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Sammanfattning: 
Bakgrund: Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer (HBTQ-personer) är en grupp 

som generellt sett har ett ökat både psykiskt och fysiskt vårdbehov. Trots det söker de vård 

mer sällan än den generella befolkningen och upplever sig dessutom ofta missnöjda med den 

vård de får.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar hur HBTQ-personer upplever 

bemötandet i vården.  

Metod: Syftet med studien besvarades genom en litteraturstudie med beskrivande design 

baserad på tio stycken kvalitativa artiklar. Analysmetoden som användes var textanalys.  

Resultat: Fyra grundläggande faktorer identifierades som påverkade hur HBTQ-personer 

upplevde sig bli bemötta i vården. De faktorerna var respekt, kommunikation, kunskap och 

förtroende. Då dessa faktorer användes på ett professionellt sätt av vårdpersonalen upplevdes 

bemötandet som bättre jämfört med då de användes på ett bristfälligt vis. 

Slutsats: Vårdpersonal kan behöva öka sin medvetenhet om att ett gott möte bottnar i respekt, 

kommunikation, kunskap och förtroende. Därmed ökar chanserna att ge HBTQ-personer 

möjligheten att få uppleva sig bli bra bemötta i vården. 
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1. Definitioner 

HBTQ: Förkortning av Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queer (Hulter, 2009). 

Homosexuell: Person som är sexuellt attraherad av en person med samma kön (Hulter, 2009). 

Bisexuell: Person som är sexuellt attraherad av personer av båda könen (Hulter, 2009). 

Transpersoner: Samlingsnamn på exempelvis transsexuella och transvestiter samt andra 

personer som bryter antingen permanent eller periodvis mot den biologiska könstillhörighet 

de sorteras in i (”transpersoner”, u.å.). 

Queer: Person som inte identifierar sig som hetero-, homo-, bisexuell eller transperson 

(Hulter, 2009). Ett begrepp som är tvetydigt men i grunden ifrågasättande mot heteronormen. 

Det kan användas som ett begrepp för att förklara en könsidentitet men även som ett 

paraplybegrepp som kan innefatta alla olika kön och sexualiteter för att en person inte ska 

behöva identifiera och/eller definiera sig i ett fack (Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners rättigheter [RFSL], u.å.a). 

Heteronorm: ”heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och 

förväntade i ett samhälle. Därmed blir varje annan sexuell läggning, så som homosexualitet 

och bisexualitet, betraktad som onormal” (”heteronorm”, u.å.). 
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2. Bakgrund 

Inom sjukvården strävas det efter att alla ska få lika vård på lika villkor (Hälso-och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §) och detta inte enbart i Sverige. Enligt International 

Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2006) ska den vård som ges utgå från respekt för patienterna och som inte begränsas av ålder, 

etnicitet, kön, sexuell läggning eller liknande. 

Gruppen homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer (HBTQ-personer) är generellt 

utsatta för större psykiska och fysiska påfrestningar än resterande befolkning 

(Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2012). Framförallt unga HBTQ-personer har en högre 

frekvens av självmordsförsök. Anledningen till deras sämre psykiska hälsa kan vara relaterad 

till att de oftare blir utsatta för trakasserier, hot om våld, våld samt brist på emotionellt stöd än 

den generella befolkningen (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2005). Enligt FHI:s rapport har 

HBTQ-personer ett levnadsmönster där de använder mer tobak och alkohol samt oftare 

missbrukar droger. Dessa levnadsvanor bidrar till en ökad psykisk ohälsa, samtidigt som den 

psykiska ohälsan bidrar till ett ökat riskbeteende. Det ökade riskbeteendet samt den ökade 

psykiska ohälsan leder således till ett ökat vårdbehov. FHI poängterar att hänsyn måste tas till 

att det kan vara svårt att generalisera deras resultat då det inte kan garanteras att det är ett 

representativt urval för populationen. 

Homosexuella drabbas i en annan omfattning än heterosexuella av cancer (Gay and Lesbian 

Medical Association [GLMA], 2001; Hulter, 2009; Lee, 2000) Lesbiska går mer sällan än 

heterosexuella på preventiva undersökningar som exempelvis cytologprovtagningar (Hulter, 

2009). Det finns även en ökad incidens av bröstcancer hos lesbiska, något som är relaterat till 

att de föder färre barn än heterosexuella kvinnor generellt (FHI, 2005; Lee, 2000). 

Homosexuella män har en ökad risk att drabbas av ändtarmscancer än män i övrigt (Lee, 

2000).  

2.1 Sexualitet 

Sexualitet är något som är viktigt för människan genom hela livet. Den innefattar inte bara 

erotik, njutning, intimitet och reproduktion, utan även kön, könsidentitet och sexuell 

orientering. Sexualiteten kan uttryckas med tankar, fantasier och önskningar men även genom 

sättet vi uttrycker oss på via normer, attityder, värderingar, beteenden och relationer. Trots att 

sexualiteten består av många dimensioner är det inte alltid som alla dessa uttrycks eller 

upplevs. Varje persons sexualitet påverkas av de interaktioner som förekommer mellan bland 

annat biologiska, psykiska, kulturella, sociala, etiska och historiska faktorer (Hulter, 2009). 

Hulter (2009) skriver om de sexuella rättigheterna, de tydliggör att alla människor har lika 

värde och samma rätt att få utveckla sin egen sexualitet och sina egna levnadsmönster 

gällande relationer och reproduktion. De sexuella rättigheterna innefattar att alla ska ha rätt att 

få högsta möjliga hälsa i relation till sin sexualitet, samt tillgång till en både sexuell och 

reproduktiv hälsa. De innefattar även att alla människor ska kunna skaffa sig kunskap och 

information angående sexualitet och att alla har rätt till sexualupplysning. Dessutom ska alla 

människor ha rätt till ett tillfredställande, säkert och njutbart sexualliv. 

2.2 HBTQ-kulturens framväxt 

HBTQ-personer och framför allt homosexualitet har varit ett omdiskuterat ämne sedan långt 

tillbaka i tiden. Tidigt blev homosexualitet betraktat som något onaturligt och olagligt, och på 

1600- och 1700-talet i Sverige var det dödsstraff för detta brott. På 1800-talet mildrades 

straffet och personer, både män och kvinnor, som hade sex med samkönade kunde dömas till 
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2 års straffarbete. I de flesta andra länder var det enbart olagligt för män att ha sex med män. 

Inte förrän år 1869 myntades begreppet homosexualitet och år 1892 begreppet bisexualitet, 

båda med sitt ursprung i grekiskan. Begreppen användes i Sverige först i början på 1900-talet 

(RFSL, u.å.b). 

Den första organisationen för homosexuella grundades år 1897 i Tyskland med målet att 

avkriminalisera homosexualiteten för män. Begreppet transvestit skapades i början av 1900-

talet och år 1927 kom begreppet transsexualism båda med ursprung i latin. Det första försöket 

till en könskorrigerande operation gjordes i Tyskland år 1912. I Sverige blev det efter år 1944 

lagligt att ha sex med personer av samma kön. Istället för att vara kriminellt kom det att 

betraktas som en sjukdomsdiagnos. I USA började en läkare vid namn Harry Benjamin i 

mitten på 1900-talet att behandla sina transsexuella patienter med hormonbehandling och år 

1952 utfördes den första så kallade lyckade könskorrigerande processen. I New York bröt den 

så kallade Stonewallrevolten ut år 1969 när poliser försökte göra en razzia mot en HBT 

(Homo, Bi, Trans) vänlig klubb, Stonewall. Det var startskottet för den moderna politiska 

kampen om lika rättigheter för HBT-personer (RFSL, u.å.b). 

Diagnosen homosexualitet togs bort ur det svenska diagnosregistret år 1979 och homosexuella 

klassades inte längre som sjuka. Sverige drabbades i början på 1980-talet av sitt första 

dödsfall i aids (RFSL, u.å.b) och det finns fortfarande många fördomar gällande hiv-smitta. 

Många tror att det enbart är homosexuella män som drabbas av hiv och som för smittan vidare 

(RFSL, 2006). Begreppet queer började användas under 1980-talet av aktivister som ville 

uttrycka att de tog avstånd från heteronormativiteten i samhället (Kulick, u.å.). Begreppet 

används även som ett sätt att uttrycka sin identitet på utan att behöva definiera sin sexualitet i 

ett specifikt fack (RFSL, u.å.a.). 

Den hälso- och sjukvårdslag som gäller idag infördes år 1982. Den syftar till att alla 

människor ska behandlas lika och ha rätt till en så god vård som möjligt (HSL, SFS 1982:763, 

2 §). Detta förstärks även i diskrimineringslagen där det står att ”denna lag har till ändamål att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (Diskrimineringslagen, SFS 

2008:567, kap. 1, 1 §). Under 1990-talet och 2000-talet infördes lagar om partnerskap och 

även lagar inom ett flertal områden som ska motverka diskrimineringen av HBTQ-personer. 

Transvestitismen avskaffades år 2009 som sjukdomsdiagnos och en lag om könsneutrala 

äktenskap trädde i kraft samma år (RFSL, u.å.b). 

2.3 Synen på HBTQ-personer 

Det finns en heteronormativ syn i samhället och inte enbart i Sverige (GLMA, 2001; RFSL, 

u.å.c.) något som innebär att människor förväntas vara antingen en maskulin man eller en 

feminin kvinna. Innebörden av det är att alla människor förväntas vara heterosexuella och ha 

en önskan om att leva i monogama parförhållanden (RFSL, u.å.a). Det heteronormativa 

synsättet sprids och stärks genom de handlingar som görs, både medvetet och omedvetet. Ett 

typexempel på det är en vårdsituation då en kvinna går till en gynekolog eller en barnmorska. 

Om det framkommer att hon är sexuellt aktiv kommer hon få erbjudande om p-piller om hon 

inte redan använder detta, eftersom hon förväntas ha haft sexuellt umgänge med en man 

(RFSL u.å.c). 

I Sverige pågår ett ständigt arbete för att HBTQ-personer ska bli lika behandlade, ett exempel 

på det är vår diskrimineringslag (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, 1 §). Sett ur ett 

globalt perspektiv finns det fortfarande länder där människor blir straffade då deras sexuella 
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läggning avviker från den heterosexuella standarden. Bland annat Kamerun, Tchad, Irak, 

Litauen och Malawi bryter mot de mänskliga rättigheterna mot just HBTQ-personer. I världen 

förekommer fortfarande förföljelse, tortyr och fängelsestraff mot HBTQ-personer (Amnesty 

International, 2013). Ett aktuellt exempel på det är Uganda som 2014 införde en ny lag som 

förbjuder homosexualitet och brott mot den lagen kan leda till livstidsfängelse (Amnesty 

International, 2014). I Iran, Mauretanien, Saudiarabien, Sudan och Jemen är det förenat med 

dödsstraff att vara homosexuell (Axelsdotter Olsson, 2014). 

2.4 Det professionella mötet 

För att kunna ge en så god vård som möjligt bör vårdpersonalen arbeta personcentrerat och 

låta patienten och dennes önskemål stå i fokus och därmed också respektera patientens 

autonomi och integritet (SSF, 2011). 

Virginia Hendersson har skrivit allmänna riktlinjer för omvårdnad, hon menar att 

omvårdnaden handlar om att förstå patientens grundläggande behov, både fysiska och 

psykiska. För att kunna förstå dessa behov måste vårdpersonalen lyssna aktivt på och 

observera patienten. En förutsättning för det är att en konstruktiv relation med patienten 

skapas. En konstruktiv relation möjliggörs genom inlevelseförmåga och kunskapen att kunna 

sätta sig in i en patientens situation. Samtidigt krävs det ödmjukhet och förståelse eftersom det 

inte går att förstå någon annan människa fullt ut (Kirkevold, 1992/2000). 

För att mötet mellan vårdpersonalen och patienten ska bli bra är det viktigt att komma ihåg att 

det är asymmetriskt då det tillkommer på grund av patientens vårdbehov. Patienten är 

beroende av de kunskaper och praktiska färdigheter som vårdaren har och behärskar vilket 

leder till en beroendeställning för patienten och en maktposition för vårdaren. För att mötet 

ska kunna få positiva följder måste vårdaren ha ett öppet förhållningssätt som möjliggör att 

patienten kan utvecklas. Finns det en ömsesidig öppenhet mellan patient och vårdpersonal kan 

mötet vara ett tillfälle där parternas verklighet kan delas. Därmed kan både vårdpersonal och 

patient få ökad förståelse och ny kunskap i utbytet (SSF, 2011). 

2.5 Problemformulering 

Personer som själva identifierar sig med en annan sexuell läggning än normen, det vill säga 

HBTQ-personer, är en grupp som generellt har ett ökat vårdbehov. De söker vård mer sällan 

än den generella befolkningen (DO, 2012; GLMA, 2001) och upplever sig oftare missnöjda 

med den vård de fått (Lee, 2000; White & Dull, 1997). Därför uppkom funderingar om 

huruvida bemötandet från vårdpersonalen kan påverka dessa beteenden och upplevelser. 

3. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar hur HBTQ-personer upplever 

bemötandet i vården. 

4. Metod 

4.1 Design 

Syftet med studien besvarades genom en litteraturstudie med beskrivande design (Polit & 

Beck, 2012). 
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4.2 Sökstrategi 

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Först identifierades de 

meningsbärande orden i syftet och därefter översattes de till likvärdiga sökord genom att 

använda ämnesord från respektive databas via Headings, MeSH-termer och Theasarus. Detta 

för att få så relevanta svar som möjligt på de sökningar som gjordes. 

Ämnesord som kunde förknippas med olika sexuella läggningar och/eller det självupplevda 

könet som användes i CINAHL var: GLBT-persons (Gay, Lesbian, Bisexual, Transsexual), 

lesbians, homosexual male, homosexual, bisexuals, transsexuals, transvestites och 

transgendered persons. I databasen MEDLINE var det: homosexuality female, homosexuality 

male, transgendered persons, transsexualism, bisexuality och homosexuality och i PsycINFO: 

male homosexuality, homosexuality, lesbianism, transgender, transsexualism och bisexuality. 

I databaserna CINAHL och MEDLINE användes ämnesorden: professional-patient relations 

och nurse-patient relations, det var de ord som bäst ansågs motsvara begreppet bemötande. I 

databasen PsycINFO fanns det inte något ord som direkt motsvarade bemötande eller 

relationer mellan personal och patienter därför valdes ordet health personnel. 

I alla databaserna söktes först på alla ämnesord var för sig. I databasen CINAHL och 

MEDLINE gjordes valet att söka på orden nurse-patient relation som major concept. När de 

sökningarna gjorts kombinerades de ord som hade med sexuell läggning och/eller det 

självupplevda könet att göra ihop med OR. På samma sätt kopplades de ord som hade med 

bemötande att göra ihop med OR då det alternativet var möjligt. 

Sökresultaten för de olika sexuella läggningarna och/eller det självupplevda könet 

sammanlänkades med sökningarna om bemötande med AND. Därefter lades begränsningarna 

English language och publiceringsår 2003-2013 till. I databaserna CINAHL och PsycINFO 

användes även begränsningen peer reviewed. (BILAGA 1) 

4.3 Urval 

4.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades var de som ansågs svara mot syftet och handlade om personer som 

identifierade sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queerpersoner och som 

varit i en vårdsituation. 

Artiklar exkluderades om de exempelvis la fokus på föräldraskap hos HBTQ-personer, hiv- 

och aids- vård eller annan specifikt inriktad medicinsk vård. Även artiklar med fokus på 

enbart vårdpersonalens attityder eller enbart vårdkvalitén exkluderades. 

4.3.2 Urvalsförfarande  

I första urvalet lästes 93 titlar i CINAHL, 88 titlar i MEDLINE och 24 titlar i PsycINFO. I 

samband med att titlarna lästes uteslöts även dubbletter. I andra urvalet lästes sammanlagt 76 

stycken abstrakt. När abstrakten lästs och de artiklar som inte svarade mot 

inklusionskriterierna eller valdes bort på grund av exklusionskriterierna var 18 stycken 

artiklar kvar. 

De 18 artiklar som återstod lästes i sin helhet i tredje urvalet. Av dessa exkluderades tre 

stycken. Två stycken eftersom de var pilotstudier och en där det inte tydligt framgick att den 

fått ett etiskt godkännande eller getts ut på en tidskrift med tydliga etiska direktiv. 
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Sammanlagt återstod 15 artiklar till studien. Elva stycken av dem var från databasen 

CINAHL, tre var från databasen MEDLINE och i databasen PsycINFO valdes en ut. De 15 

artiklarna granskades utifrån granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar 

(Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011), fyra stycken uteslöts då de inte ansågs ha tillräckligt 

hög vetenskaplig kvalité. I en artikel var det svårt att generalisera resultatet då det enbart 

inriktade sig på HBTQ-personer som bodde på vårdboenden. En kvantitativ studie uteslöts 

relaterat till högt bortfall och i en beskrevs inte urvalet tillräckligt tydligt för att det skulle 

kännas pålitligt. Den fjärde artikeln uteslöts eftersom metoden var otillräckligt beskriven. Av 

de återstående artiklarna var tio stycken kvalitativa och en kvantitativ. Slutligen uteslöts den 

kvantitativa artikeln för att enbart fokusera på syftet utifrån ett kvalitativt perspektiv. 

I bilaga 2 redovisas litteraturstudiens slutliga artiklar. 

4.4 Bearbetning/Analys 

Artiklarna analyserades med hjälp av textanalys (Polit & Beck, 2012, s. 558-564). Artiklarnas 

resultat bearbetades utifrån syftet och meningsbärande enheter från materialet togs ut. 

Materialet resulterade i att fyra stycken kategorier identifierades: respekt, kommunikation, 

kunskap och förtroende. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

De studier som beskrevs i de artiklar som återstod har alla blivit granskade av en etisk 

kommitté och/eller är utgivna i vetenskapliga tidsskrifter med en policy som intygar att 

artiklarna är vetenskapligt granskade och följer tidskrifternas etiska riktlinjer. 

Alla artiklar granskades objektivt, alla resultat redovisades och inget förvanskades. 

5. Resultat 

Hur HBTQ-personerna upplevde det bemötande de fick handlade framförallt om fyra 

grundläggande faktorer: respekt, kommunikation, kunskap och förtroende. Beroende på hur 

vårdpersonalen använde dessa faktorer upplevde HBTQ-personerna bemötandet och 

vårdsituationen på olika sätt. 

5.1 Respekt 

När vårdpersonalen hade öppna attityder, det vill säga visade att de accepterade HBTQ-

personerna, deras livsstil och sexuella läggning upplevde de sig bli respekterade. Många 

HBTQ-personer uppskattade att vårdpersonalen normaliserade deras livsstil och upplevde 

därmed respekt i en högre utsträckning. HBTQ-personerna ville att vårdpersonalen antingen 

behandlade dem som alla andra patienter eller ställde frågor angående deras sexuella läggning 

därför att det var relevant för deras hälsa. Då dessa saker gjordes upplevde HBTQ-personerna 

att vårdpersonalens attityder var öppna gentemot dem. Därmed skapades även känslan av att 

deras grupp inkluderades och sågs som viktig i vårdarbetet (Bjorkman & Malterud, 2009; 

Cant, 2005; Clover, 2006; McNair et al., 2008; Poteat, German & Kerrigan, 2013; Rounds, 

Burns McGrath & Walsh, 2013; Seaver, Freund, Wright, Tjia & Frayne, 2008). 

HBTQ-personerna upplevde brist på respekt då de möttes av negativa attityder från 

vårdpersonalen. Exempel på det är att HBTQ-personer mötts av kritik för sin läggning och 

brist på förståelse. (Bjorkman & Malterud, 2009; Cant, 2005; Clover, 2006; McNair et al., 

2008; Poteat et al., 2013; Rounds et al., 2013; Röndahl, Innala & Carlsson, 2006; Seaver et 

al., 2008). Dessutom fanns det HBTQ-personer som upplevt sig diskriminerade vid ett eller 
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flera tillfällen. Exempelvis genom att de vägrats vård eller att HBTQ-personens partner 

exkluderats i vårdsituationer där en heterosexuell partner fått vara delaktig. Deras upplevelser 

av att ha blivit diskriminerade ledde till en känsla av att inte vara respekterade i vården 

(Bjorkman & Malterud, 2009; Cant, 2005; Clover, 2006; Hayman, Wilkes, Halcomb & 

Jackson, 2013; Lane, Mogale, Struthers, McIntyre & Kegeles, 2008; McNair et al., 2008; 

Poteat et al., 2013; Rounds et al., 2013; Röndahl et al., 2006; Seaver et al., 2008). 

Vårdpersonalens agerande ledde vid flera tillfällen till att det skapades barriärer mellan 

vårdaren och HBTQ-personen. Det kunde handla om att vårdpersonalen upplevdes 

homofobisk och bland annat inte velat röra vid dem vid undersökningar eller känt sig 

obekväma med att ge dem behandling. Det var något som associerades med upplevelserna av 

bristande respekt från vårdpersonalens sida (Bjorkman & Malterud, 2009; Clover, 2006; 

Hayman et al., 2013; Lane et al., 2008; Poteat et al., 2013; Rounds et al., 2013; Röndahl et al., 

2006; Seaver et al., 2008). 

5.2 Kommunikation 

För att en god kommunikation skulle uppnås mellan vårdpersonalen och HBTQ-personerna 

behövde vårdpersonalen både lyssna (Bjorkman & Malterud, 2009; Cant, 2005; Clover, 2006; 

Seaver et al., 2008) och visa intresse inför dennes situation (Bjorkman & Malterud, 2009; 

Cant, 2005; Clover, 2006; Röndahl et al., 2006; Seaver et al., 2008). Dessutom krävdes det att 

det fanns en vilja att ta emot den information som patienten kom med, men även en vilja att 

ge information som var relevant och berörde HBTQ-personens situation (Bjorkman & 

Malterud, 2009; Cant, 2005; Hayman et al., 2013; Röndahl et al., 2006; Seaver et al., 2008). 

För att en god kommunikation skulle möjliggöras behövdes tydlighet från vårdpersonalen. 

HBTQ-personerna ansåg att det kunde uppnås genom direkt ställda frågor samtidigt som 

frågorna enbart skulle ta upp och beröra de problem som sökts för (Cant, 2005; Hayman et al., 

2013; Röndahl et al., 2006; Seaver et al., 2008). 

Ett flertal HBTQ-personer upplevde ett utanförskap relaterat till bristande kommunikation. 

Det kunde handla om att det i väntrummet saknades informationsmaterial som riktade sig till 

personer som inte var heterosexuella. Studiedeltagarna saknade framförallt information som 

handlade om sexuellhälsa och hur de skulle skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar. 

Då detta material saknades upplevde de sig exkluderade på grund av miljön (Cant, 2005; 

Clover, 2006; Röndahl et al., 2006). Det kunde även handla om det sätt som vårdpersonalen 

talade och uttryckte sig på vilket även det kunde upplevas som exkluderande mot de som inte 

följer normen som heterosexuell (Bjorkman & Malterud, 2009; Cant, 2005; Clover, 2006; 

Hayman et al., 2013; McNair et al., 2008; Rounds et al., 2013; Röndahl et al., 2006; Seaver et 

al., 2008). Många ansåg att vårdpersonalen ofta var otydlig, inte lyssnade, ställde opassande 

frågor eller på annat sätt använde sig av en kommunikation som var bristfällig (Bjorkman & 

Malterud, 2009; Hayman et al., 2013; Rounds et al., 2013; Röndahl et al., 2006; Seaver et al., 

2008). Vårdpersonal kunde exempelvis upprepa frågan om vem som var patientens närmast 

anhöriga om namnet de fick var av samma kön som patienten (Röndahl et al., 2006). De 

kunde även prata med HBTQ-personen och ställa frågor som var riktade till heterosexuella 

personer trotts att patienten vidtalat sin sexuella läggning (Bjorkman & Malterud, 2009; 

Hayman et al., 2013; Rounds et al., 2013; Röndahl et al., 2006; Seaver et al., 2008). 

5.3 Kunskap 

Flera HBTQ-personer menade att vårdpersonalen de mötte inte hade tillräckligt med kunskap 

om de problem som de ansåg var specifika just för dem, samt att vårdpersonalen överlag hade 

bristande kunskap och insikt om att alla människor faktiskt inte är heterosexuella (Clover, 
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2006; Hayman et al., 2013; McNair et al., 2008; Poteat et al., 2013; Rounds et al., 2013; 

Röndahl et al., 2006; Seaver et al., 2008). Många upplevde att vårdpersonalens okunskap 

ledde till att de fick en bristfällig vård (Bjorkman & Malterud, 2009; Cant, 2005; Clover, 

2006; Hayman et al., 2013; Poteat et al., 2013; Rounds et al., 2013; Röndahl et al., 2006; 

Seaver et al., 2008). Ett exempel på det är att kvinnor som varit öppna med sin lesbiska 

läggning mot vårdpersonal fått information om att de inte har något behov av att ta 

regelbundna cytologprover (Bjorkman & Malterud, 2009). 

5.4 Förtroende 

HBTQ-personerna ville uppleva trygghet (McNair et al., 2008), stöd (Bjorkman & Malterud, 

2009; Cant, 2005; Clover, 2006; Seaver et al., 2008) och en känsla av att vara bekväm i 

situationen (Bjorkman & Malterud, 2009; McNair et al., 2008; Rounds et al., 2013) när de 

kom till vården. Då dessa behov blev tillgodosedda i vårdmötet upplevde HBTQ-personerna i 

större utsträckning förtroende för vårdpersonalen och vården som helhet. 

Bristande förtroende för vården ledde många gånger till känslor av otrygghet och sårbarhet i 

vårdsituationer och gentemot vårdpersonalen. Följder av det bristande förtroendet ledde 

många gånger till att HBTQ-personerna tog distans från vården och blev avståndstagande 

genom att exempelvis inte vara helt ärliga mot vårdpersonalen eller genom att låta bli att söka 

vård så långt det var möjligt (Bjorkman & Malterud, 2009; Cant, 2005; Clover, 2006; 

Hayman et al., 2013; McNair et al., 2008; Poteat et al., 2013; Rounds et al., 2013; Röndahl et 

al., 2006; Seaver et al., 2008). En annan följd var att det bristande förtroendet ledde till att de 

lät bli att avslöja sin sexuella identitet (Bjorkman & Malterud, 2009; Cant, 2005; Clover, 

2006; McNair et al., 2008; Seaver et al., 2008) och om de avslöjat den oroade de sig över att 

vårdpersonalen inte skulle hålla sin tystnadsplikt (Cant, 2005; Lane et al., 2008; Rounds et al., 

2013). 

5.5 Resultatsammanfattning 

I de artiklar som studerats identifierades fyra stycken faktorer som påverkade hur HBTQ-

personer upplevde sig bli bemötta i vården. Dessa faktorer var: respekt, kommunikation, 

kunskap och förtroende. 

Hur HBTQ-personerna upplevde sig bli bemötta berodde på vårdpersonalens agerande och 

hur de uppfattade detta utifrån dessa faktorer. Vid de tillfällen HBTQ-personerna upplevde 

brist på respekt, dålig kommunikation, dålig kunskap och brist på förtroende uppfattades 

vårdpersonalens bemötande som negativt. De gånger vårdpersonalen agerade på ett 

professionellt sätt utifrån dessa faktorer genom att visa respekt, lyssna på patienten, 

kommunicera på ett tydligt sätt samt vara insatt i och ha kunskap om HBTQ-personers 

vårdbehov upplevde de istället ett gott bemötande. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. CINAHL och 

MEDLINE valdes för att det är databaser med artiklar angående omvårdnad, vilket är 

huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen och relevant för syftet. Databasen PsycINFO valdes 

då den innehåller forskning som inriktar sig mot omvårdnad och psykologi. Det ansågs vara 

betydelsefullt för syftet eftersom det söker svar på HBTQ-personers upplevelser av 

bemötande. 
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De sökord som användes var enbart ämnesord då detta ansågs ge en ökad möjlighet att hitta 

relevanta artiklar. Så många olika ord som möjligt för sexuella läggningar söktes fram och 

användes för att alla olika läggningar skulle inkluderas i sökningen och därmed bredda 

resultatet. Ordet queer söktes på men det fanns inte som ämnesord i någon av databaserna. I 

PsycINFO rekommenderades ordet homosexuality som motsvarande. Försök att hitta 

ämnesord som kunde motsvara ordet bemötande gjordes då det ej finns något engelskt ord 

som direkt motsvarar det svenska. Därefter gjordes ett val att inte söka på orden queer eller 

bemötande i fritext utan använda de motsvarande ämnesord som funnits i databaserna istället. 

Syftet med det var att få ut mer relevanta artiklar. 

I efterhand har funderingar uppkommit angående att sökordet vårdkvalité uteslöts vid 

sökningarna. Det uteslöts då det ansågs mindre relevant för syftet då detta inriktade sig på 

bemötandet, möjligtvis skulle även det ordet ha använts eftersom ett sämre bemötande kan 

relateras till en sämre vård. Orden heteronorm eller heterosexism söktes heller aldrig på då 

dessa inte var meningsbärande ord i syftet. I efterhand har tankar kring om dessa hade varit 

relevanta för sökningen dykt upp då det trots allt är saker som påverkar hur HBTQ-personer 

uppfattas i samhället. 

Ett val gjordes att enbart ta med artiklar med kvalitativa studier då de ofta lämpar sig bättre 

för att beskriva upplevelser, vilket är en huvudpunkt i vårt syfte. 

Det kan ses som en svaghet att fyra av de slutliga artiklarna bara tog upp lesbiskas möten med 

vården. Det är något som kan leda till att resultatet blir missvisande för transpersoner, 

bisexuella och queer då de är underrepresenterade. 

Textanalys valdes som analysmetod eftersom det ansågs kunna få fram ett relevant resultat då 

litteraturstudien är baserad på kvalitativa artiklar. För att kunna genomföra en korrekt 

textanalys översattes de meningsbärande enheterna med hjälp av en engelsk ordbok (Petti, 

1997). Detta för att deras innebörd inte skulle förändras i och med översättningen. 

När de meningsbärande enheterna skulle placeras in i kategorier kunde deras innebörd i vissa 

fall passa in under flera kategorier då dessa delvis överlappar varandra. Det är något som 

tagits i beaktande när kategoriseringen gjorts för att få fram ett så korrekt resultat som möjligt. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att faktorerna respekt, kommunikation, kunskap och förtroende var 

viktiga för hur HBTQ-personer upplever sig bli bemötta. Samtidigt anses dessa faktorer spela 

en stor roll för alla patienter oavsett sexuell läggning för att en god vård och ett bra 

bemötande ska kunna möjliggöras. 

Enligt diskrimineringsombudsmannen (2012) är HBTQ-personers upplevelse av 

diskriminering relaterad till sämre vårdkvalité, sämre möjligheter att få samma vård som 

heterosexuella och även till vårdpersonalens bemötande. Detta anses kunna sammanlänkas 

med att det framkommer i resultatet att HBTQ-personer upplever sig bli sämre bemötta i 

vårdsituationer. Upplevelserna av ett felaktigt bemötande kan troligtvis även förknippas med 

att HBTQ-personer oftare drar sig från att söka vård (DO, 2012; GLMA, 2001) samt är mer 

missnöjda med den vård de får än den generella befolkningen (Lee, 2000; White & Dull, 

1997). 

Eftersom samhället är heteronormativt finns även heteronormativa värderingar (GLMA, 2001; 

RFSL, u.å.c.). De leder till att alla som inte är heterosexuella betraktas som onormala 

(”heteronorm”, u.å.) utan att någon egentligen reflekterar över det och utan att det för den 
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delen behöver innebära att man har negativa inställningar mot HBTQ-personer. Det leder till 

att vårdpersonal har förväntningar angående att patienten de möter är heterosexuell samt att 

HBTQ-personer ofta känner sig exkluderade då de känner sig tvingade att komma ut vid 

vårdmötet och därmed tala om att de bryter mot normerna (RFSL, u.å.c). 

6.2.1 Respekt 

Vårdpersonalen ska visa respekt och ge lika vård till alla patienter oavsett kön, ålder, sexuell 

läggning med mera står det i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2006), trots det är det 

fler HBTQ-personer som är missnöjda med den vård de får jämfört med allmänheten (Lee, 

2000; White & Dull, 1997). Det tyder på att vårdpersonal trots sina riktlinjer kanske inte följer 

dessa i alla sammanhang. I resultat från flera artiklar framkommer det att HBTQ-personerna 

upplever negativa attityder från vårdpersonalen. Bland annat upplevde de att vårdpersonalen 

gav dem kritik för deras läggning. Det kan tolkas som ett tecken på bristande respekt från 

vårdpersonalen samt att personalen låter sina egna attityder och heteronormen påverka i 

vårdsammanhanget. Det är något som sannolikt kan påverka det bemötande som ges till 

HBTQ-personerna. 

Enligt lag får ingen diskrimineras (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, 1 §), om 

faktorerna respekt, kommunikation, kunskap och förtroende inte används på ett professionellt 

sätt uppkommer känslan av att bli felaktigt bemött. Därmed även troligtvis känslan av att bli 

diskriminerad. Då det framgår i alla artiklarna att HBTQ-personer känt sig dåligt bemötta vid 

ett eller flera tillfällen är det något som tyder på att vårdpersonalens bemötande har brister. Då 

HBTQ-personerna blivit bemötta med öppna attityder har de känt sig respekterade av 

vårdpersonalen och möjligtvis har en positivare uppfattning angående bemötandet de fått 

skapats. 

6.2.2 Kommunikation 

I det redovisade resultat lägger HBTQ-personerna en tyngdpunkt vid att vårdpersonalen ska 

lyssna aktivt, visa intresse, vara tydliga samt ha en vilja att både ge och ta emot information 

för att en god kommunikation ska skapas. Detta finns även beskrivet i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (SSF, 2006), kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) och Virginia Henderssons allmänna riktlinjer för omvårdnad 

(Kirkevold, 1992/2000). Där framkommer det att vårdpersonalen måste lyssna aktivt och 

kommunicera på ett sätt som är anpassat för den individuella patienten, något resultatet visar 

att HBTQ-personerna ofta finner brister i. 

Troligtvis kan de heteronormativa värderingarna även leda till en bristande kommunikation 

mellan HBTQ-personer och vårdpersonal. Vissa HBTQ-personer beskriver att då det saknas 

informationsbroschyrer som vänder sig till HBTQ-personer känner de sig bortglömda och 

räknar då med att personalen förväntar sig att de ska vara heterosexuella. Redan då 

uppkommer kommunikationsproblem som är relaterade till miljön och uppfattade värderingar. 

På alla vårdinstitutioner kanske det inte lämpar sig att ha information som är specifikt riktad 

till HBTQ-personer utan inriktad på de problem som behandlas just där. Självfallet bör det i 

de fall då det är relevant finnas tillgång till informationsmaterial riktat till HBTQ-personer 

och deras specifika problem. Exempelvis informationsmaterial angående hur homosexuella 

skyddar sig emot sexuellt överförbara sjukdomar. Samtidigt beskriver HBTQ-personer i andra 

situationer att de vill bli behandlade precis som alla andra, kanske är också de präglade av det 

heteronormativa samhället. Något som skulle kunna leda till att de förväntar sig att bli 

exkluderade av vårdpersonalen. Därmed kanske de reagerar extra mycket på bristen av 
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informationsmaterial riktat till HBTQ-personer även i miljöer då det kanske inte är 

nödvändigt att det finns. 

I de fall då HBTQ-personerna redan i väntrummet känner sig exkluderade, kan möjligtvis en 

ökad känslighet mot hur vårdpersonalen senare under deras samtal talar och agerar 

uppkomma. HBTQ-personerna beskriver att de många gånger uppfattar att vårdpersonalen 

ställer irrelevanta eller opassande frågor, inte lyssnar, är otydliga och använder sig av 

bristande kommunikation som är exkluderande och inriktad på heterosexuella personer. Detta 

gör att det finns ett behov hos vårdpersonalen att rannsaka sitt arbetssätt för att kunna 

konfrontera de eventuella problem som exempelvis heteronormen kan leda till, ett behov som 

även finns beskrivet i tidigare forskning (Bergeron & Senn, 2003). 

6.2.3 Kunskap  

I ett möte med vården är patienten beroende av vårdpersonalens kunskaper och färdigheter 

(SSF, 2011). För att mötet ska uppfattas som bra behöver patienten få upplevelsen av att 

vårdpersonalen har dessa kunskaper. I ett flertal artiklar framgår det att HBTQ-personerna 

upplever brister i vårdpersonalens kunskaper. Därför anses det inte konstigt att de upplever ett 

sämre bemötande då de inte har samma uppfattning att vårdpersonalen kan hjälpa dem jämfört 

med någon som inte finner vårdpersonalens kunskaper som bristfälliga. Även heteronormen 

leder till att HBTQ-personerna har en uppfattning om att vårdpersonalen inte har tillräckligt 

goda kunskaper angående att alla personer inte är heterosexuella. Detta styrks i en studie av 

Neville och Henricksons (2006) där 83,2 % av kvinnorna och 65,8 % av männen rapporterade 

att vårdpersonalen trodde att de var heterosexuella. Heteronormen kanske även bidrar till att 

vårdpersonalen under sin utbildning inte lär sig lika mycket angående HBTQ-personers 

hälsoproblem, då de inte hör till de vanligaste scenarierna som de kan stöta på i 

vårdsammanhang. Det är något som kan vara en orsak till varför HBTQ-personer upplever att 

vårdpersonal har bristande kunskap om deras hälsobehov. 

6.2.4 Förtroende 

Det behövs en ömsesidig öppenhet mellan personal och patient för att ett gott möte ska kunna 

uppnås (SSF, 2011). Många HBTQ-personer känner ett bristande förtroende för vårdpersonal, 

bland annat relaterat till att de känner sig otrygga i vårdsituationen, därmed kan även viljan att 

söka vård minska. Detta överensstämmer med tidigare forskning om HBTQ-personer, där det 

framkommer att en känsla av att vara trygg i vårdsituationen ökar chanserna att preventiv vård 

söks (Bergeron & Senn, 2003). Bristen på förtroende kan leda till att mötet inte får den 

dynamik det behöver för att kunna uppfattas som professionellt och upplevelsen av ett sämre 

bemötande skapas således (SSF, 2011).  

6.2.5 Världsomfattande problem 

Artiklarna kommer från många olika länder, det ger en bredd i resultatet samtidigt som det 

kan medföra svårigheter att överföra resultatet till ett specifikt land. En anledning till det är att 

det länderna sinsemellan kan förekomma stora individuella och kulturella skillnader. Däremot 

innebär även ländernas mångfald att bemötandet av HBTQ-personer är en fråga som är aktuell 

världen över i nuläget. Det är något som stärks av att det fortfarande finns länder som straffar 

HBTQ-personer genom att förbjuda deras existens i lag med fängelsestraff (Amnesty 

International, 2013) eller till och med dödsstraff (Axelsdotter Olsson, 2014). Ibland annat 

Ryssland är det olagligt att propagera och informera om sexuella handlingar som är icke 

traditionella (Ljungholm, 2013). Förekomsten av dessa lagar och straff diskriminerar HBTQ-

personer och strider mot de mänskliga rättigheterna (Amnesty International, 2013). 
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Det finns HBTQ-personer i alla artiklar och därmed sex olika länder världen över som upplevt 

sig bli diskriminerade och dåligt bemötta. I resultatet från samtliga artiklar finns även 

upplevelser av positivt bemötande som är relaterat till någon av punkterna respekt, 

kommunikation, kunskap eller förtroende. Det är något som anses visa på att trots de 

individuella och kulturella skillnaderna som finns mellan dessa länder så har HBTQ-personer 

fortfarande samma behov. Behov av att få känna respekt, mötas av god kommunikation, god 

kunskap samt möjlighet att skapa förtroende för att känna sig bra bemötta i vårdsituationen. 

6.3 Klinisk nytta och förslag på vidare forskning 

Respekt, kommunikation, kunskap och förtroende är faktorer som påverkar hur HBTQ-

personen upplever sig bli bemött i vården. Genom att ha vetskap om dessa faktorer och 

medvetet arbeta med och använda dem på ett professionellt sätt blir förutsättningarna att 

kunna ge HBTQ-personer som kommer till vården ett gott bemötande större. Därmed kan 

även möjligheten öka att de vågar söka vård oftare än vad de gör i nuläget utan att känna sig 

oroliga över vårdpersonalens attityder och bemötande. 

Det krävs mer forskning inom detta område samt forskning angående hur heteronormen 

påverkar vårdpersonalen i deras agerande gentemot HBTQ-personer. Även forskning om hur 

mycket kunskap vårdpersonalen fått under sin utbildning om de vårdbehov som kan 

förekomma hos just HBTQ-personer behövs eftersom det framkommit i resultatet att HBTQ-

personerna upplever brister angående detta. 

6.4 Slutsats 

Hur HBTQ-personer upplever sig bli bemötta beror på vårdpersonalens agerande utifrån 

faktorerna respekt, kommunikation, kunskap och förtroende. Vid de tillfällen HBTQ-personer 

upplevde dessa faktorer som bristfälliga uppfattades vårdpersonalens bemötande som 

negativt. De gånger vårdpersonalen agerade på ett professionellt sätt utifrån dessa faktorer 

genom att vara lyhörda, visa respekt, bortse från sina privata åsikter och föra en tydlig 

kommunikation, upplevde HBTQ-personerna istället ett gott bemötande. Vårdpersonal kan 

behöva öka sin medvetenhet om att ett gott möte bottnar i respekt, kommunikation, kunskap 

och förtroende. Därmed kan de medvetet börja arbeta och sträva efter att stärka sin kunskap, 

bygga förtroende och att lära sig kommunicera med en grundläggande respekt som plattform 

och därmed ge HBTQ-personer möjligheten att få uppleva sig bli bra bemötta i vården. 
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

Bjorkman, M., & Syftet var att undersöka Design och metod: Styrkor: Det framkom flera faktorer

Malterud, K. lesbiska kvinnors sjukvårds- explorativ, kvalitativ. citat, väl beskrivet genom- som påverkade hur

erfarenheter som är specifikt förande, artikelförfattarna är kvinnorna upplevde sig bli

Lesbian women's experiences  relaterade till deras sexuella Population: lesbiska, artikelförfattarnas bemötta i vården. Dessa

with health care: A läggning. inklusion: kvinnor som ident- professionella bakgrund faktorer var medvetenhet,

qualitative study. ifierade sig som lesbiska, över inom vården, överförbarhet. attityder och medicinska

18 år, läste och accep- kunskaper.

Scandinavian Journal of terade villkoren för studien. Svagheter: Flera deltagare upplevde att

Primary Health Care. artikelförfattarna är lesbiska, vårdpersonal många gånger

Urvalsförfarande: artikelförfattarnas profess- antog att de var heterosex-

Publiceringsår 2009. lämplighetsurval. ionella bakgrund inom uella.

vården, majoriteten av Att komma ut som lesbisk

Norge. Slutlig studiegrupp: deltagarna var högutbildade hos sin vårdgivare upplevdes

121 kvinnliga deltagare, över och levde i parförhållanden. leda till en sämre vård.

18 år, majoriteten av deltag- När vårdpersonalen hade

arna bodde i en stor stad och kunskap om homosexuella

var födda i Norge. kände deltagarna att de fick

den hjälp de var i behov av.

Datainsamlingsmetod:

webbaserat frågeformulär

med öppna frågor.

Analysmetod:

systematisk textanalys.
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

Cant, B. Syftet var att undersöka upp- Design och metod: Styrkor: Deltagarna upplevde att vare

levelsen av att komma ut explorativ, grounded theory. citat, väl beskrivet genom- sig vården eller vårdmiljön

Exploring the implications for som homosexuell man till förande, överförbarhet, var gay-vänlig.

health professionals of men vårdpersonalen på allmänna Population: artikelförfattaren är homo- Viss osäkerhet framkom hos

coming out as gay in health- vårdfaciliteter eller personal inklusion: homosexuella män sexuell, deltagarnas demo- deltagarna huruvida vård-

care settings. på mottagningar specialiser- som har kommit ut hos sin grafiska vidd, deltagarna har personalen skulle hålla sin

ade på sexuell hälsa. vårdgivare. avidentifierats. tystnadsplikt om de fick vet-

Health and Social Care in skap om sin patients sexuella

the Community. Urvalsförfarande: Svagheter: läggning.

snöbollsurval och lämplighets- artikelförfattaren är homo- Flera deltagare upplevde att

Publiceringsår 2005. urval. sexuell och aktiv i frågor rör- deras sexuella läggning blev

ande förbättring av vården ignorerad och hade uppfatt-

England. Slutlig studiegrupp: för homosexuella män, inga ningen att detta kunde leda

38 homosexuella män, tydliga svagheter anges av till sämre helhetsvård.

hälften av deltagarna var artikelförfattaren. Respekt var en viktig faktor i

under 35 år, en deltagare var hur bemötandet blev upplevt.

under 21 år, deltagarna hade Bristande respekt ledde till

ett flertal olika etniska bak- att deltagarna sökte sig till

grunder. andra vårdinrättningar.

När deltagarna sågs som

Datainsamlingsmetod: individer i vårdmötet upplev-

semistrukturerade intervjuer. des det som positivt.

Analysmetod:

grounded theory.
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

Clover, D. Syftet var att undersöka upp- Design och metod: Styrkor: Flera av deltagarna förvänt-

levelsen hos äldre homosex- explorativ, kvalitativ. citat, väl beskrivet genom- ade sig att bli diskriminerade

Overcoming barriers for older uella män i relation till hälsa, förande, deltagarnas demo- vid kontakt med vården.

gay men in the use of health vilka klyftor som existerar i Population: grafiska vidd, deltagarna har Vårdpersonal kunde upp-

services: A qualitative study sjuk- och samhällsvården och inklusion: män över 60 år avidentifierats. levas som väldigt obekväma

of growing older, sexuality hur primärvården bättre som levde som öppet homo- i situationer där deltagaren

and health. skulle kunna möta de äldre sexuella, boende i centrala Svagheter: kommit ut.

homosexuella männens London. bristande rekrytering av del- Att bli bemött med respekt

Health Education Journal. behov. tagare, inga tydliga svagheter och omtanke ansågs viktigt.

Urvalsförfarande: anges av artikelförfattaren. När vårdpersonalen visade

Publiceringsår 2006. lämplighetsurval. intresse och öppenhet inför

frågor gällande homosex-

England. Slutlig studiegrupp: ualitet upplevdes det som

10 deltagare, alla var män positivt.

och homosexuella, mellan

60-75 år, boende i centrala

London, hade levt som öppet

homosexuella mellan 4-57 år,

alla hade engelska som

modersmål.

Datainsamlingsmetod:

semistrukturerade intervjuer.

Analysmetod:

textanalys.
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

Hayman, B., Syftet var att undersöka Design och metod: Styrkor: Deltagarnas upplevelser av

Wilkes, L., lesbiska kvinnors och de explorativ, kvalitativ. citat, väl beskrivet genom- vårdkontakt delades in i

Halcomb, E J., & novo  familjers upplevelser av förande, överförbarhet, exklusion, heterosexuella

Jackson, D. homofobiskt synsätt relaterat Population: deltagarna har avidentifierats. antaganden, opassande

till tiden då de var gravida inklusion: kvinnor som ident- frågor och vägran från

Marginalised mothers: och under födseln. ifierade sig som lesbiska, Svagheter: personalens sida att ge vård.

Lesbian women negotiating levde i parförhållande, hade alla deltagare var hög-

heteronormative healthcare tillsammans med partnern utbildade, inga tydliga svag- Deltagarna upplevde att vård-

services. planerat, burit, fött och upp- heter anges av artikel- personalen hade ett gott be-

fostrat barn. författarna. mötande men att de på grund

Contemporary nurse. av lagstiftning var tvungna att

Urvalsförfarande: neka deltagarna vård.

Publiceringsår 2013. bekvämlighetsurval.

Australien. Slutlig studiegrupp:

30 kvinnliga deltagare mellan

28-58 år, medelålder 38,9 år,

varit ett par mellan 3-18 år,

bott ihop mellan 2,5-17 år.

Datainsamlingsmetod:

semistrukturerade djupgående

intervjuer, ett demografiskt

frågeformulär, dagböcker.

Analysmetod:

komparativ metod.
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

Lane, T., Syftet var att beskriva inter- Design och metod: Styrkor: Resultatet visade att deltagar-

Mogale, T., aktionerna mellan män som deskriptiv, grounded theory. citat, väl beskrivet genom- na upplevde sig exkluderade

Struthers, H., har sex med män och förande, datainsamlings- i vården.

McIntyre, J., & vårdpersonal i stadsnära Population: metod, deltagarna har Upplevelser av homofobiska

Kegeles, S. M. samhällen med främst inklusion: män över 18 år avidentifierats. attityder från vårdpersonalen

färgade invånare i Sydafrika. som har haft sex med andra var vanligt.

"They see you as a different män. Svagheter: Deltagarna upplevde en oro

thing": the experiences of urvalsförfarande, bristande över att tystnadsplikten från

men who have sex with men Urvalsförfarande: överförbarhet relaterat till vårdpersonalens sida skulle

with healthcare workers in lämplighetsurval. att upptagningsområdet för brytas. Denna oro gjorde att

South African township studien varit litet. flera undvek att söka vård.

communities. Slutlig studiegrupp:

47 deltagare, alla var män

Sexually Transmitted över 18 år och hade haft sex

Infections. med andra män, alla var

färgade sydafrikaner.

Publiceringsår 2008.

Datainsamlingsmetod:

Sydafrika. fokusgrupps diskussioner,

djupgående intervjuer.

Analysmetod:

grounded theory.
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

McNair, R., Syftet var att undersöka hur Design och metod: Styrkor: Komplexiteten att ta sig 

Brown, R., lesbiska föräldrar hanterar explorativ, grounded theory. citat, väl beskrivet genom- igenom sjukvårdssystemet

Perlesz, A., sjukvårdssystemet. förande, överförbarhet, relaterat till det heteronorma-

Lindsay, J., Population: deltagarnas demografiska tiva samhället framkom.

De Vaus, D., & inklusion: familjer med vidd, deltagarna har av- Deltagarna kände sig sårbara

Pitts, M. lesbiska föräldrar, boende i identifierats. vid kontakt med vården.

staten Victoria i Australien. Flera valde att inte komma ut

Lesbian Parents Negotiating Svagheter: hos sin vårdgivare av rädsla

the Health Care System in Urvalsförfarande: deltagarnas civilstatus, inga för negativa reaktioner från

Australia. snöbollsurval och därefter tydliga svagheter anges av vårdpersonalen.

teoretiskt urval. artikelförfattarna. Att bli accepterad och

Health Care for Women betraktad som normal ledde

International. Slutlig studiegrupp: till positiva upplevelser och

36 lesbiska föräldrar mellan en trygghetskänsla.

Publiceringsår 2008. 29-62 år, deltagarna hade

olika etniska och ekonomiska

Australien. bakgrunder.

Datainsamlingsmetod:

ostrukturerade intervjuer.

Analysmetod:

grounded theory.
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

Poteat, T., Syftet var att få förståelse för Design och metod: Styrkor: Diskriminering och okunskap

German, D., & hur stigmat och diskriminer- explorativ, grounded theory. citat, väl beskrivet genom- hos vårdpersonalen var

Kerrigan, D. ingen kring transpersoner förande, överförbarhet, faktorer som ledde till att

kommer till uttryck och Population: deltagarna har avidentifierats. deltagarna inte sökte vård.

Managing uncertainty: A fungerar i hälso- och sjuk- inklusion: identifierade sig Vårdpersonalens osäkerhet

grounded theory of stigma in vården. som transpersoner, över 18 Svagheter: och ambivalens gällande

transgender health care år, boende i storstadsområde. en av artikelförfattarnas pro- namn eller pronomen som

encounters. fessionella kontakt med två skulle användas gjorde att

Urvalsförfarande: av deltagarna före studien, deltagarna kände sig frust-

Social Science and lämplighetsurval. inga tydliga svagheter anges erade.

Medicine. av artikelförfattarna.

Slutlig studiegrupp:

Publiceringsår 2013. 55 transpersoner varav 25

män mellan 21-57 år och 30

USA. kvinnor mellan 21-66 år, 26

var färgade, 23 var vita och 6

uppgav annat.

Datainsamlingsmetod:

djupgående intervjuer.

Analysmetod:

grounded theory.
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

Rounds, K. E., Syftet var att erhålla HBTQ- Design och metod: Styrkor: Vårdpersonalen ansågs ha en

Burns McGrath, B., & personers åsikter angående explorativ, kvalitativ. citat, väl beskrivet genom- bristande kunskap gällande

Walsh, E. beteenden som antingen förande, små fokusgrupper, HBTQ-personer.

förstärker eller hämmar Population: alla deltagare var HBTQ, Upplevelser av stigmatisering

Perspectives on provider vårdkvalitén och att sedan inklusion: identifierade sig deltagarna har avidentifierats. framkom.

behaviours: A qualitative summera dessa beteenden. som HBTQ-person, över 18 Det fanns en rädsla hos

study of sexual and gender år, har besökt vården under Svagheter: deltagarna att vårdpersonalen

minorities regarding quality de senaste fem åren, har antal deltagare, låg medel- inte skulle hålla sin tystnads-

of care. kommit ut hos sin vårdgivare. ålder, flertalet hade bara haft plikt.

exklusion: de som inte har vårdkontakt i Seattle. Vid de tillfällen vård-

Contemporary Nurse. kommit ut hos sin vårdgivare. personalen hade en

medvetenhet om att alla inte

Publiceringsår 2013. Urvalsförfarande: är heterosexuella upplevde

lämplighetsurval. deltagarna att vården och

USA. bemötandet blev bättre.

Urval:

bortfall på 14 personer.

Slutlig studiegrupp:

11 deltagare, medelålder

27,5 år, sex homosexuella,

en bisexuell, fyra queer.

Datainsamlingsmetod:

fokusgrupps diskussioner,

frågeformulär.

Analysmetod:

textanalys.
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

Röndahl, G., Syftet var att beskriva vad Design och metod: Styrkor: Deltagarna upplevde att

Innala, S., & lesbiska kvinnor och homo- explorativ, deskriptiv, citat, väl beskrivet genom- heteronormativiteten genom-

Carlsson, M. sexuella män har att säga som kvalitativ. förande, tydlig redovisnig av syrade vården.

patienter eller partners om bortfall, stor geografisk Vårdpersonalens ofta

Heterosexual assumptions in sina erfarenheter av omvård- Population: spridning bland deltagarna, bristande kunskaper om

verbal and non-verbal naden på sjukhus och vad de inklusion: kvinnor och män deltagarnas vårderfarenheter homosexuella ansågs

communication in nursing. ansåg som viktigt att disk- som identifierade sig som från ett flertal olika vård- påverka vården till det nega-

utera kring homosexualitet homosexuella, erfarenhet av instanser, urvalsförfarande, tiva.

Journal of Advanced och omvårdnad. sjukhusvård i Sverige som deltagarna har avidentifierats. De negativa upplevelser

Nursing. patient eller partner de deltagarna haft i vården

senaste fem åren. Svagheter: relaterades till bristande

Publiceringsår 2006. stort bortfall, främst deltagare kommunikation, brist på

Urvalsförfarande: med svensk härkomst. öppenhet och heteronorm-

Sverige. snöbollsurval kombinerat ativa antaganden.

med lämplighetsurval. Om vårdpersonalen visade

att de kände sig bekväma

Urval: när patienten kommit ut och

bortfall på 30 personer. hade en grundläggande kun-

skap om homosexuella,

Slutlig studiegrupp: upplevdes vården som bättre.

27 deltagare mellan 23-65 år,

identifierade sig som homo-

sexuella, 10 män, 17 kvinnor.

Datainsamlingsmetod:

semistrukturerad intervju.

Analysmetod:

textanalys.
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Författare, artikelns titel Syfte Design och metod Värdering Resultat

Tidskrift, land

Seaver, M. R., Syftet var att kartlägga vad Design och metod: Styrkor: Deltagarna upplevde att det

Freund, K. M., som kännetecknar lesbiska explorativ, grounded theory. citat, väl beskrivet genom- många gånger förutsattes att

Wright, L. M., kvinnors erfarenheter med förande, deltagarnas demo- de var heterosexuella.

Tjia, J., & sjukvården och vilka förvänt- Population: grafiska vidd, åldersindelning Upplevelser av exklusion var

Frayne, S. M. ningar dessa kvinnor har på inklusion: kvinnor som ident- i fokusgrupperna, deltagarna inte ovanligt.

sjukvården. ifierade sig som lesbiska, över har avidentifierats. Motvilja att avslöja sexuell

Healtcare Preferences Among 18 år, boende i Boston. läggning var relaterat till

Lesbians: A Focus Group Svagheter: tidigare negativa upplevelser.

Analysis. Urvalsförfarande: deltagarna kom från samma Attityder och kommunika-

lämplighetsurval. område, överförbarheten till tionsfärdigheter hos vårdper-

Journal of Women's health. äldre lesbiska (den äldsta var sonalen ansågs vara viktiga

Slutlig studiegrupp: 63 år), då alla deltagare faktorer i hur upplevelsen av

Publiceringsår 2008. 22 deltagare, mellan 22-63 identifierade sig som lesbiska bemötandet blev.

år, medelålder 38 år, kvinnor kanske deras åsikter inte Då vårdpersonalen visade att

USA. som identifierade sig som representerar lesbiska som de inte förutsatte att alla var

lesbiska, 9 deltagare var från känner sig obekväma med heterosexuella tyckte deltag-

etniska minoriteter. att avslöja sin sexuella arna att det var lättare att

läggning. vara öppen om sin sexuella

Datainsamlingsmetod: läggning.

fokusgrupps diskussioner.

Analysmetod:

grounded theory.


