
 
 

 

 

 

 

 

 

EN VÅRD FRI FRÅN DISKRIMINERING 

En litteraturstudie om sjuksköterskors bemötande av hbtq-personer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Sophie Gustavsson & Julia Wallström 

Handledare: Susanne Knutsson 

Examinator: Catharina Frank  

Termin: HT19 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: C-uppsats 15 hp 

Kurskod: 2VÅ61E 



  

Titel En vård fri från diskriminering 

En litteraturstudie om sjuksköterskors bemötande av hbtq-personer 

Författare Sophie Gustavsson 

Julia Wallström 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Handledare Susanne Knutsson 

Examinator Catharina Frank 

Adress Linnéuniversitetet, Institution för hälso- och vårdvetenskap 

Nyckelord Bemötande, hbtq-personer, sjuksköterska 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diskriminering inom vården har alltid existerat, trots att det finns riktlinjer som 

syftar till att motverka detta. Hbtq-personer beskriver bemötandet som en viktig del för att 

uppleva trygghet under vårdtiden. Bemötandet har även betydelse för om patienten kommer 

vilja söka vård i framtiden. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper kring normer och 

stigmatisering för att förstå patientens livsvärld och för att få en mer jämlik vård.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta hbtq-personer inom 

vården. 

Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats baserad på tio kvalitativa vetenskapliga 

originalartiklar. Analysen genomfördes i enlighet med Friberg (2017).  

Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter visar på att det saknas förståelse, där bristande 

kunskap, bristande utbildning och osäkerhet tas upp. Det förklaras att attityder påverkar 

bemötandet. Sjuksköterskor beskriver att fördomar, förförståelse och diskriminerande 

handlingar förekommer, men att öppen atmosfär eftersträvas.  

Slutsats: Diskriminering av hbtq-personer är något som fortfarande existerar trots att 

sjuksköterskor generellt har en vilja att bedriva en jämlik vård. Det behövs mer kunskap för 

att sjuksköterskor ska kunna tillhandahålla en god och kompetent vård. 
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DEFINITIONSLISTA 

 

Bisexuell En sexuell läggning som innebär att individen attraheras av personer 

oavsett kön. Den bisexuella läggningens uttryck kan variera mellan 

individer (RFSL, 2019). 

Cis-person En cis-person är en individ vars kön är detsamma inom alla 

könsaspekter. Ett exempel på en cis-person kan vara en person som 

identifierar sig som kvinna, har kvinnliga inre och yttre könsorgan, 

uppfattas som kvinna av omgivningen och är bokförd som kvinna 

(Pherson, 2015) 

Diskriminering Diskriminering innebär att orättvist behandla, särskilja och åsidosätta en 

person på orimliga grunder (Diskrimineringsombudsmannen [DO], 

2012). 

Hbtq Hbtq är ett begrepp som innefattar homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och queer (RFSL, 2019). 

Heterosexuell En sexuell läggning som innebär att individen attraheras av personer av 

motsatt kön. Den heterosexuella relationen behöver inte innefatta två cis-

personer, utan innefattar två personer av motsatt könsidentitet, 

exempelvis en transperson som identifierar sig som kvinna och en manlig 

cis-person (Pherson, 2015). 

Homosexuell En sexuell läggning som innebär att individen attraheras av personer av 

samma kön (RFSL, 2019).  

Pronomen Pronomen är en benämning på det en person vill bli kallad som i tredje 

person, exempel på detta är hon, han och hen (RFSL, 2019). 

Transperson En person som delvis inte eller inte alls identifierar sig med den 

biologiska aspekten av könet. Begreppet transperson berör inte den 

sexuella läggningen utan innefattar könsuttryck och könsidentitet (RFSL, 

2019).   

Queer Queer har en bred betydelse men grundas i kritik mot normer som berör 

sexualitet och kön. Det kan exempelvis handla om att inte definiera sin 

sexuella läggning eller sitt kön (RFSL, 2019).  
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INLEDNING 

 

Jämlikhet inom vården har historiskt sett aldrig existerat. Även i nutid har vården inte uppnått 

något som kan kallas för jämlik vård. Detta är något som bland annat drabbar hbtq-personer 

vilka i alla tider har fått utstå diskriminering (DO, 2012). Sjuksköterskan har som uppgift att 

tillämpa etiska principer som bland annat syftar till att uppnå vård på lika villkor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Trots att sjuksköterskor är medvetna om de etiska principerna 

finns det brister när det kommer till att omsätta dessa i praktiken. För att motverka en vård 

som inte är jämlik behöver fler bli medvetna om de normer och den kunskapsbrist som 

fortfarande har en stor påverkan för hbtq-personers möjlighet till god vård. Det är viktigt att få 

insikt i hur vården har sett ut ur ett historiskt perspektiv men även hur sjuksköterskor bemöter 

hbtq-personer idag. Genom att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta hbtq-

personer kan en förståelse för hur vården ska förbättras skapas.  

 

 

BAKGRUND 

 

Hbtq-historia 

Diskriminering inom vården har funnits i alla tider och är en viktig del att ta upp för att skapa 

förståelse då det påverkar vården än idag. Människor har alltid strävat efter att bota det sjuka, 

däremot har inställningen till vad som ansetts vara sjukt och friskt haft olika betydelser genom 

åren. Ett oreflekterat synsätt baserat på gamla traditioner riskerar att leda till omedvetna 

prioriteringar och beslut inom vården, vilket medför att alla personer inte får samma 

möjligheter till en god vård. (DO, 2012). 

 

Fram till år 1944 ansågs homosexualitet vara kriminellt i Sverige, men betraktades därefter 

som en botbar mentalsjukdom som föranledde vård istället för straffarbete. Att 

homosexualitet inte längre var kriminellt medförde inte att acceptansen ökade, däremot ledde 

det till en större uppmärksamhet i samhället och i media. År 1979 tog Socialstyrelsen bort 

sjukdomsdiagnosen homosexualitet och 1987 lades homosexuell läggning till i 

diskrimineringsgrunderna i straffbestämmelsen om olaga diskriminering (Jonsson, 2015). År 

1999 trädde sedan lagen om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning i 

arbetslivet i kraft. En utökning av lagen trädde in år 2005 där flera instanser blev inkluderade, 

däribland hälso- och sjukvården (Regeringskansliet, 2018). Den 1 juli 2013 upphävdes kravet 

på sterilisering i samband med könskorrigering (Lag om fastställande av könstillhörighet i 

vissa fall, SFS 1972:119).  

 

Idag är det inte tredelat i homo-, bi- och heterosexualitet, vilket gör att sexualiteten och 

könsidentiteten blir mer flytande och varierande än den har varit tidigare. Att vara transperson 

har historiskt inte förändrat sättet att se på de två könen nämnvärt, då det har inneburit att gå 

från det ena biologiska könet till det andra. Med den mer flytande könsidentiteten som kan ses 

idag innebär det inte att gå från man till kvinna eller kvinna till man, det är mer varierat än så 

(Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist, 2015). 

 

Normer, kön och sexualitet 

Normen eller normaliteten är centrala begrepp vilka definierar vad som i samhället anses vara 

önskvärt hos människor, snarare än det som är vanligt. Normaliteten skapar en hierarki där 

personer som ingår i samhällets normer har privilegier, medan de som inte gör det ofta blir 

ifrågasatta. Normer är något som konstrueras av människor och lärs in, vilket innebär att det 

skiljer sig kulturer emellan och är föränderligt över tid. Normativa antaganden existerar 
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överallt och därmed även inom vården, vilket kan påverka hur vården bedrivs. För 

normbrytande patienter finns risken att vården inte ges på lika villkor (Dahlborg Lyckhage, 

Lau & Tengelin, 2015).  

 

Heteronormen är ett ogrundat antagande om att alla människor är heterosexuella. Ett annat 

uttryck för heteronormen är synen på att män och kvinnor är de enda könen och att dessa är 

attraherade av varandra. Normer, likt heteronormen, blir uppenbara för de personer som inte 

har de privilegier som samhällets normer medför. Heterosexuella cis-personer behöver aldrig 

förklara sin sexualitet eller sitt kön, medan de som inte är heterosexuella cis-personer måste 

välja om de vill “komma ut” inför varje nytt sammanhang. Sjukvården är skapad utifrån 

heteronormativa föreställningar, vilket gör det svårt för hbtq-personer att få sina rättigheter 

tillgodosedda (Pherson, 2015).  

 

Könet konstateras vid födseln och utgör det biologiska, synliga könet. Här ingår man, kvinna 

och intersex. Intersex innebär att könsorganen inte faller inom ramarna för det som definieras 

som ett manligt eller kvinnligt kön (Alegria, 2011). Begreppet kön kan ses utifrån fyra 

perspektiv; det biologiska, det juridiska, uttryck och identitet. Det biologiska utgör det yttre 

synliga och det inre könet, vilka könskromosomer och hormoner en person har. Det juridiska 

definierar vilket kön och personnummer som registreras vid födseln. Könsuttryck innebär den 

sociala delen, hur omgivning uppfattar personens kön utifrån uttryck i form av personlighet. 

Könsidentiteten är personens individuella mentala uppfattning av sig själv och sitt kön. En 

cis-person är en individ vars kön är detsamma inom de fyra perspektiven. Utifrån samhällets 

normer förväntas personer generellt att vara cis, vilket bidrar till att heteronormen bibehålls 

(Pherson, 2015).  

 

Föreställningen om två kön är en stor del av genusnormen. Män och kvinnor förväntas enligt 

normen vara varandras motsatser, vilket beskrivs med exempel som att kvinnor förväntas vara 

korta och män långa, män förväntas vara håriga medan kvinnor rakar sig för att framstå som 

mer feminina. Detta kan i samhället ses som något självklart eller naturligt, men som tidigare 

nämnts är genusnormer socialt konstruerade och något som går att förändra. Tvåkönsnormen 

innebär att det finns specifika maskulina och feminina former som värderas högre och ger 

dessa individer privilegier i olika kulturer. Genus kan således beskrivas som ett socialt 

konstruerat kön, vilket utformas redan från födseln. Inom hälso- och sjukvården är det också 

vanligt att vårdpersonal omedvetet bemöter och behandlar patienter utifrån dessa normer om 

genus (Pherson & Tengelin, 2015).  

 

Vård på lika villkor 

Vård på lika villkor innebär att vården är jämlik och ges på ett likvärdigt sätt oavsett 

patientens kön, ålder, sexuella läggning, sociala ställning, religion eller etnicitet. Ett likvärdigt 

bemötande innebär inte att alla patienter ska bemötas lika, utan handlar om att vårdaren ska 

anpassa sig och bemöta patienten utifrån den specifika situationen. Genom ett personcentrerat 

förhållningssätt kan sjuksköterskan bidra till att kvaliteten inom vården ökar. Det innebär att 

se till patientens individuella behov och förutsättningar, vilket är en grundläggande del för en 

likvärdig vård (Dahlborg Lyckhage, Lau & Tengelin). Patientens upplevelser är värdefulla, 

det är viktigt att vårdaren lyssnar och är öppen för patientens berättelse och försöker skapa en 

vårdrelation. Vårdrelationen medför ett samarbete. Att vårda patienter utefter personcentrerad 

vård innebär också att maktordningen där vårdaren står över patienten minskar (Björkman & 

Jakobsson Ung, 2017).  

 

Det kan göras omedvetna skillnader på män och kvinnor inom vården, något som benämns 
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med ordet genusbias. Bias används av forskare och innebär metodfel som gör att ett resultat 

kan vara missvisande. Beroende på vilka föreställningar vårdgivaren har om män och kvinnor 

finns olika riskfaktorer vid bemötande och behandling. Detta bekräftar faktumet att 

vårdpersonal behöver ha ett reflekterande förhållningssätt för att undvika felbehandling 

(Pherson & Tengelin, 2015).  

 

Dagens hälso- och sjukvård är inte jämlik, trots att det finns regler och direktiv som syftar till 

att vården ska vara det. Detta innebär att det finns ogrundade skillnader för personers 

möjlighet till jämlik vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Diskriminering har sin 

utgångspunkt i de normer, sociala regler och föreställningar som finns i samhället, vilket 

medför att människor som inte tillhör normen inte har samma förutsättningar. Att agera på ett 

nedlåtande sätt, inte ta hänsyn till eller respektera människors olikheter går emot strävan efter 

människors lika värde och mänskliga rättigheter (DO, 2012). Diskriminerande handlingar kan 

uttryckas både verbalt och icke verbalt. I vissa fall kan patienter märka av diskriminering vid 

samtal med vårdpersonal eller i efterhand, till exempel i remisser eller anteckningar. Att 

diskriminering och ojämlikhet fortsätter att existera inom vården beror både på handlingar av 

enskild vårdpersonal, de inrutade vanor och sociala regler som finns på arbetsplatsen och 

samhällets struktur. Att samhället har en struktur som möjliggör diskriminering betyder inte 

att det är acceptabelt, det är något som måste motarbetas (Strömberg, 2017).  Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) uppger att “målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen”.  

 

Hbtq-personers upplevelse av vården 

Hbtq-personer beskriver att vårdpersonal repetitivt utgår ifrån heteronormativa antaganden, 

exempelvis med utgångspunkt i att patienten är heterosexuell. Patienter som är hbtq-personer 

upplever också att de ibland blir diskriminerade i vården, vilket kan leda till att de inte 

berättar om sin könsidentitet eller sexuella läggning trots att det kan vara relevant för den 

specifika vården. Tydligast ses diskriminering i den allmänna vården som inte specifikt riktar 

sig till hbtq-personer (Fish & Williamson, 2016; Soinio, Paavilainen & Kylmä, 2018; 

Lindroth, 2016). Det händer också att det läggs ett onaturligt stort fokus på patientens sexuella 

läggning eller könsidentitet när de kommer ut inför vårdpersonal (Röndahl, 2009). 

Transpersoner och ickebinära kan uppleva att de blir ifrågasatta av hälso- och 

sjukvårdspersonal och att de inte blir tagna på allvar samt att transsexualitet snarare ses som 

något politiskt än en könsidentitet. Vårdpersonal upplevs i vissa fall sakna intresse för ämnet. 

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver generellt en större kunskap om hbtq-personer 

(Lindroth, 2016). 

 

Hbtq-personer kan uppleva att unga kvinnor som arbetar inom vården är mer öppna än annan 

vårdpersonal (Röndahl, 2009). Bland hbtq-personer som drabbats av cancer menar vissa att 

vikten av att komma ut som homo- eller bisexuell inför vårdpersonal blivit sekundärt efter att 

de fått sin cancerdiagnos. Andra menar att det aldrig är viktigt att nämna om det inte är 

relevant för sjukdomen eller behandlingen (Fish & Williamson, 2016).  

 

Inom hemsjukvården har patienterna sällan någon möjlighet att i förväg veta vem det är som 

kommer hem till dem för att ge dem vård. Detta kan leda till en oro hos äldre hbtq-personer 

som vårdas i hemmet. Det går inte att veta om vårdpersonalen kommer att agera homofobiskt 

och det är därmed svårt för patienten att veta om de vågar berätta om sin läggning inför ny 

personal. För att känna trygghet är det viktigt att patienten känner sig trygg i sin sexualitet och 

att vårdpersonalen känner sig bekväma med att vårda hbtq-personer (Grigorovich, 2016). 
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Hbtq-personer riskerar i högre grad att drabbas av psykisk ohälsa, vilket kan vara relaterat till 

diskriminering, socialt stigma och utanförskap. Detta förekommer även i vårdsituationer där 

hbtq-personer kan uppleva homofobiska och kränkande attityder från vårdpersonalen 

(Pherson & Tengelin, 2016). Att få frågan, “Hur mår du?”, kan vara avgörande för att våga 

berätta om sin psykiska ohälsa. Om frågan inte ställs finns risken att livsavgörande 

information inte kommer fram (McCann & Sharek, 2014). Hur sjukvården bemöter patienter 

har stor betydelse för om patienten kommer att vilja söka vård igen. Homo- och bisexuella 

söker i lägre utsträckning kontakt med vården. Detta grundas i dåliga erfarenheter som 

antingen de själva eller andra varit med om (DO, 2012). Inom hälso- och sjukvården är 

kunskapen om hbtq-personer bristfällig vilket föranleder stora risker att denna patientgrupp 

kan uppleva ett vårdlidande (Pherson & Tengelin, 2015). Kunskapsbristen hos vårdpersonal 

kan medföra ombytta roller i mötet mellan patienten och vårdaren, i form av att hbtq-personer 

intar en undervisande roll och tvingas förklara begrepp, lagar och processer. Vårdaren 

behöver ha viss kunskap om normer och stigmatisering för att förstå patientens situation 

(Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017). 

 

Sjuksköterskans uppgift  

Svensk sjuksköterskeförening (2014) har gett ut ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, där 

sjuksköterskan beskrivs ha fyra huvudsakliga ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa. Sjuksköterskan ska i sitt arbete gynna “en miljö 

där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, 

familjer och allmänhet respekteras” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014, Kodens områden, 

1, andra stycket). Sjuksköterskan ska också arbeta för etiska tillvägagångssätt och 

förhållanden i vården, samt ta ställning mot dessa om de inte uppfylls. Den legitimerade 

sjuksköterskan är skyldig att ansvara för att fortlöpande utveckla sin yrkeskompetens genom 

att ta del av forskning och ett reflekterande förhållningssätt (ibid.). Hälso- och sjukvården bör 

vara förebilder när det kommer till att arbeta för jämlikhet och mänskliga rättigheter (DO, 

2012). 

 

Med det ansvar och den makt som sjuksköterskan besitter krävs ett självreflekterande 

tankesätt, för att undvika risken för vårdlidande. Det innebär att sjuksköterskan har ett 

reflekterande förhållningssätt till sina handlingar, följer ICN:s etiska kod samt ger patienten 

en möjlighet att känna sig trygg (Wallinvirta 2017). Även om sjuksköterskor inte kan ha 

kunskap kring allt så borde de iallafall kunna tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt och 

veta vart de kan få tag på kunskap som är nödvändigt inom området. Det är även viktigt att 

vårdpersonal tar upp frågan kring pronomen när de möter patienter, eftersom det är något som 

tydligt beskriver personen (Heng et al., 2019).  

 

Enligt Gunnarsson och Lau (2015) kan det finnas hinder inom vården som motverkar 

möjligheten att bedriva en jämlik vård, exempelvis från chefer. Det är däremot viktigt att vara 

medveten om att det behövs en förändring och att all vårdpersonal kan göra något. Genom att 

utveckla yrkeskompetensen, vara intresserad och våga bryta arbetsplatsens oreflekterade 

vanor kan vården bli mer jämlik (ibid.). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) syftar vårdvetenskaplig teori till att skapa en 

grundläggande kunskap kring hälsa och vårdande. Denna kunskap har betydelse för hur 

vården bedrivs på ett sätt som gynnar patientens hälsa och välmående.  
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Livsvärld 

Att se patientens sjukdom, hälsa, lidande och delaktighet ur ett holistiskt perspektiv innebär, 

enligt Dahlberg och Segesten (2010), att vårda med livsvärlden som utgångspunkt. Alla 

människor har personliga erfarenheter, upplevelser och känslor. Genom att bekräfta eller 

försöka förstå patientens livsvärld ges en känsla av delaktighet och att bli sedd i sitt 

sammanhang. För att vårda med livsvärlden som grund krävs ett öppet och följsamt 

förhållningssätt samt att vårdaren och patienten samspelar. Detta kräver att vårdaren frågar 

och lyssnar när patienten berättar om sin upplevelse. Björkman och Jakobsson Ung (2017) 

beskriver förförståelse som en uppsättning antaganden och förväntningar som grundas i 

tidigare erfarenhet, kunskap och utbildning. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är 

viktigt att vara medveten om den egna förförståelsen för att kunna ta hänsyn till patienters 

individualitet och för att kunna förstå livsvärlden. Förförståelsen kan i vissa situationer hjälpa 

vårdaren att bygga upp en god vårdrelation medan den i andra situationer kan leda till 

missförstånd. Det är inte möjligt att vara helt utan förväntningar inför ett första möte, 

eftersom förförståelsen alltid finns med. Däremot kan vårdaren, genom att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till förförståelsen, undvika att den får för stor påverkan (ibid.). Om vårdaren 

inte ger patienten utrymme för att berätta om sin situation finns det en risk att patienten inte 

ses som en individ utan blir bemött utifrån normativa antaganden (Dahlborg Lyckhage, 2015). 

Att utgå ifrån sjuksköterskans perspektiv i förhållande till patientens livsvärld syftar till att i 

förlängningen förbättra vården för patienterna (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Vårdrelation 

Det som definierar en vårdrelation är ett professionellt åtagande från vårdarens sida, där 

patientens behov av vård är i centrum. Vårdaren förväntar sig inte heller att själv utvinna 

något från relationen. En nödvändighet för en fungerande vårdrelation är att vårdaren har ett 

öppet sinne och en ödmjukhet inför professionen. Att utgå ifrån att inte kunna vara expert på 

allt gör att patienten får en möjlighet att delge sin egen uppfattning och sina tankar. Genom att 

visa ett intresse inför patientens berättelse bildas ett förtroende i vårdrelationen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det är viktigt att vårdpersonalen har ett förhållningssätt där varje patients 

unikhet tas hänsyn till. Om vårdaren inte gör det finns en risk att patienten blir bemött efter 

vårdarens egna föreställningar (Dahlborg Lyckhage, 2015). Hbtq-personer riskerar att inte 

vilja söka vård på grund av diskriminering, vilket gör att det är av betydelse att vårdaren 

arbetar för att skapa en god vårdrelation (DO, 2012).  

 

Vårdlidande 

När en patient blir tydligt åsidosatt i sin vård medför detta ett vårdlidande. Vårdlidandet 

uppkommer främst då det brister i vårdrelationen mellan vårdgivare och patient. Patienten 

känner sig förolämpad eller förbisedd av vårdaren som annars ska ingå i en positiv 

vårdrelation. Det kan leda till kränkningar av patientens integritet och en känsla av att bli 

utesluten ur vårdprocessen. Från vårdgivarens sida kan detta vara medvetet eller omedvetet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Om vårdgivaren grundar sitt bemötande utifrån normativa 

rutiner finns risken att patienten känner sig exkluderad eller diskriminerad och därmed 

upplever ett vårdlidande. Inom hälso- och sjukvården existerar normer som kan vara svåra att 

förändra. Att samhället kan påverka hur vården ser ut är därför viktigt för att kunna förändra 

och förbättra vården så att den kan bedrivas på lika villkor för alla individer (Dahlborg 

Lyckhage, 2015). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
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Diskriminering inom vården har alltid funnits, vilket har medfört skillnader för människors 

möjlighet till en jämlik vård. Hbtq-personer beskriver situationer där vårdpersonal agerat 

kränkande. Det finns en generell bild av att alla människor är heterosexuella cis-personer. 

Detta bidrar till att personer som inte är heterosexuella cis-personer kan bli ifrågasatta och 

orättvist behandlade. Bland sjuksköterskor finns det en kunskapsbrist kring hbtq-personer, 

något som kan resultera i ett vårdlidande för denna patientgrupp. Hbtq-personer kan hamna i 

situationer där de blir tvungna att undervisa vårdpersonal. Sjuksköterskor har en skyldighet att 

ständigt förbättra sina kunskaper för att kunna bedriva en god vård. Alla patienter har rätt till 

jämlik vård och att bli bemötta på lika villkor. För att uppnå detta behöver sjuksköterskan ta 

hänsyn till människors olikheter och därmed behövs kunskap kring normer för att skapa 

förståelse för patientens upplevelse av vården. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta 

hbtq-personer inom vården behöver lyftas fram. Resultatet skulle kunna bidra till att 

medvetandegöra sjuksköterskor så att hbtq-personer bemöts på ett jämlikt sätt och därmed 

främja deras hälsa och välbefinnande.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta hbtq-personer inom vården. 

 

 

METOD 

 

Design 

En litteraturstudie utifrån kvalitativa vetenskapliga artiklar har genomförts. Den kvalitativa 

metoden fokuserar på informanters upplevelser och erfarenheter kring ett specifikt fenomen, 

vilket har medfört en ökad förståelse. Litteraturstudien har en induktiv ansats vilket betyder 

att studien utgått från delarna för att skapa en helhet där erfarenheter gällande valt fenomen 

har kunnat beskrivas (Kristensson, 2014). 

 

Urval 

Kvalitativa originalartiklar har granskats och insamlats från databaserna Cinahl och PubMed, 

eftersom de innehåller tidskrifter rörande omvårdnad. I artiklarna som valdes ut låg fokus på 

sjuksköterskors perspektiv. När granskningen genomfördes användes inklusions- och 

exklusionskriterierna nedan. Inklusionskriterier innebär det som inkluderats i valet av 

dokument. Författarens exklusionskriterier är det som valts bort, exempelvis avgränsningar i 

ålder på artiklar (Friberg, 2017). 

 

Inklusionskriterier 

Valet av inklusionskriterier utgick ifrån Östlundh (2017), som beskriver vad som bör 

eftersträvas vid insamling av data. Artiklarna skulle ha ett fokus som låg på sjuksköterskors 

erfarenheter av att bemöta hbtq-personer inom vården. Endast kvalitativa intervjustudier 

inkluderades eftersom studien syftade till att beskriva erfarenheter. Artiklarna skulle även 

vara skrivna på engelska och vara Peer Reviewed. 

 

Exklusionskriterier 

Enligt Östlundh (2017) är tidsavgränsning viktigt för att få fram aktuell forskning. Därför 

exkluderades artiklar som inte var publicerade inom de senaste tio åren. Artiklar som inte 

uppfyllde de etiska kraven enligt Helsingforsdeklarationen (2013) exkluderades. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under hösten 2019, i databaserna Cinahl och PubMed. För att 

inhämta artiklar som var lämpliga för studiens resultat var sökstrategin en central del. Enligt 

Kristensson (2014) innebär det att författarna avgör vilka sökord, avgränsningar och 

dokumenttyper som ska letas. Inför datainsamlingen valdes sökord som utgick ifrån 

nyckelorden i syftesbeskrivningen. Dessa nyckelord blev sjuksköterska, erfarenheter och 

hbtq-personer. Nyckelorden översattes till engelska och fritextsökningar genomfördes. Med 

hjälp av databasernas ämnesordlistor hittades relevanta ämnesord. För att bredda 

fritextsökningarna användes trunkering av vissa ord, exempelvis nurs*, vilket beskrivs av 

Östlundh (2017). Både fritextsökningar och ämnesordsökningar prövades i 

kombinationssökningar och blocksökningar för att urskilja vilken sökstrategi som kunde få 

fram flest relevanta artiklar. Med hjälp av dessa provsökningar kunde de sökord som var mest 

relevanta väljas ut, vilket resulterade i en blocksökning där de olika strategierna ingick 

(Bilaga 1; Bilaga 2).  

 

De slutgiltiga sökresultaten fick fram 162 träffar i PubMed och 408 i Cinahl. Sökningen 

resulterade i ett flertal artiklar där inte alla var relevanta, vilket ledde till att en gallring 

genomfördes. Tillvägagångssättet för litteratururvalet utfördes i enlighet med Östlundh 

(2017). Först lästes alla titlar i sökresultaten, vilka bidrog till en uppfattning om relevansen. 

Därefter kontrollerades ämnesorden för att skapa en bild av innehållet i studien. Om titlar och 

ämnesord överensstämde med litteraturstudiens syfte lästes abstrakten, vilket ledde till att 79 

abstrakts lästes från Cinahl och 63 abstrakts från PubMed. Efter att dessa artiklars abstrakts 

lästs igenom uppfattades 14 artiklar från PubMed och 26 artiklar från Cinahl som passande till 

syftet och lästes då i fulltext. Av dessa 40 artiklar var det 21 artiklar som relaterade väl till 

syftet och dessa gick till kvalitetsgranskning. 

 

En kvalitetsgranskning utfördes för att bedöma artiklarnas kvalitet av de 21 artiklar som 

fortfarande ansågs vara relevanta. Detta tillvägagångssätt beskrivs av Kristensson (2014). För 

att skapa en systematisk struktur vid artikelgranskningen användes en granskningsmall från 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014), vilket Kristensson 

(2014) föreslår. SBU har ett flertal granskningsmallar och den som var mest lämplig för de 

artiklar som skulle granskas valdes ut. En granskningsmall innehåller frågor kring artikelns 

delar som ligger till grund för den kvalitetsnivå som uppskattas efter att bedömningen är klar 

(Bilaga 3). För att en artikel skulle få en hög kvalitetsnivå krävdes att 90% stämde överens 

med kriterierna i granskningsmallen. Artiklar som bedömdes ligga under 70% ansågs vara av 

låg kvalitet och exkluderades därför från den insamlade datan. För en medelhög kvalitet 

skulle artiklarna ligga under 90% och över 70% i granskningen. De artiklar som hade en hög 

eller medelhög kvalitetsnivå efter granskningen inkluderades därefter i resultatet (Bilaga 4) 

(ibid.). Tio artiklar valdes slutligen ut, nio artiklar från Cinahl och 5 artiklar från PubMed 

varav fyra av artiklarna kunde återfinnas i båda databaserna. Därav redovisas 14 artiklar i 

söktabellerna. 

 

Dataanalys 

För att analysera och sammanställa artiklarnas resultat användes Fribergs (2017) metod i fem 

steg för kvalitativa litteraturstudier. I steg ett lästes de insamlade artiklarnas resultat flera 

gånger av båda författarna för att skapa en förståelse för helheten och för att minska risken för 

feltolkning. Studiernas nyckelfynd identifierades sedan i steg två. Dessa nyckelfynd utgjordes 

av meningar vilka innehöll relevant information som svarade mot syftet. I steg tre 

sammanställdes artiklarnas resultat med teman och subteman av båda författarna, för att skapa 
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en översikt över vad som skulle analyseras. I steg fyra identifierades likheter och skillnader, 

där likheter samlades i en grupp som bildade en subkategori. Subkategorier med liknande 

innehåll fördes samman till en huvudkategori. I steg fem presenterades analysen på ett 

beskrivande, konkret och läsbart sätt, så att hypotetiska läsare skulle kunna förstå. Med hjälp 

av denna metod kunde en ny helhet skapas (ibid.).  

 

Förförståelse 

Förförståelsen grundar sig i hermeneutiken som menar att forskarens tolkningar och 

subjektiva uppfattningar till viss del präglar forskningens resultat. Inför en litteraturstudie är 

författarnas förförståelse av betydelse eftersom den kan påverka valet av insamlad data till 

studiens resultat (Kristensson, 2014).  

 

Författarna till denna uppsats är heterosexuella cis-personer och har på så sätt ingen personlig 

erfarenhet av att bli bemötta inom vården ur ett hbtq-perspektiv. Författarna har tidigare 

arbetat inom hälso- och sjukvården med upplevelsen av att de olika arbetsplatserna inte har 

haft någon direkt strategi för att bemöta alla patienter med öppna frågor kring kön, genus och 

relationer. I sjuksköterskeutbildning har författarna erfarit att genusperspektivet inte har 

uppmärksammats tillräckligt, det har däremot funnits enstaka tillfällen där genus har varit 

centralt.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Polit och Beck (2016 [2017]) beskriver forskningsetiska överväganden med fokus på 

informantens rättigheter. Valda artiklar har beskrivningar av hur insamlade data hanterats 

samt hur de etiska kraven tillgodosetts (ibid.). Genom att säkerställa att artiklarna som 

användes var Peer Reviewed kunde det bekräftas att de var publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift. Dokumenttypen granskades också för att kontrollera att artiklarna var vetenskapliga 

originalartiklar (Friberg, 2017). Endast de artiklar som uppfyllde de etiska kraven enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) användes. Helsingforsdeklarationen innefattar ett flertal 

punkter som kan sammanfattas i nyttoprincipen, inte skada-principen, autonomiprincipen och 

rättviseprincipen. Nyttoprincipen handlar om att studiens nytta ska vara större än risken för att 

personer ska komma till skada. Det ska vara nödvändigt att studien genomförs och utförandet 

ska vara genomtänkt. Inte skada-principen inriktar sig på att skaderisken för studiens 

deltagare minskar, att forskarna strävar efter att undersökningen genomförs på ett säkert sätt 

och i en säker miljö. En viktig del är att forskarna förhåller sig till existerande lagar som 

gäller exempelvis informationshantering och sekretess. Autonomiprincipen innebär att 

deltagarnas rätt till information och självbestämmande respekteras. Forskarna ska ha gett 

personanpassad information om den kommande studien, eventuella skaderisker med 

undersökningen och vad som förväntas av deltagarna. Det är viktigt att deltagarna frivilligt 

har medverkat i undersökningen och att de varit medvetna om att de när som helst har kunnat 

avsluta. Alla deltagare ska även ha lämnat samtycke för att deltagandet i studien. Med 

rättviseprincipen menas att undersökningen genomfördes på lika villkor och att alla deltagare 

behandlades rättvist (ibid.). De artiklar som inte uppfyllde kraven exkluderades från 

litteraturstudien. 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet visar på sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta hbtq-personer inom vården 

(Tabell 1). 
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Tabell 1. Redovisning av kategorier och subkategorier 

KATEGORI SUBKATEGORI 

 

Förståelse saknas 

Brist på kunskap 

Brist på utbildning 

Osäkerhet inför bemötandet 

 

Attityder påverkar bemötandet 

Fördomar och förförståelse påverkar  

Diskriminering existerar 

En öppen atmosfär krävs  

 

Förståelse saknas 

Sjuksköterskorna erfor att de saknade kunskap och utbildning om hbtq-personers situation, 

vilket kunde leda till en osäkerhet vid bemötandet. En saknad av förståelse från 

sjuksköterskornas sida visade sig. Sjuksköterskeutbildningen sades ligga till grund för 

förståelsen för hbtq-personer.  

 

Brist på kunskap 

Kunskapsbrist var något som genomsyrade alla artiklarnas resultat. Framförallt framgick 

kunskapsbrister om hbtq-begreppens betydelse och könsinkluderande språk (Manzer, Sullivan 

& Doucet, 2018, 2018; Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, & Scott, 2015; Knight et al., 

2013; Carabez & Eliason et al., 2016). Formulär som användes av vårdpersonal var inte 

könsinkluderande (Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, & Scott, 2015), detta kunde även 

relateras till att det inte fanns några medel för att hålla vården mer jämlik (Knight et al., 

2013). En okunskap om hur det såg ut på arbetsplatsen gällande riktlinjer för jämlik vård 

specifikt riktat till hbtq-personer fanns också (Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, & 

Scott, 2015). Det uppmärksammades en önskan om att vilja lära sig om könskorrigerande 

behandlingar. Sjuksköterskor kunde inte ge patienterna information kring detta då de själva 

inte hade kunskapen och var osäkra på vart de kunde hitta denna information (Rider et al., 

2019). Sjuksköterskor menade att deras bristande kunskap ledde till svårigheter att ge 

patienten en tillräckligt kompetent vård. Kunskapsbristen kopplade de till att de inte fått 

någon utbildning om hur de bäst bemöter hbtq-personer (Dorsen & Van Devanter, 2016; 

Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano et al., 2015). Det nämndes även att 

sjuksköterskor utgick ifrån att patienterna var heterosexuella och att sjuksköterskor generellt 

inte var tillräckligt förberedda inför att arbeta med hbtq-personer (Carabez, Pellegrini, 

Mankovitz, Eliason, Ciano et al., 2015). Kunskapsbrist ledde i vissa fall till att sjuksköterskor 

inte kände sig bekväma med att vårda transpersoner, vilket även kunde bero på att de sällan 

mötte transpersoner. Den bristande kunskapen visade sig också i form av genans när 

transpersoners hälsobehov påtalats (Carabez & Eliason et al., 2016). Sjuksköterskor som inte 

mött särskilt många hbtq-personer inom vården hade heller inte byggt upp någon erfarenhet. 

Det sades att de iallafall inte hade vetat om patienterna varit hbtq-personer eller inte (Manzer 
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et al., 2018; Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano et al., 2015; Carabez & Eliason et 

al., 2016).  

 

Sjuksköterskor berättade att de själva hade infört underlag riktat till patienterna på 

arbetsplatsen. Det fanns tillfällen då patienter efterfrågat information i ämnet men att det då 

inte funnits något underlag att utgå ifrån. Försök till att göra arbetsplatsen mer hbtq-vänlig 

gjordes genom att tydliggöra för patienterna att de själva fick bestämma om de ville berätta 

om sitt kön och sexuella läggning. Detta stred till viss del emot arbetsplatsens rutiner gällande 

att fråga om patientens könstillhörighet. Denna strategi berodde på att det saknades riktlinjer 

för hbtq-patienter (Knight et al., 2013). Sjuksköterskor berättade att de hade vänt sig till 

experter när de själva inte kunnat tillgodose patienten med rätt information. Det beskrevs att 

det var viktigt att veta vart vårdpersonal kunde vända sig (Manzer et al., 2018). Det nämndes 

också att det hade varit hjälpsamt med ett nätverk som sjuksköterskor kunde använda när de 

kände sig osäkra på sådant som handlade om genus och kön (Rider et al., 2019).  

 

Brist på utbildning 

Sjuksköterskor berättade att de inte hade lärt sig om genus eller hbtq i sin utbildning (Manzer 

et al., 2018; Rider et al., 2019). Personcentrerad vård var en central del i utbildningen, men 

vård som inkluderade hbtq-personer hade inte tagits upp (Carabez, Pellegrini, Mankovitz, 

Eliason, Ciano et al., 2015). Sjuksköterskor som inte fått utbildning hade själva fått läsa på 

eller lära av varandra. Det önskades mer utbildning riktad till sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter (Manzer et al., 2018; Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano 

et al., 2015). Sjuksköterskor som fått undervisning i ämnet hade antingen fått lära sig om 

hbtq-terminologi eller endast om bemötande. Sjuksköterskor förklarade att de hade velat ha 

en gästföreläsare från en hbtq-förening eller liknande. De uttryckte även att de under 

utbildningen upplevt att samtal kring kön och sexuella läggningar hade upplevts vara för 

privat (Rider et al., 2019). Andra åsikter som framkom var att sjuksköterskor ifrågasatte 

behovet av utbildning inom ämnet, eftersom det inte handlade om brist på utbildning utan om 

människors attityder till hbtq-personer. Det påstods att det inte gick att lära människor att ha 

en bra attityd. Andra menade att utbildning som specifikt tog upp hbtq-frågor också kunde 

betraktas som diskriminerande, eftersom speciell utbildning inom ämnet kunde tolkas som att 

det skulle göras skillnad på människor (Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano et al., 

2015).  

 

Osäkerhet inför bemötandet 

En osäkerhet kring vilka pronomen och andra termer som skulle användas i samtal med hbtq-

personer framgick (Manzer et al., 2018; Rider et al., 2019; Carabez & Eliason et al., 2016). 

Det fanns även en rädsla för att invadera patientens privatliv (Beagan, Fredericks, & 

Goldberg, 2012). Sjuksköterskor uttryckte också en osäkerhet om hur de skulle prata med 

anhöriga som inte accepterat patientens könsidentitet eller sexuella läggning (Carabez & 

Scott, 2016). Sjuksköterskor ifrågasatte huruvida sexualitet och kön hade betydelse för vården 

(Dorsen et al., 2016). De förklarade att patienterna behandlas för sin sjukdom och på så sätt 

behandlas de lika oavsett könstillhörighet eller sexuella läggning, ambitionen var att bemöta 

alla patienter på ett jämlikt sätt (Dorsen et al., 2016; Beagan et al., 2012). När det gällde 

samtal om sexuella risker med homosexuella män med HIV kunde sjuksköterskor tycka att 

det kändes pinsamt eller obekvämt att ta upp ämnet. Anledningen till detta var att de menade 

att sjuksköterskor sällan hade någon anledning att fråga om intima detaljer (De Munnik et al., 

2017). Obekvämheten grundades i osäkerhet och bristande kunskap både hos 

sjuksköterskorna och hos kollegor. Denna obekvämhet visade sig bland annat i beskrivningar 

där avhumaniserande språk yttrades (Carabez & Eliason et al., 2016).  
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Sjuksköterskor som kände sig osäkra på termer och begrepp kunde i vissa fall undvika att 

använda vissa uttryck (Rider et al., 2019). En vilja om att uppnå en jämlik vård kunde leda till 

ett undvikande av att ställa frågor om patientens kön eller sexuella läggning. Sjuksköterskor 

berättade att de försökte undvika samtal kring sexualitet för att kunna vara professionella och 

sätta sina personliga värderingar åt sidan. Det beskrevs också situationer där det istället hade 

blivit ett överdrivet fokus kring patienters sexualitet (Dorsen et al., 2016). Sjuksköterskor 

berättade om tillfällen då vårdpersonal, istället för att ha ringt till patientens partner, kunde 

ringa till andra familjemedlemmar när de kände sig osäkra på patientens relation (Carabez & 

Scott, 2016). Kollegor till sjuksköterskorna hade ofta diskuterat olika hälsoområden men inte 

prioriterat diskussioner som uppfattats som intima (De Munnik et al., 2017). Innebörden av ett 

likvärdigt bemötande diskuterades. Sjuksköterskor förklarade att alla patienter behandlades 

lika och att det på så sätt inte fanns någon skillnad i bemötandet (Manzer et al., 2018; Carabez 

& Scott, 2016; Beagan et al., 2012). Andra menade att alla patienter inte skulle behandlas 

lika, eftersom det då fanns en risk att sjuksköterskan inte tog hänsyn till den individuella 

livsvärlden (Manzer et al., 2018; Dorsen et al., 2016). 

 

Attityder påverkar bemötandet 

Sjuksköterskor beskrev hur de kände inför mötet med hbtq-personer inom vården. Fördomar 

och förförståelse sades ha betydelse för bemötandet, dessutom beskrevs situationer där hbtq-

personer blivit diskriminerade. Sjuksköterskor förklarade att normer inom vården existerar 

men att en öppenhet inför patientens livsvärld eftersträvas. Det framkom att attityder påverkar 

bemötandet. 

 

Fördomar och förförståelse påverkar 

Fördomar om transpersoners utseende uttrycktes. Det framgick även att sjuksköterskornas 

kollegor haft dömande attityder som visat sig genom att kollegorna pratat om patienter på ett 

nedlåtande sätt, vilket sjuksköterskorna skämdes över (Carabez & Eliason et al., 2016; 

Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano et al., 2015). Sjuksköterskor berättade att det 

fortfarande fanns ett homofobiskt klimat inom vården, exempel på detta var stereotypa 

antaganden om att homosexuella skulle vara mer sexuella än andra personer. Det påstods av 

sjuksköterskor att de var öppna inför ett jämlikt bemötande, så länge vården hölls på en 

professionell nivå och hbtq-personer inte flirtade (Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, 

Ciano et al., 2015). Det gick inte att bemöta patienter på ett objektivt sätt, då det beskrevs att 

alla människor har en förförståelse (Carabez & Eliason et al., 2016). Sjuksköterskor visade att 

de hade viss insikt i de svårigheter som hbtq-personer kunde möta i samhället, vilket kunde 

påverka hälsan, hälsobehovet och upplevelsen av vården. Att medvetenheten om samhällets 

normer ökar uttrycktes som viktigt (Beagan et al., 2012). Sjuksköterskor menade att de 

behövde vara öppna inför människors olikheter och att kontexten var betydelsefull för dessa 

olikheter. Det var viktigt att ta hänsyn till människors situationer för att kunna vårda på ett 

meningsfullt sätt (Dorsen et al., 2016). 

 

Diskriminering existerar 

Formulär där sjuksköterskan var tvungen att välja om patienten var man eller kvinna beskrevs 

som ett problem vid kontakt med ickebinära patienter (Carabez, Pellegrini, Mankovitz, 

Eliason & Scott, 2015; Knight et al., 2013). När ickebinära patienter berättade för 

sjuksköterskan att de varken var män eller kvinnor ledde det till en diskriminering och det 

vore bättre om fler alternativ fanns (Knight et al., 2013). Carabez och Eliason et al. (2016) ger 

exempel på situationer då transpersoner diskriminerats inom vården. Personalens nyfikenhet 

gällande en kvinnlig identifierad patients penis beskrevs, där vårdpersonal hade turats om att 
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hjälpa patienten för att de själva ville se. Sjuksköterskor berättade att deras sjukhus hade 

könsuppdelade vårdrum och toaletter, där det fanns en osäkerhet över hur uppdelningen skulle 

göras. De kunde känna sig obekväma med att placera en transperson i samma vårdrum som en 

cis-person, vilket medförde att transpersoner placerades i enskilda rum. En anledning till 

placeringen beskrevs vara för att alla skulle vara bekväma, däribland andra patienter. 

Sjuksköterskorna som gjorde detta kunde däremot inte förklara logiken bakom handlingen. 

Det framkom även situationer där diskriminerande beteende hos sjuksköterskor inneburit att 

de vägrat vårda transpersoner. Åsikter om att patienten behövde ha genomgått 

könsbekräftande behandling för att sjuksköterskor skulle kunna respektera patientens 

pronomen framgick. Sjuksköterskor beskrev en frustration kring kollegor som vägrat 

acceptera patienters könsidentitet och inte kunnat sätta egna värderingar åt sidan. 

Sjuksköterskor berättade om kollegor som försvarat skvallrande om patienter genom att säga 

att patienterna inte kunde höra vad som sades. Detta diskriminerande beteende ifrågasattes av 

sjuksköterskor som menade att sjuksköterskor är utbildade personer vars arbete är att vårda 

människor (ibid.).  

 

En öppen atmosfär krävs 

Att bemöta patienter med öppenhet var genomgående i artiklarnas resultat (Manzer et al., 

2018; Dorsen et al., 2016; Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason & Ciano, 2015; Beagan, et 

al., 2012; Rider et al., 2019). Det fanns en ambition om att bemöta alla patienter som unika 

individer för att undvika diskriminering och för att upprätthålla en jämlik vård (Manzer et al., 

2018; Beagan et al., 2012; Rider et al., 2019). Sjuksköterskor ville att alla som kom in skulle 

behandlas med respekt och lättsamhet för att normalisera det individen gick igenom. Det 

spelade ingen roll vilken sexuell läggning eller vilket kön personen hade (Knight, Shoveller, 

Carson & Contreras-Whitney, 2013). Vikten av att fråga patienten inför en fysisk 

undersökning om hur denne benämnde sina kroppsdelar betonades, med syfte att kunna 

använda patientens egna termer. Att arbetsplatsen hade en öppen atmosfär bidrog till att 

vårdpersonal fick en chans att bemöta patienterna jämlikt (Rider et al., 2019). Sjuksköterskor 

uttryckte en vilja att förstå hbtq-personers livsvärld (Manzer et al., 2018). Att inte verka 

fördomsfull eller säga sådant som kunde uppfattas som kränkande beskrevs vara viktigt för 

sjuksköterskor (Beagan et al., 2012). En rädsla kunde vara att patienterna inte skulle komma 

tillbaka om vårdpersonal agerade på ett nedlåtande sätt eller inte gav patienten känslan av att 

vara jämlik. Jämlikhet sågs som en grund för att en trygg vårdrelation skulle kunna byggas 

upp och för att vården skulle ha en hög kvalitet (De Munnik et al., 2017).  

 

Sjuksköterskor som själva var hbtq-personer kunde uppleva att den personliga erfarenheten 

bidrog till en ökad förståelse (Dorsen et al., 2016; De Munnik et al., 2017). Att den personliga 

erfarenheten kunde vara en fördel nämndes specifikt av sjuksköterskor som i sitt arbete 

diskuterade sexuella risker med patienter. Däremot menade andra sjuksköterskor som inte var 

homosexuella att det inte behövde vara en nackdel att inte ha personlig erfarenhet eftersom 

sjuksköterskan ska vara expert på sitt område (De Munnik et al., 2017). Andra beskrev att det 

inte nödvändigtvis var personlig erfarenhet som bidragit till en inkluderande vård, utan 

snarare observation av andra kollegor som haft ett inkluderande och tryggt bemötande 

gentemot hbtq-personer (Dorsen et al., 2016). Det fanns sjuksköterskor som hade mer 

erfarenhet av att arbeta med hbtq-personer, något som dessa sjuksköterskor fått under 

yrkestiden. Detta kunde leda till ett mer öppet förhållningssätt vid möten med patienter. 

Sjuksköterskor med mer erfarenhet påvisade en större vilja att tillgodose en jämlik vård 

(Rider et al., 2019; Dorsen et al., 2016).  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Att göra en litteraturstudie utifrån kvalitativa artiklar om hbtq-personer ur sjuksköterskans 

perspektiv valdes på grund av att ämnet är viktigt att ha förståelse för i yrkesrollen, 

framförallt för blivande sjuksköterskor som är heterosexuella cis-personer. Det finns 

dessutom inte lika mycket information om sjuksköterskors perspektiv, vilket författarna 

tycker är viktigt att ta upp.  

 

Genom att göra en litteraturstudie kan värdefull kunskap kring ett specifikt 

omvårdnadsrelaterat problem som berör sjuksköterskans arbete skapas (Kristensson, 2014). 

Att basera litteraturstudien på vetenskapliga artiklar valdes eftersom författarna eftersökte en 

bredare bild av sjuksköterskors erfarenheter kring valt fenomen. Andra texttyper som 

biografier eller skönlitteratur innehåller också kunskap som kan användas vid litteraturstudier, 

däremot finns inte samma krav när det kommer till objektivitet hos författaren som i 

vetenskapliga artiklar (Segesten, 2017). Litteraturstudien syftade till att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter, varför en kvalitativ metod där sjuksköterskorna har möjlighet att 

ge utvecklade beskrivningar kring sina upplevelser valdes. Om en kvantitativ metod hade 

valts skulle syftet istället ha fokuserat på generalisering eller skillnader, snarare än unika 

erfarenheter av bemötandet. Valet att ha en induktiv ansats gjordes eftersom studien 

fokuserade på att bilda en helhetsuppfattning kring de individuella erfarenheterna som 

sjuksköterskorna hade relaterat till fenomenet, fokus låg inte på att mäta eller jämföra 

(Kristensson, 2017).  

 

Det finns ett stort antal kvalitativa forskningsstudier vilket gör att det kan vara svårt att avgöra 

vilka som är mest relevanta (Friberg, 2017). Eftersom sökningarna i PubMed och Cinahl 

resulterade i ett högt antal träffar, gick författarna igenom alla träffar ett flertal gånger för att 

inte gå miste om användbar data. Under datainsamlingen hittades fyra artiklar som var skrivna 

av samma huvudförfattare. Detta bidrar till att variationen är något lägre än vad den kunde ha 

varit om alla artiklar författats av olika forskare och från olika delar av världen. Artiklarna 

fokuserade dock på olika frågor inom samma område vilket ger en typ av variation. Två 

artiklar som inkluderade både sjuksköterskor och läkare hittades också, författarna fick därför 

göra en relevansbedömning i relation till att litteraturstudien hade ett sjuksköterskeperspektiv. 

De delar som inkluderades i litteraturstudiens resultat berörde endast sjuksköterskor, medan 

det som berörde läkare noga valdes bort. Dessa artiklars resultat bidrar till att besvara syftet 

och tillför därmed viktig information. 

 

Genom att kontrollera att artiklarna är granskade av utomstående forskare, Peer Reviewed, 

kan en bekräftelse på en god kvalitet intygas. Det betyder däremot inte att artiklar som är Peer 

Reviewed inte har blivit felaktigt granskade, läsaren bör därför också göra en 

kvalitetsgranskning (Segesten, 2017). Granskningen av artiklarnas kvalitet gjordes med hjälp 

av SBU:s granskningsmall (2014). Mallen kan ligga till stöd för kvalitetsbedömningen då den 

ger en bild av vilka delar författarna förväntas bedöma. Därför ställs också ett krav på 

författarna att kunna avgöra vad som anses vara en hög respektive låg kvalitetsnivå. Att 

gränsen för en hög nivå ansågs ligga på 90% eller mer berodde på att författarna ansåg att 

minst 90% av kraven för de olika delarna behövde vara uppfyllda för att artikeln skulle anses 

vara av hög kvalitet. Detsamma gällde för en medelhög nivå, där kravet istället låg på över 

70%. Om en artikel låg under 70% ansåg författarna att den inte höll en godkänd nivå då flera 

väsentliga delar saknades.  
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Att bedöma kvalitativa studiers kvalitet handlar om att bedöma studiens trovärdighet, där 

giltighet, tillförlitlighet, verifierbarhet och överförbarhet ingår. En studies giltighet kan 

avgöras genom att bedöma om resultatet är aktuellt över tid (Kristensson, 2014). Genom att 

kontrollera när artiklarnas författare samlat in data kunde giltigheten ses. Att tidsramen tio år 

valdes berodde på en begränsad tillgång av data inom området. Artiklarna som slutligen 

valdes hamnade inom tidsramen sju år, vilket visade att sökningen hade kunnat begränsas 

exempelvis till åtta år. Detta var dock något som visade sig först efter att de tio artiklarna valts 

ut.  

 

En noggrant beskriven analysprocess är nödvändig för att en tillförlitlighet till resultatet ska 

skapas (Kristensson, 2014). I fyra av artiklarna användes sjuksköterskestudenter till att utföra 

intervjuerna, vilket kan ha påverkat insamlingen av data. Forskarna har i sin metoddel 

beskrivit att sjuksköterskestudenterna som utfört intervjuerna fått utföra onlineutbildningar, 

praktisk träning och att de fick instruktioner i hur intervjuerna skulle genomföras. 

Intervjuerna var strukturerade, spelades in och analysprocessen var noggrant beskriven, vilket 

gjorde att artiklarna ändå ansågs vara trovärdiga. Analysprocessen redogjordes också för i 

resterande artiklar på ett utförligt sätt.  

 

Artiklarnas verifierbarhet kan avgöras genom att bedöma forskarens påverkan på resultatet. 

Verifierbarhet kan stärkas om det är fler än en person som analyserat materialet, eftersom det 

minskar risken för tolkningsfel och att resultatet påverkas av forskarens förförståelse 

(Kristensson, 2014). Resultatet i de tio artiklarna bestod dels av beskrivningar och dels av 

citat från informanter. Detta kan visa på en verifierbarhet då citat kan visa till vilken grad 

dessa relateras till resultatet (ibid.). Det fanns inte heller någon artikel där det sades vara en 

ensam forskare som analyserat materialet. 

 

En studies överförbarhet kan byggas upp genom att forskaren beskrivit studiens deltagare och 

sammanhang (Kristensson, 2014). I alla valda artiklar var informanterna noga beskrivna utan 

att kravet på konfidentialitet brutits, vilket stärker möjligheten till överförbarhet (ibid.). Det 

fanns en variation bland informanterna vad gällde kön, ålder, arbetsplats, antal 

yrkesverksamma år och sexuell läggning. Dessa faktorer skulle kunna bidra till att 

överförbarheten från litteraturstudien ökar i ett större sammanhang.  

 

En litteraturstudie skrivs med hjälp av vetenskapliga originalartiklar, det är därför inte 

författarna till litteraturstudien som har utfört forskarnas etiska granskning. Istället måste 

författarna förlita sig på att forskarna genomfört detta på ett adekvat och etiskt korrekt sätt. 

För att genomföra egna etiska ställningstaganden har författarna granskat artiklar och 

kontrollera att forskarna har beskrivit tillvägagångssätten för datainsamling med utgång i 

Helsingforsdeklarationen (2013). Eftersom författarna själva inte har någon yrkeserfarenhet 

som sjuksköterskor och själva inte är hbtq-personer är förförståelsen utifrån hälso- och 

sjukvårdens perspektiv liten. Istället grundar sig författarnas förförståelse i personliga tankar 

och upplevelser från samhället i stort. Genom att författarna diskuterat och reflekterat kring 

dessa faktorer kunde ett mer öppet förhållningssätt och en medvetenhet beaktas för att 

resultatet i lägre utsträckning skulle påverkas av förförståelsen (Henricson & Billhult, 2017). 

 

Analysmetoden som valts för studiens resultat grundar sig i metasyntesen (Friberg, 2017). 

Metoden ansågs vara lämplig för studiens syfte eftersom författarna ville beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter kring valt område, vilket metoden bidrog till. Med hjälp av 

analysmetoden kunde författarna på ett strukturerat sätt skapa en beskrivning av det som var 

centralt i artiklarnas resultat och relevant för studiens syfte. Analysmetoden hjälpte även till 
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att hitta likheter och skillnader i artiklarnas resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att det saknas förståelse, där en bristande kunskap, utbildning och 

osäkerhet tas upp. Även attityder som påverkar bemötandet framkommer i resultatet där 

sjuksköterskor förklarar att en öppen atmosfär krävs. Hbtq-personer riskerar att utsättas för 

diskriminerande handlingar i vården, där en variation av fördomar och förförståelse 

beträffande hbtq-personer visar sig ur sjuksköterskans perspektiv.  

 

Jämlikhet för att skapa goda vårdrelationer 

Resultatet i den här litteraturstudien visar på att hbtq-personer, precis som sjuksköterskor, kan 

ifrågasätta om det är relevant att nämna sin läggning eller sitt kön beroende på vad de söker 

vård för (Fish & Williamson, 2016; Dorsen et al., 2016; Beagan et al., 2012). Detta är även 

något som sjuksköterskestudenter kan känna sig osäkra på (Richardson, Ondracek, & 

Anderson, 2017). Sjuksköterskor har generellt en otillräcklig kunskap när det kom till 

homosexualitet (Della Pelle et al. 2018), vilket även framgår i resultatet (Manzer et al., 2018; 

Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, & Scott, 2015; Knight et al., 2013; Carabez & 

Eliason et al., 2016). Att formulär som sjuksköterskor använder inte är könsinkluderande 

(Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason & Scott, 2015; Knight et al., 2013) kan visa på en 

okunskap i ett större sammanhang. Den bristande kunskapen hos vårdpersonal tas upp av 

hbtq-personer som beskriver situationer där de fått inta en lärande roll eftersom vårdpersonal 

haft otillräcklig kunskap (Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017). Sjuksköterskan har ett ansvar när 

det kommer till att utveckla sin yrkeskompetens efter den senaste forskningen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014), vilket innebära att det borde kunna ställas vissa krav när det 

gäller kunskapen kring jämlikhet i vården. Det är inte möjligt för vårdpersonal att ha kunskap 

kring allt men de bör ha kunskap kring vart de kan ta reda på viktig information (Heng et al., 

2019). I en god vårdrelationen bör sjuksköterskan ha ett öppet sinne och utgå ifrån att inte 

vara expert på allt, för att ge utrymme för patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Att utbildning behövs (Manzer et al., 2018; Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano et 

al., 2015) är något som även styrks av Röndahl, Innala och Carlsson (2004). Sjuksköterskor 

med en högre utbildningsnivå har i större utsträckning en mer positiv attityd gentemot 

homosexualitet, jämfört med personer med lägre utbildningsnivå som påvisar en mer negativ 

attityd (Röndahl et al. 2004; Della Pelle, Cerratti, Di Giovanni, Cipollone & Cicolini, 2018). 

Att bli bemött inom vården på ett negativt sätt kan innebära ett vårdlidande. Vårdlidandet 

visar sig främst i situationer där patienter blir tydligt åsidosatta och där vårdrelationen brister 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskor behöver ha övergripande kunskaper om jämlik 

vård för att kunna skapa goda vårdrelationer och minska risken för vårdlidande. Kunskap 

skulle kunna erhållas genom mer utbildning inom ämnet, både från arbetsgivare och 

universitet. Som sjuksköterska kan frågan tas upp med arbetsgivare för att uppmärksamma 

kunskapsbehovet.  

 

Reflekterande förhållningssätt för att minska vårdlidandet 

Ett flertal exempel på diskriminerande attityder framkommer i resultatet. Situationer som 

främst handlar om kollegor, men även situationer om sjuksköterskorna själva beskrivs 

(Carabez & Eliason et al. 2016). Sjuksköterskestudenter beskriver också situationer där 

vårdpersonal haft nedlåtande attityder gentemot hbtq-personer men att de inte vågat säga emot 

och ifrågasätta sjuksköterskornas värderingar (Richardson, Ondracek & Anderson, 2017). 

Dessa diskriminerande attityder och handlingar är något som måste motverkas, vilket 

sjuksköterskor visar sig vara medvetna om (Carabez & Eliason et al. 2016). Diskriminering 
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går emot strävan om människors lika värde och jämlik vård (DO, 2012). Detta uttrycks även 

av sjuksköterskestudenter som förklarar att homosexuella bör ha samma rättigheter och ska 

bli bemötta på ett likvärdigt sätt som heterosexuella (Richardson et al.  2017). Hbtq-personer 

beskriver en rädsla för att bli diskriminerade (Grigorovich, 2016), och det finns situationer där 

diskriminering förekommit. Det visar sig också att vårdpersonal utgått ifrån heteronormativa 

antaganden (Fish & Williamson, 2016; Soinio, Paavilainen & Kylmä, 2018; Lindroth, 2016). 

Detta styrks även av äldre hbtq-personer på vårdboenden, vilka anser att vårdboenden är 

riktade till heterosexuella och att allt som görs kretsar kring heteronormativitet. Hbtq-personer 

på vårdboenden kan uppleva en rädsla för att bli utsatta för förtryck (Westwood, 2015). 

Dahlborg Lyckhage (2015) beskriver att normer inom vården kan vara svåra att förändra. 

Detta är något som även konstateras av sjuksköterskor som beskriver att egna initiativ tagits 

på arbetsplatser (Knight et al., 2013). Heteronormen i samhället kan antas vara grunden för 

denna rädsla hos hbtq-personer och de föreställningar som sjuksköterskor kan ha. Dahlborg 

Lyckhage (2015) beskriver följaktligen att sjuksköterskans föreställningar kan leda till ett 

vårdlidande där patienten känner sig exkluderad. Ett ständigt reflekterande förhållningssätt i 

professionen kan medföra att vården blir mer inkluderande. Detta innebär att sjuksköterskan 

ständigt överväger sina handlingar för att minska risken för kränkande bemötande och 

diskriminering inom vården.  

 

Personcentrerad vård för att möta livsvärden 

Resultatet visar på att det finns en medvetenhet kring betydelsen av bemötandet hos 

vårdpersonalen, att det är viktigt att bedriva en vård där patienter upplever jämlikhet (Manzer 

et al., 2018; Beagan et al., 2012; Rider et al., 2019). Hbtq-personer riskerar att inte söka vård i 

lika stor utsträckning på grund av dåliga upplevelser i vården (DO, 2012). Sjuksköterskor 

diskuterar att en strategi för att bedriva en jämlik vård är att behandla alla patienter lika 

(Manzer et al., 2018; Carabez & Scott, 2016; Beagan et al., 2012). Detta kan motsägas med 

grund i det personcentrerade förhållningssättet, som går ut på att vårdaren ska bemöta 

patienten som en individ. Det innebär att sjuksköterskan inte nödvändigtvis ska behandla alla 

patienter lika, utan istället anpassa sitt bemötande efter patienten för att skapa en vårdrelation 

(Dahlborg Lyckhage, Lau et al., 2015). 

 

Föräldrar som lever i samkönade förhållanden berättar om det bemötande de fått av 

sjuksköterskor inom barnhälsovården. Föräldrarna beskriver att de känt sig exkluderade då de 

blivit bemötta på ett heteronormativt sätt (Andersen, Moberg, Bengtsson & Garmy, 2017). 

Detta kan ytterligare jämföras med sjuksköterskor som diskuterar huruvida alla patienter ska 

bemötas lika (Manzer et al., 2018; Dorsen et al., 2016) och det personcentrerade 

förhållningssättet (Dahlborg Lyckhage, Lau et al., 2015). Sjuksköterskor som ger samma 

information till alla patienter oavsett sexuell läggning (Beagan et al., 2012) kan relateras till 

föräldrar som beskriver att den skriftliga informationen från barnhälsovården är allt för 

heteronormativ (Andersen et al. 2017). Denna heteronormativitet påvisas även av 

sjuksköterskor som menar att sjukvården ofta utgår ifrån att patienter är heterosexuella 

(Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano et al., 2015). Sjuksköterskor nämner även 

strategier där de på grund av personliga värderingar undvikit att prata om sexualitet för att 

kunna vara professionella i sitt arbete (Rider et al., 2019). Detta tas även upp av 

sjuksköterskestudenter som menar att de kan uppleva en konflikt mellan att vilja vara 

öppensinnade och den egna religiösa tron (Tillman, Creel & Pryor, 2016). För att förhindra att 

patienter blir bemötta utifrån normativa antaganden är det viktigt att sjuksköterskan ger 

utrymme för patientens berättelse (Dahlborg Lyckhage, 2015). Utifrån livsvärldsteorin ska 

sjuksköterskan ha ett öppet och följsamt förhållningssätt vid möten med patienter, där 

inkluderas också medvetenheten om den egna förförståelsen. Genom detta förhållningssätt 
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kan sjuksköterskan ta hänsyn till patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Patientens livsvärld är något som sjuksköterskor inte alltid beaktar (Carabez & Eliason et al., 

2016; Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano et al., 2015), exempelvis genom 

kränkande behandling eller att inte ta hänsyn till patientens integritet (Carabez & Eliason et 

al., 2016). Att prata med patienten om sådant som enligt vårdpersonal upplevts som intimt har 

undvikits (De Munnik et al., 2017). Det kan diskuteras eftersom sjuksköterskan ofta arbetar 

med patienter vars känsliga information är av betydelse för att kunna ge en god vård. Således 

kan det krävas att sjuksköterskan vågar ta upp intima detaljer med patienten om dessa är av 

relevans. Sjuksköterskan kan inte vara expert på allt (Heng et al., 2019), vilket innebär att det 

är viktigt att patienten får möjlighet att vara den lärande och får delge sin personliga 

uppfattning. Detta är även något som är en stor del i den personcentrerade vården (Dahlborg 

Lyckhage, Lau & Tengelin, 2015). I det personcentrerade förhållningssättet beskrivs en 

grundläggande del vara att sjuksköterskan lyssnar på patienten och försöker förstå patientens 

livsvärld. För att kunna göra det är det även viktigt att sjuksköterskan, istället för att anta, 

ställer respektfulla frågor för att kunna förstå (Öhlén & Friberg, 2019).  

 

Framtida forskning 

Författarna anser att den nuvarande forskningen om bemötandet av hbtq-personer är 

bristfällig, mer forskning skulle därför kunna leda till att sjuksköterskors och annan 

vårdpersonals kompetens ökar. Fortsatt forskning om hur vården kan bli jämlik kan också 

synliggöra problemområdet och på så sätt förbättra vården för denna patientgrupp. Både 

kvalitativ och kvantitativ forskning kan bidra till att kompetensen ökar. Den kvalitativa 

forskningen är beskrivande gällande upplevelser och erfarenheter vilket kan uppmärksamma 

vad som behöver förbättras. Kvantitativa studier kan bidra till en bredare bild och därmed 

skapa riktlinjer för en jämlik vård.  

 

Slutsatser 

Öppenhet och ett reflekterande förhållningssätt är faktorer som beskrivs vara grunden för en 

jämlik vård. Sjuksköterskor är generellt öppna för att göra vården mer jämlik men trots det är 

diskriminering av hbtq-personer något som bekräftas av sjuksköterskor. Ojämlikt bemötande 

kan orsakas av okunskap, bristande erfarenhet, fördomar och osäkerhet. Sjuksköterskor 

uttrycker en vilja att lära sig mer för att kunna bedriva en kompetent vård, något som de 

önskat att utbildningen erbjudit. Personcentrerad vård är ett centralt förhållningssätt både i 

utbildningen och professionen, men det finns en osäkerhet när det kommer till hur det ska 

omsättas i praktiken vid möten med hbtq-personer. Det finns en felaktig föreställning om att 

jämlikhet innebär att alla patienter ska behandlas lika, vilket kan leda till att den individuella 

livsvärlden förbises och att patienten upplever ett vårdlidande. Mer kunskap behövs för att 

öka medvetenheten, då medvetenhet kan minska risken för diskriminering och ojämlikt 

bemötande inom vården. 

 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan bör sträva efter en jämlik vård genom att skapa goda vårdrelationer och 

därmed minska risken för vårdlidande. En god vårdrelation skapas genom att sjuksköterskan 

har ett öppet och reflekterande förhållningssätt, vilket också bidrar till att minska 

vårdlidandet. En grundläggande del i livsvärldsteorin är att sjuksköterskan är öppen och 

följsam i sitt bemötande, vilket skapas genom ett personcentrerat förhållningssätt. Genom att 

försöka förstå patientens livsvärld kan en jämlik men individanpassad vård uppnås. För att 

vården ska bli fri från diskriminering behövs mer utbildning för att öka sjuksköterskans 
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kompetens, dels i sjuksköterskeprogrammet men även under yrkeslivet. För att en förändring 

ska ske är det viktigt att uppmärksamma problemet och ta upp frågan på arbetsplatsen. 
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Experiences of nurse 

practitioners providing 

primary care to lesbian, 

gay, bisexual, and 

transgender patients. 

Undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

hbtq-personer i 

primärvården. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

22 

sjuksköterskor 

Resultatet är uppdelat i tre teman: Filling 

the knowledge gaps; Fostering a 

terapeutic nurse-patient relationship; 

Sexual health and psychosocial health. 

Hög 

Carabez, R. & Scott, M. 

 

USA 

 

2016 

'Nurses don't deal with 

these issues': nurses' role 

in advance care planning 

for lesbian, gay, bisexual 

and transgender patients. 

Beskriva sjuksköterskors 

förståelse för medicinska 

direktiv, medicinsk fullmakt 

och andra juridiska 

dokument gällande hbtq-

personer. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

268 

sjuksköterskor 

Tre teman finns i resultatet: Lack of 

knowledge; Same difficulties for LGBT 

and heterosexuals; Deciding who can 

legally make decisions for the patient. 
 

Medel 

Carabez, R., Pellegrini, 

M., Mankovitz, A., 

Eliason, M. & Scott, M. 

 

USA 

 

2015 

Does your organization 

use gender inclusive 

forms? Nurses' confusion 

about trans* 

terminology. 

Beskriva sjuksköterskors 

osäkerhet kring 

transterminologi. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

268 

sjuksköterskor 

Fyra teman finns i resultatet: Didn’t 

understand the question; Lack of 

understanding; Nonverbal cues of 

discomfort; Lack of relevance. 

Medel 

Carabez, R., Pellegrini, 

M., Mankovitz, A., 

Eliason, M., Ciano, M. 

& Scott, M. 

 

USA 

 

2015 

"Never in All My 

Years... ": Nurses' 

Education About LGBT 

Health. 
 

Studien  

undersöker sjuksköterskors 

utbildning och 

komfortnivån för 

sjuksköterskor när det gäller 

hbt-personers hälsa- och 

vårdbehov. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 
 

268 

sjuksköterskor 

Tre teman redovisas i studiens resultat: 

Organizational Training; Comfort Level; 

Revelations Sparked by Interviews. 

Medel 

Carabez, R., Eliason, 

M., Michele, J.,& 

Martinson, M. 

 

USA 

 

2016 

Nurses' Knowledge 

About Transgender 

Patient Care: A 

Qualitative Study. 
 

Studien undersökte 

sjuksköterskors kunskaper 

om transpersoners 

vårdbehov 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

268 

sjuksköterskor 

Tre övergripande teman sammanfattar 

studiens resultat: Discomfort; Transition; 

Consequences of being transgender. 

Medel 
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Beagan, B. L., 

Fredericks, E. & 

Goldberg, L.  

Kanada  

 

2012 

Nurses' Work With 

LGBTQ Patients: 

“They're Just Like 

Everybody Else, So 

What's the Difference?” 

Artikeln undersöker 

sjuksköterskors inställning 

till att arbeta med patienter 

som identifierar sig som 

lesbiska, homosexuella, 

bisexuella, transpersoner 

eller queer 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

12 

sjuksköterskor 

Tre teman redovisas i studiens resultat: 

Denying difference by treating everyone 

as an individual; Acknowledging 

difference as discrimination; Focusing on 

sexuality/Focusing on oppression and 

marginalization. 

Medel 

Rider, G. N., McMorris, 

B. J., Gower, A. L., 

Coleman, E., Brown, C. 

& Eisenberg, M. E. 

 

USA 

 

2019 

Perspectives From 

Nurses and Physicians on 

Training Needs and 

Comfort Working With 

Transgender and Gender-

Diverse Youth 

Undersöka vårdpersonals 

erfarenheter och attityder 

om att arbeta med trans-

ungdomar för att identifiera 

specifika utbildningsbehov. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

8 

sjuksköterskor 

och 6 läkare 

Fem teman finns i resultatet: Training 

Regarding Gender Diversity; Discomfort 

With Gender-Related Topics; Reasons for 

Not Asking About Gender; Talking 

About Gender; Need for Resources. 

Hög 

Knight, R. E., 

Shoveller, J. A., 

Carson, A. M. & 

Contreras-Whitney, J. 

G. 

 

Kanada 

 

2014 

Examining clinicians' 

experiences providing 

sexual health services for 

LGBTQ youth: 

considering social and 

structural determinants 

of health in clinical 

practice. 

Beskriva uppfattningar och 

erfarenheter från 

vårdpersonal som 

tillhandahåller sexuella 

hälsotjänster för hbtq-

ungdomar 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

19 

sjuksköterskor 

och 5 läkare 

Tre teman finns i resultatet: Experiences 

providing LGBTQ youth sexual health 

care within the heterosexual status quo; 

Reflections on clinical practice and the 

social determinants of LGBTQ youth 

sexual health; Changing practices or 

reproducing the heterosexual status quo: a 

variety of responses within day-to-day 

clinical practice 
 

Hög 

Dorsen, C. & Van 

Devanter, N. 

 

USA 

 

2016 

Open arms, conflicted 

hearts: nurse-

practitioner’s attitudes 

towards working with 

lesbian, gay and bisexual 

patients 

Att utforska 

sjuksköterskors inställning 

till att arbeta med lesbiska, 

homosexuella och 

bisexuella patienter. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

19 

sjuksköterskor 

Det fanns ett övergripande tema för 

studiens resultat: Open arms, conflicted 

hearts. Tre subteman redovisas; Feeling at 

home; Struggling to maintain 

professionalism; Finding comfort under 

the umbrella of diversity. 
 

Hög 

De Munnik, S., Den 

Daas, C., Ammerlaan, 

H.S.M., Kok, G., 

Raethke, 

M.S.,Vervoort, 

S.C.J.M.  

Nederländerna 

2017 

Let’s talk about sex: A 

qualitative study 

exploring the 

experiences of HIV 

nurses when discussing 

sexual risk behaviours 

with HIV-positive men 

who have sex with men 

Syftet var att identifiera 

faktorer som påverkar om 

och hur 

specialiserade HIV-

sjuksköterskor diskuterar 

sexuella risker med HIV-

positiva män som har sex 

med män 

Kvalitativ 

intervjustudie 

22 

sjuksköterskor 
Sju teman finns i studiens resultat: 

Dealing with embarrassment; Striving for 

an equal relationship with the patient; 

Changing professional role of the HIV 

nurses; When to raise a topic; Prioritising 

abundance of relevant topics;  Confidence 

in capacity to discuss HIV-related topics; 

Connecting with patients through 

similarities in individual characteristics. 

Hög 
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