samma rättigheter som personer som identifierar sig 

som heterosexuella cispersoner. Däremot finns en heteronormativitet i samhället som gör att 

personer som identifierar sig som HBT anses frångå normen. Flera studier visar även att sexu-

ella minoriteter upplever sämre hälsa. Trots att det ingår i sjuksköterskans profession att ge 

jämlik vård har sjuksköterskor uppgett att de är obekväma med och helst skulle avstå från att 

vårda patienter som identifierar sig som HBT, vilket kan inverka på vårdrelationen som är 

grundläggande för vårdandet.  

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter som identifierar sig som HBT upplever 

mötet med vården.  
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Metod 
Denna litteraturstudie gjordes enligt Polit och Becks niostegsmodell som redovisas i figur 1. 

Figur 1. Fritt översatt och modifierad niostegsmodell enligt Polit och Beck (2012). 

 

Litteratursökning 
Enligt steg ett i niostegsmodellen (Polit & Beck 2012) formulerades ett syfte. I det andra steget 

valdes databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO då dessa innehåller omvårdnadsforsk-

ning. PubMed täcker även medicin samt odontologi, PsycINFO innehåller psykologisk forsk-

ning där både omvårdnad och medicin ingår (Forsberg & Wengström 2015). Vidare i steg 2 

valdes sökord relevanta för syftet.  

 

För att undersöka hur stort forskningsområdet är påbörjades steg tre i Polit och Becks (2012) 

modell genom sökningar på alla ord separat. I CINAHL kombinerades ämnesorden GLBT-per-

sons, bisexuals, gay persons och transgender persons med den booleska operatorn OR för att 

erhålla data innehållande något av sökorden (Forsberg & Wengström 2015). Samma tillväga-

gångssätt användes för att göra sökningar i PsycINFO med ämnesorden homosexuality, bisex-

uality, transgender, homosexuality (attitudes toward), och transgender (attitudes toward). 

 

I databaserna användes ämnesordlistor, så kallade thesaurus (Forsberg & Wengström 2015), 

för att metodiskt erhålla material där olika termer används för samma begrepp. I PubMed be-

nämns dessa MeSH-termer (Medical Subject Headings), i CINAHL CINAHL headings, (Polit 

& Beck 2012) och i PsycINFO Thesaurus. I databassökningarna användes explode-funktionen, 

när detta var möjligt, för att även söka på alla underkategorier till sökordet (jmf Polit & Beck 

2012). I tabell 1, 2 och 3 redovisas detta med +. I PubMed och PsycINFO lades Nurs* till som 

en fritextsökning eftersom databaserna inte enbart innehåller omvårdnadsforskning. En asterisk 

(*) läggs till i sökord för att bredda sökningen till att innefatta möjliga variationer av ordet (Polit 

& Beck 2012; Forsberg & Wengström 2015).  

 

1. Formulera ett syfte och eventuella frågeställningar 

2. Konstruera sökstrategi: välja databaser, identifiera 

nyckelord 

3. Söka, identifiera och inhämta primärkällor 

- Dokumentera processen 

4. Kontrollera relevans och lämplighet på referenser 

- Kassera irrelevant material 

5. Läsa materialet 

6. Abstrahera och koda informationen 

7. Granska och utvärdera studierna 

8. Analysera och integrera informationen, söka efter 

teman 

9. Förbereda syntes/kritisk sammanställning 
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De MeSH-termer som användes i PubMed var sexual minority, nurse-patient relations, discri-

mination, health disparities, quality of health care och cultural competence. I CINAHL använ-

des om möjligt samma sökord utifrån CINAHL Headings. Sexual minority ersattes med GLBT-

persons, bisexuals, gay persons och transgender persons. Nurse-patient relations ersattes med 

professional-patient relations och health disparities valdes bort då den sökningen inte genere-

rade relevant data. I PsycINFO användes homosexuality, bisexuality, transgender, homosexua-

lity (attitudes toward), och transgender (attitudes toward) som motsvarande Thesaurus-termer 

till sexual minority. Dessa termer kombinerades i fritextsökningar med sökorden nurse-patient 

relations, discrimination, health disparities, quality of health care och cultural competence. 

Sökordet cultural sensitivity lades även till för att bredda sökningen. Då sökningar med 

Thesaurus inte genererade ett tillfredsställande antal träffar gjordes fritextsökningar (jmf Fors-

berg och Wengström 2015). 

 

Därefter användes den booleska operatorn AND tillsammans med valda sökord. Detta görs för 

att begränsa sökningen och erhålla data som är relevant mot syftet (Forsberg & Wengström 

2015). I PubMed-sökningarna användes enbart den booleska operatorn AND. Sammanställ-

ningar av sökningarna finns redovisade i tabell 1-4. Provsökningar gjordes även på ho-

mophobia, cultural diversity och attitude, dock togs dessa sökningar bort då de inte genererade 

relevant material i någon av databaserna, och har därför inte redovisats i tabellerna. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Artiklar som inkluderades i sökningarna var skrivna på svenska eller engelska, gällde personer 

över 18 år och var publicerade mellan 2007-01-01 och 2017-12-31. Artiklarna var även “peer 

reviewed”. Litteraturöversikter och artiklar som inte berörde möten med sjuksköterskor exklu-

derades. 
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Tabell 1. Databassökning i PubMed 2017-01-26.  

Sök  Sökord  Antal träf-

far  

Urval 1  Urval 2  Urval 3  

S1  Sexual Minority+ (MeSH-term)  1 674        

S2  Nurs* (Fritext)  75 554        

S3  Nurse-patient Relations+ (MeSH-term)  3 721        

S4  Discrimination+ (MeSH-term)  19 733        

S5  Health Disparities+ (MeSH-term)  13 415        

S6  Quality of Health care+ (MeSH-term)  1 324 682        

S7  Cultural competence+ (MeSH-term)  1 818        

S8  S1 AND S4  2  1  0    

S9  S1 AND S2 AND S3  4  0      

S10  S1 AND S2 AND S5  12  5  1  1  

S11  S1 AND S2 AND S6  26  3 (2)  1  1  

S12  S1 AND S2 AND S7  72  5 (4)  0    

( ) = interna dubbletter  

 

Tabell 2. Databassökning i CINAHL 2017-02-02. 

Sök  Sökord  Antal 

träffar  

Urval 1  Urval 2  Urval 3  

S1  GLBT Persons+ (Cinahl heading) OR Bisexu-

als (Cinahl heading) OR Gay Persons+ (Ci-

nahl heading) OR Transgender Persons+ (Ci-

nahl heading)  

1 865        

 

S2  Professional-Patient Relations+ (Cinahl heading)   7 745        

S3  Quality of Health Care+ (Cinahl heading)  80 536        

S4  Cultural competence (Cinahl heading)  735        

S5  Discrimination+ (Cinahl heading)  1 933        

S6  S1 AND S2  67  18  3  3  

S7  S1 AND S3   81  10 (4)  1  1  

S8  S1 AND S4   35  6 (3)  0    

S9  S1 AND S5  135        

S10  S1 AND S5 AND S3  8  3 (3)  0    
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Tabell 3. Databassökning i PsycINFO 2017-02-06.  

Sök  Sökord  Antal 

träffar  

Urval 1  Urval 2  Urval 3  

S1  Homosexuality+ (Thesaurus) OR Bisexuality+ 

(Thesaurus) OR Transgender+ (Thesaurus) OR Ho-

mosexuality (Attitudes Toward)+ (Thesaurus) OR 

Transgender (Attitudes Toward)+ (Thesaurus)  

6 271        

S2  Discrimination (Fritext)  15 723        

S3  Nurs* (Fritext)  49 455        

S4  Health Disparities (Fritext)   9 926        

S5  Quality of Health care (Fritext)  7 119        

S6  Cultural Competence (Fritext)  1 791        

S7  Cultural Sensitivity (Fritext)  1 632        

S8  Nurse-patient Relations (Fritext)   1 639        

S9  S1 AND S2  666        

S10  S1 AND S2 AND S3  49  5 ((1))  1  1  

S11  S1 AND S4  302        

S12  S1 AND S3 AND S4  41  1((1))  0    

S13  S1 AND S5  41  1  1  1  

S14  S1 AND S6  46  2  1  1  

S15  S1 AND S7  21  1  1  1  

S16  S1 AND S8  5  0      

(( )) = externa dubbletter  

  

Tabell 4. Totalt urval av artiklar (dubbletter exkluderade)  

Databas  Antal träffar som urval gjorts ifrån  Urval 1  Urval 2  Urval 3  

Pubmed  116  8  2  2  

Cinahl  191  27  4  4  

PsycINFO  203  8  4  4  

Totalt  510  43  10  10  
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Urval   
Urvalsprocessen gjordes enligt steg fyra och steg fem i niostegsmodellen (Polit & Beck 2012). 

I urval ett primärgranskades 510 artiklar, i första hand genom att titlar lästes och utifrån titlar-

nas relevans lästes även abstrakt. Detta resulterade i 43 artiklar, som i urval 2 lästes grundligt 

med störst fokus på syfte, metod och resultat. Av de 43 artiklarna uppfyllde 33 inte syftet då de 

beskrev möten endast med läkare, möten ur ett sjuksköterskeperspektiv eller fokuserade på 

hälsa hos HBT-personer. De tio återstående artiklarna sekundärgranskades i urval 3 enligt Fors-

berg och Wengströms (2015) checklistor för kvantitativa respektive kvalitativa studier. Samt-

liga artiklar kvarstod efter granskningen.   

   

Databearbetning   
I enlighet med steg sex i niostegsmodellen (Polit & Beck 2012) påbörjades databearbetningen. 

De tio artiklarna lästes enskilt ytterligare en gång och väsentligt material för syftet identifiera-

des genom att ta ut relevanta delar i varje artikel. Därefter diskuterades materialet för att uppnå 

ökad förståelse och säkerställa relevans för att sedan bearbetas genom att innehållet kodades 

efter innebörd. Därefter påbörjades steg sju där den kodade informationen gemensamt granska-

des och utvärderades. I steg åtta identifierades likheter och motsatser i materialet genom att det 

först bröts ner i meningar som sedan delades in i flera mindre kategorier efter liknande innebörd. 

Efter ytterligare diskussioner kring materialet sammanställdes materialet slutligen i fyra kate-

gorier i steg nio. 

 

Forskningsetiska överväganden    
De valda artiklarna har innan publicering fått tillstånd från en etisk kommitté eller varit nog-

grant etiskt övervägda av artiklarnas författare. All data som bearbetats har presenterats i denna 

litteraturstudie (jmf Forsberg & Wengström 2015). Den data som ingick i litteraturstudien åter-

fanns i de refererade artiklarna. För att undvika plagiarism, fabricering och falsifiering har för-

fattarna till litteraturstudien läst materialet enskilt och sedan diskuterat innehållet för att und-

vika misstolkning och förlust av information (Polit & Beck 2012). För att ytterligare undvika 

detta har lexikon använts vid svåröversatta ord.   
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Resultat    
Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar, varav sju är kvalitativa, två är kvantitativa och 

en har mixad metod. I artikeln med mixad metod har endast det kvalitativa resultatet redovi-

sats då det kvantitativa inte svarade mot syftet. Artiklarna presenteras i bilaga 1: Artikelma-

tris. De fyra kategorier som framkom var Upplevelser avseende acceptans från vårdpersona-

len, Upplevelser avseende vårdpersonalens bemötande, Upplevelser avseende vårdpersona-

lens kunskap om HBT samt Upplevelser avseende trygghet hos patienten. Dessa redovisas i 

figur 2.    

 

Figur 2. Översikt av kategorier.    

Upplevelser avseende acceptans från vårdpersonal 
Vårdpersonal som accepterade att alla patienter inte identifierade sig som heterosexuella bidrog 

till en positiv upplevelse av vårdmötet (Rounds et al. 2013), dock upplevde informanter att 

vårdpersonal ofta utgick ifrån och behandlade alla patienter utifrån en heteronormativ föreställ-

ning (Rounds et al. 2013; Stover et al. 2014; Cele et al. 2015). Kvinnliga informanter berättade 

till exempel om tillfällen då de blivit tillfrågade om kondomanvändning. Vårdpersonalen utgick 

ifrån att informanterna var i heterosexuella förhållanden och blev chockade och avvisande när 

det framkom att de hade samkönade partners (Cele et al. 2015). Informanter hade upplevt att 

de blivit negativt dömda av vårdpersonal på grund av sin sexuella läggning och/eller könsiden-

titet (Rounds et al. 2013) samt att vårdpersonal såg på homosexualitet som onormalt och sjukligt 

(Röndahl 2009). Homo- och/eller transfobi fick informanterna att känna att de inte blev accep-

terade av vårdpersonalen (Röndahl 2009; Kosenko et al. 2013; Rounds et al. 2013; Cele et al. 

2015; Connolly & Lynch 2016), vilket bidrog till en negativ upplevelse av vårdmötet (Rounds 

et al. 2013). I en studie med deltagare som identifierar sig som HBT där 63,2 % hade berättat 

för vårdpersonal om sin sexuella läggning och/eller könsidentitet uppgav 7,7 % att de fått ne-

gativ respons. Transpersonerna utsattes i högre utsträckning för detta än vad cispersonerna 

gjorde (Macapagal et al. 2016).  

 

Yngre vårdpersonal upplevdes som mindre homofobisk och fördomsfull än äldre (Röndahl 

2009; Connolly & Lynch 2016), och den kvinnliga vårdpersonalen upplevdes som mindre ho-

mofobisk än den manlige (Connolly och Lynch 2016). Religiösa övertygelser hade betydelse 

för hur vårdpersonal såg på homosexualitet, vilket i flera fall inverkade negativt på vårdmötet 

(Röndahl 2009; Cele et al. 2015; Connolly & Lynch 2016). Informanter hade till exempel fått 
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kommentarer om att deras sexuella läggning var syndig och emot guds vilja (Röndahl 2009; 

Cele et al. 2015). I Röndahl (2009) upplevde informanter att vårdpersonal från muslimska län-

der hade svårt att acceptera homosexualitet, vilket de visade genom att bli tysta, ta avstånd och 

ha en fientlig framtoning.   

 

För att bli accepterade för sin sexuella läggning och/eller könsidentitet uppgav informanter i 

Wilkerson et al. (2011) att de aktivt sökte efter vårdpersonal de trodde identifierade sig som 

HBT, medan majoriteten av informanterna i Stover et al. (2014) inte ansåg att upplevelsen på-

verkades av detta. I Celes et al. (2015) studie berättade informanter om tillfällen då de haft 

kontakt med vårdpersonal vars barn identifierade sig som homosexuella, eller där vårdpersona-

len erkände att de hade känslor för homosexuella patienter. Somliga informanter ansåg sig för-

olämpade av detta medan andra tyckte att det bidrog till vårdpersonalens förståelse.  

 

Informanter berättade att de upplevt stereotyper angående yttre attribut och att de känt sig 

dömda av vårdpersonal (Stover et al. 2014; Cele et al. 2015; Vogelsang et al. 2016), de upplevde 

till exempel att de i enlighet med rådande könsnormer förväntades klä och bete sig på ett förut-

bestämt sätt (Cele et al. 2015; Vogelsang et al. 2016). En informant berättar “If you as a male-

to female transsexual and not quite fulfil, or want to fulfil a typical female stereotype, they are 

questioning you continually.” (Vogelsang et al. 2016, s. 3583).   

 

Informanter upplevde att vårdpersonalen inte accepterade deras könsidentitet när de använde 

fel pronomen eller påpekade hur bra transpersoner passerade som det kön de identifierade sig 

som (Kosenko et al. 2013). Vårdpersonal upplevdes göra hetero- och cisnormativa antaganden 

om patienter och fortsätta med det även när de blivit rättade (Rounds et al. 2013), majoriteten 

av informanterna upplevde att vårdpersonal inte tänkte på eller strävade efter att ta reda på 

patienternas preferenser (Vogelsang et al. 2016). En informant berättade “When I have been on 

emergency visits it has been ‘he, her, it, that, the patient over there.’ It was easier to say ‘the 

patient’ than to call me by name” (Vogelsang et al. 2016, s. 3580). Informanter upplevde sig 

accepterade av vårdpersonal när de blivit tillfrågade om preferenser, till exempel vilket prono-

men de använde (Rounds et al. 2013; Vogelsang et al. 2016) och vilken term de föredrog för 

att beskriva sin sexuella läggning (Rounds et al. 2013). 

  

När vårdpersonal visade sig bekväm med att prata om sex och/eller sexualitet sågs detta som 

ett tecken på acceptans vilket gjorde informanterna trygga (Rounds et al. 2013; Stover et al. 

2014). En informant berättade om en positiv upplevelse då vårdpersonal tog upp ämnet om 

sexualitet “It was pretty straightforward. He asked if I was sexually active, I said yes. He asked 

men or women and I said women.” (Stover et al. 2014, s. 352). Informanter berättade även att 

de kände sig trygga med vårdpersonalen redan innan de hade träffats när de såg tecken associ-

erade med HBT i vårdmiljön, till exempel regnbågssymboler. Detta upplevdes som att vårdper-

sonalen visade att de accepterade olikheter (Wilkerson et al. 2011; Stover et al. 2014). 
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Upplevelser avseende vårdpersonalens bemötande  
I en enkätundersökning, där 1.3 % av deltagarna identifierade sig som homo- eller bisexuella, 

framkom att negativa vårdupplevelser var en och en halv gång vanligare bland dessa deltagare 

än bland de som identifierade sig som heterosexuella. Den största skillnaden i upplevelser hand-

lade om kommunikation med sjuksköterskor (Elliott et al. 2014). Att vårdpersonal hade ett vän-

ligt bemötande, var neutrala gällande homosexualitet (Röndahl 2009) och transsexualitet, samt 

visade empati, förståelse och respekt för patienternas livsval, känslor och upplevelser (Vo-

gelsang et al. 2016) ansågs vara viktigt i vårdmötet (Röndahl 2009; Vogelsang et al. 2016). 

Kommunikation ansågs var en viktig del i upplevelsen av bemötandet (Stover et al. 2014). 

Vårdpersonal kunde upplevas som osäkra på hur de skulle bemöta patienter som identifierade 

sig som homosexuella, vilket resulterade i att de hade en distanserad attityd emot dem (Röndahl 

2009).  

 

Flera informanter hade upplevt möten då vårdpersonal visat att de blivit besvärade när ämnen 

relaterade till patientens sexuella läggning och/eller könsidentitet tagits upp (Rounds et al. 

2013; Stover et al. 2014). Obekväma situationer då vårdpersonal stirrat på patienterna, undvikit 

ögonkontakt eller rört sig nervöst upplevdes som stigmatiserande (Kosenko et al. 2013) medan 

att vårdpersonal satt ner, hade ett inbjudande kroppsspråk och höll ögonkontakt bidrog till att 

informanterna kände sig bekväma i mötet (Stover et al. 2014). 

 

Informanter berättade om tillfällen då de upplevt att de blivit förödmjukade av vårdpersonal 

(Kosenko et al. 2013; Stover et al. 2014; Vogelsang et al. 2016), till exempel att de blivit föro-

lämpade (Kosenko et al. 2013; Stover et al. 2014), utsatta för svordomar och hot (Kosenko et 

al. 2013) samt att de inte blivit tagna på allvar (Vogelsang et al. 2016). I en studie där personer 

som identifierar sig som HBT blivit tillfrågade om sina vårdupplevelser uppgav 12,2 % av cis-

personerna och 42,9 % av transpersonerna att de blivit förödmjukade och respektlöst bemötta 

av vårdpersonal. 16 % av deltagarna uppgav även att de blivit nekade vård och jämlik behand-

ling, transpersonerna var mer utsatta för detta än cispersonerna (Macapagal et al. 2016). Detta 

samstämmer med Kosenkos et al. (2013) studie där transpersoner upplevt att de blivit nekade 

vård. De hade även blivit påtvingade undersökningar och psykiatrisk vård samt blivit avrådda 

av vårdpersonal att genomföra könskorrigering. Informanter i Vogelsang et al. (2016) hade känt 

sig sårbara när de varit tvungna att förklara att könskorrigeringen var nödvändig för att de skulle 

känna sig hela som människor. Det upplevdes som att vårdpersonalen utnyttjade sin maktposit-

ion (Rounds et al. 2013; Vogelsang et al. 2016) när de vägrade diskutera patienternas frågor, 

förminskade deras svar (Rounds et al. 2013), använde ett svårbegripligt språk eller envägskom-

munikation samt undanhöll eller gav otillräcklig information (Vogelsang et al. 2016).  

 

Upplevelser avseende vårdpersonalens kunskap om HBT  
Att vårdpersonal hade kunskap gällande HBT (Rounds et al. 2013; Stover et al. 2014), samt 

förståelse för att personer som identifierar sig som HBT var i en sårbar situation när de sökte 

vård (Rounds et al. 2013), bidrog till ett positivt vårdmöte (Rounds et al. 2013; Stover et al. 

2014). Det upplevdes även som positivt när vårdpersonal sökt information själv i stället för att 

fråga patienten. Däremot upplevdes brist på kunskap bidra till sämre vårdkvalitet (Rounds et 

al. 2013). När vårdpersonal erkände att de saknade kunskap upplevde några informanter att det 

visade på intresse, medan andra ansåg det tröttsamt att behöva utbilda dem (Vogelsang et al. 

2016).  
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Bristande kunskap hos vårdpersonal kunde medföra oförståelse för sexuella läggningar (Cele 

et al. 2015), till exempel oförmåga att förstå att homosexuella män kunde leva i kärleksfulla 

förhållanden (Connolly & Lynch 2016). Oförståelsen för sexuella läggningar märktes även ge-

nom frågorna som ställdes och misstron som ofta följde svaren. En informant hade till exempel 

berättat för vårdpersonal om en misstänkt sexuellt överförbar infektion varpå vårdpersonalen 

bett informanten förklara hur hen hade sexuellt umgänge och kunde ha blivit smittad i ett ho-

mosexuellt förhållande (Cele et al. 2015). Informanter upplevde att okunskap ledde till att vård-

personal enbart fokuserade på HIV och AIDS gällande sexuell hälsa hos personer som identi-

fierade sig som homo- och bisexuella, och att andra sexuellt överförbara infektioner därför 

glömdes bort (Stover et al. 2014). Informanter berättade om situationer då vårdpersonal foku-

serat mer på deras sexuella läggning och/eller könsidentitet än på hälsotillståndet och anled-

ningen till att de sökt vård (Rounds et al. 2013; Cele et al. 2015).  

 

Okunskap hos vårdpersonalen gällande könsidentiteter och specifika problem hos transpersoner 

bidrog till att informanter kände sig otrygga i mötet (Rounds et al. 2013). I Cele et al. (2015) 

och Vogelsang et al. (2016) framkom att vårdpersonal saknade kunskap om att sexuell läggning 

och könsidentitet är två separata fenomen. En informant i Vogelsang et al. (2016) berättade ”I 

explained I am transsexual. After she had understood, she said, ‘So you identify yourself as a 

guy, but sleep with guys. Isn’t that kind of double?’ The next time we met she said, ‘Ah last time 

you were a bit uncertain about your sexual orientation.’. ” (Vogelsang et al. 2016, s. 3580). 

 

Upplevelser avseende trygghet hos patienten 
De informanter som upplevde tillit till vårdpersonalen kände sig tryggare i vårdmötet (Wilker-

son et al. 2011; Vogelsang et al. 2016). Flertalet informanter upplevde en osäkerhet inför att 

berätta för vårdpersonal om sin sexuella läggning och/eller könsidentitet då de inte visste hur 

vårdpersonalen skulle reagera (Röndahl 2009; Wilkerson et al. 2011; Rounds et al. 2013; Con-

nolly & Lynch 2016). Huruvida informanterna fått positiv eller negativ respons från vårdper-

sonalen var avgörande för upplevelsen av trygghet (Stover et al. 2014). Även om informanter 

kände sig trygga med vårdpersonalen upplevde de ibland oro inför att nästa vårdmöte skulle 

påverkas negativt av information om sexuell läggning och/eller könsidentitet i deras journaler 

(Rounds et al. 2013).    
 

Att vårdpersonal var medveten om patienternas sexuella läggning upplevdes av vissa informan-

ter vara nödvändigt för att de skulle känna sig trygga i vårdmötet. Detta för att vårdpersonalen 

skulle få en helhetsbild och därmed kunna ge adekvat omvårdnad (Stover et al. 2014; Connolly 

& Lynch 2016). Andra informanter ansåg att det inte alltid var nödvändigt att vårdpersonalen 

var medveten om detta, utan att det berodde på anledningen till varför de sökt vård. Informanter 

som kände sig osäkra och inte fullständigt accepterat sin sexuella läggning upplevde att det var 

svårare att diskutera sin hälsa med vårdpersonal (Stover et al. 2014). I Vogelsang et al. (2016) 

framkom att flera informanter hade en nedvärderande syn på sig själva som transpersoner. De 

upplevde sig även sårbara och osäkra i vårdmötet då de inte fått tillräckligt med stöd från vård-

personal under könskorrigeringsprocessen. Detta gjorde att de var tvungna att leda processen 

framåt själva även om de inte upplevde sig ha förmågan och kraften till det (Vogelsang et al. 

2016). 
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Diskussion    
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter som identifierar sig som HBT upplever 

mötet med vården. Resultatet visade att många av patienterna hade negativa upplevelser av 

vårdmötet. Patienternas upplevelser kunde delas in i fyra kategorier som berörde acceptans, 

bemötande, kunskap om HBT samt trygghet. 

   

Resultatdiskussion   
I denna litteraturstudie framkom att informanter frekvent upplevt att vårdpersonal inte accepte-

rat dem på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet. Hetero- och cisnormativa anta-

ganden från vårdpersonal, som att de använde fel pronomen och ord som syftade på att infor-

manterna var heterosexuella, upplevdes som brist på acceptans. Detta samstämmer med en stu-

die av Carrotte et al. (2016) där patienter beskrev det som påfrestande att ständigt utsättas för 

hetero-och cisnormen och ett stigmatiserande språk, då detta fick dem att känna att vårdpersonal 

inte accepterade dem som personer.  

 

Informanterna i denna litteraturstudie upplevde att öppna frågor från vårdpersonal angående 

sexualitet bidrog till en positiv upplevelse av vårdmötet. Vårdpersonalen i Beagan et al. (2012) 

berättade att de bjöd in patienter till att berätta om sin sexuella läggning genom att ställa breda 

frågor som inkluderade om patienterna hade sexuellt umgänge med kvinnor och/eller män för 

att undvika heteronormativa antaganden.  

 

Vårdpersonalens religiösa övertygelser visade sig i litteraturstudien kunna bidra till en negativ 

vårdupplevelse. Kön och ålder visade sig också ha betydelse då kvinnlig vårdpersonal upplev-

des som mindre homofobisk än manlig, och yngre vårdpersonal upplevdes vara mindre homo-

fobisk och fördomsfull än äldre. Röndahl (2004) har i en studie bland annat undersökt samban-

det mellan självupplevd homofobi och kulturell bakgrund hos sjuksköterskestudenter och un-

dersköterskeelever. Homofobi visade sig vara starkare bland deltagarna med utländsk kulturell 

bakgrund. Studien har även undersökt samband mellan homofobi och deltagarnas kön, där 

ingen signifikant skillnad framkom. Undersköterskeeleverna i studien hade den lägsta medel-

åldern och var också de som uttryckte starkast homofobi (Röndahl et al. 2004). Detta kan ha ett 

samband med den låga medelåldern, vilket då motsäger litteraturstudiens resultat om att yngre 

vårdpersonal är mindre homofobisk än äldre. Resultatet visade även att vissa informanter aktivt 

sökte efter vårdpersonal som identifierade sig som HBT. I Sabin et al. (2015) framkom att vård-

personal föredrog att vårda patienter med samma sexuella läggning, oavsett om vårdpersonalen 

identifierade sig som homo- eller heterosexuella. Detta samband visar att det kan finnas en 

anledning för dessa patienter att söka efter vårdpersonal som också identifierar sig som HBT.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom upplevelser av negativt bemötande då vårdpersonal visat 

sig besvärad på grund av patientens sexuella läggning och/eller könsidentitet. I en studie med 

vårdpersonal beskrev en sjuksköterska hur osäker hen kände sig i situationer med nya patienter 

som identifierade sig som homosexuella. Sjuksköterskan visste inte hur öppen patienten ville 

vara med sin sexuella läggning, och tog därför inte upp frågan, samtidigt som hen tyckte det 

var viktigt att förstå patienten och ansåg att den sexuella läggningen var en del av förståelsen 

(Röndahl et al. 2004). Litteraturstudiens författare menar att detta kan tyda på att osäkerhet hos 

vårdpersonal bidrar till att de uppfattas som besvärade.  
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Trots att informanter i litteraturstudien ansåg att det var viktigt att vårdpersonal var medveten 

om deras sexuella läggning och/eller könsidentitet upplevde sig många informanter osäkra inför 

att berätta då de inte visste hur vårdpersonalen skulle reagera. Vårdpersonal i Beagans et al. 

(2012) studie ansåg att ämnet var komplext, de ville fokusera på patientens hälsobehov då sex-

uell läggning och/eller könsidentitet vanligtvis inte var anledningen till att patienten sökt vård, 

samtidigt som de ansåg att vetskap om detta kunde ha betydelse i vårdmötet. De ville till exem-

pel inte förolämpa patienten genom att använda fel termer.  

 

Vårdpersonalens kunskap visade sig i litteraturstudiens resultat vara av betydelse för upplevel-

sen av ett positivt vårdmöte, dock framkom att vårdpersonal ofta saknade kunskap om HBT. 

Detta speglas i ytterligare en studie av Röndahl (2010) där sjuksköterske- och läkarstudenter 

berättar att de inte fått någon undervisning om HBT under sin utbildning. Även i Carabez et al. 

(2015) framkom brist på utbildning för vårdpersonal då 79 % av sjuksköterskorna uppgav att 

de aldrig blivit erbjudna HBT-utbildning på sina arbetsplatser. Av de som blivit erbjudna detta 

deltog endast 26 % i utbildningen. Med detta i åtanke anser litteraturstudiens författare att det 

är förståeligt att informanterna i litteraturstudien upplevde kunskapsluckor hos vårdpersonal. I 

litteraturstudien upplevdes även att okunskap bidrog till att vårdpersonal hade bristande förstå-

else för sexualitet, sexuell hälsa och sexuellt överförbara infektioner. Detsamma upplevdes i 

Carrotte et al. (2016) där flera patienter träffat okunnig vårdpersonal som agerat ignorant och 

avvisande emot dem när de pratat om sexuella erfarenheter och sexuellt överförbara infektioner.  

 

I litteraturstudien framkom att patienter hade många negativa upplevelser och kände sig osäkra 

i vårdmötet på grund av vårdpersonalens inställning till deras sexuella läggning och/eller kön-

sidentitet. I Makos et al. (2016) studie upplevdes trygghet vara grunden för en positiv upple-

velse av vårdmötet, och informanterna i Chow (2013) hade en önskan om att vårdrelationen 

skulle bidra med trygghet. Enligt Eriksson (2004) är vårdrelationen fundamental för allt vår-

dande och bygger på professionalitet där kunskap och etik utgör grunden. ICN:s (2012) etiska 

kod för sjuksköterskor hävdar att alla människor har rätt till jämlik vård, vilket även är stadgat 

i Patientlagen § 6 (SFS 2014:821). Då det i litteraturstudien har framkommit att vårdpersonal 

kunde brista i kunskap gällande HBT och agera oprofessionellt då de inte visat acceptans och 

jämlikt bemötande mot patienter som identifierar sig som HBT, kan skapandet av vårdrelationer 

anses försvåras för dessa patienter.  

 

Metoddiskussion   
I litteraturstudien har artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod använts vilket kan ses 

som en styrka. Kvantitativ metod visar samband mellan samt ordnar och klassificerar data, me-

dan kvalitativ metod skapar mening och djupare förståelse för upplevelser (Forsberg & Weng-

ström 2015). Detta ger både en övergripande förståelse samt en mer ingående förklaring. Ytter-

ligare en styrka är att tre databaser använts då detta innebär att en stor del av den tillgängliga 

omvårdnadsforskningen har sökts igenom (jmf Polit & Beck 2012; Forsberg & Wengström 

2015). Till introduktionen har flera olika referenser använts för att beskriva begreppen med 

anknytning till HBT. Detta anses av litteraturstudiens författare vara en styrka då det bidrar till 

en värderingsfri text. För att undvika misstolkning eller förlust av information har citat redovi-

sats på artiklarnas originalspråk.  
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Artiklar från hela världen har inkluderats i sökningarna, vilket kan ses som både en styrka och 

en svaghet. I resultatet redovisas artiklar från fem länder där patienterna till stor del haft lik-

nande upplevelser oavsett vilket land de bott i, dock i olika stor utsträckning. Detta kan ses som 

en styrka då det ökar generaliserbarheten till fler länder. Artiklarna visar också att synen på 

patienter som identifierar sig som HBT skiljer sig mellan länderna, vilket kan göra det svårt att 

överföra resultatet till den svenska hälso- och sjukvården. Tre av de tio artiklarna tar upp hela 

HBT-gruppen medan två handlar om endast transpersoner och fem om endast homo- och/eller 

bisexuella, detta kan ses som en svaghet då resultatet eventuellt sett annorlunda ut om alla ar-

tiklar tagit upp hela HBT-gruppen.  

 

På grund av få resultat i en första sökning med årsintervall 2012-2017 utökades sökningen yt-

terligare fem år. Detta kan ha påverkat resultatet då synen på HBT är i ständig utveckling. Åtta 

av artiklarna är publicerade efter 2012, vilket tyder på att resultatet ändå är aktuellt. Något som 

kan ses som en svaghet är att flera av de valda artiklarna använt sig av snöbolls- och/eller be-

kvämlighetsurval för att nå ut till potentiella informanter och deltagare. Enligt Polit och Beck 

(2012) är dessa urval de som ger störst risk för bias. Då det kan vara svårt att nå ut till människor 

som vill ställa upp på studier i det valda ämnet kan detta ändå ses som en bra urvalsmetod, och 

är en av de vanligaste urvalsmetoderna (Polit och Beck 2012). Artiklar där både sjuksköterskor 

och andra vårdprofessioner är representerade har inkluderats. Detta eftersom denna litteratur-

studies författare anser att vårdmötet innefattar omvårdnad oavsett vårdpersonal och inom vil-

ken vårdinstans patienten befinner sig. Ordet vårdpersonal har därför använts konsekvent i lit-

teraturstudien. 
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Klinisk betydelse   
I litteraturstudiens resultat framkom att patienter som identifierar sig som HBT ofta kände sig 

otrygga i mötet med vården. Vårdpersonalens negativa bemötande, okunskap och brist på ac-

ceptans för sexuella minoriteter bidrog till den otrygga upplevelsen. Med denna vetskap bör 

vårdpersonal tänka på att inte utgå ifrån att alla patienter är heterosexuella cispersoner. Vård-

personal bör bjuda in patienter att berätta om sin sexuella läggning och/eller könsidentitet ge-

nom att ställa öppna frågor och tänka på att använda patientens rätta pronomen. Då okunskap 

hos vårdpersonal angående HBT visade sig vara vanligt förekommande bör utbildning i ämnet 

ges, både under studietiden och i arbetslivet. Detta anser litteraturstudiens författare skulle bidra 

till fler positiva upplevelser av vårdmötet för denna patientgrupp.    
 

Förslag till fortsatt forskning   
Litteraturstudiens författare upplever att sexuella minoriteters hälsa är ett mer beforskat område 

än denna grupps upplevelser kring hälso- och sjukvård. I och med detta skulle det behövas mer 

forskning om sexuella minoriteters upplevelser av att vara patient relaterat till deras sexuella 

läggning och/eller könsidentitet. En stor del av den befintliga forskningen är relativt ny, vilket 

kan tyda på att intresset för forskning inom ämnet växer. Vårdpersonalens brist på kunskap om 

HBT var ett återkommande problem i flera av studierna i resultatet. Med vetskap om detta vore 

det intressant med interventionsstudier där vårdpersonal fått utbildning om HBT för att se om 

detta har betydelse för patienternas upplevelse av vårdmötet. Då majoriteten av den forskning 

som finns inom ämnet handlar om sexuell läggning eller hela HBT-gruppen, behövs mer om-

vårdnadsforskning med fokus på könsidentitet.   

   

Slutsats     
I litteraturstudiens resultat framkom att patienter som identifierar sig som HBT hade många 

negativa upplevelser av vårdmötet. För att känna sig trygga upplevde patienterna att det var 

viktigt att vårdpersonalen visade acceptans, gav ett bra bemötande och hade relevant kunskap. 

Detta anser författarna är viktigt i alla vårdmöten, men extra viktigt för denna redan utsatta 

patientgrupp. I och med att patienterna kände sig otrygga i vårdmötet kan skapandet av en vård-

relation försvåras. Då vårdrelationen är fundamental för upplevelsen av god vård, kan detta 

enligt litteraturstudiens författare peka på brister i vården för patienter som identifierar sig som 

homosexuella, bisexuella och transpersoner.  
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