
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
HBTQ-personers	lidande	i	vårdmöten	

Vårdlidandets	karaktär	och	konsekvenser	för	omvårdnaden	
 

Arvén	Eriksson,	Felizia	&	Eriksson,	Joanna	

Examensarbete	
Huvudområde:	Omvårdnad		
Högskolepoäng:	15	HP	
Termin/år:	Termin	6,	2019	
Handledare:	Lars	Lilja		
Examinator:	Annika	Kjällman	Alm	
Kurskod/registreringsnummer:	OM080G	
Utbildningsprogram:	Sjuksköterskeprogrammet 



 
1 

 



 

 

Abstrakt	
Bakgrund: I arbetets bakgrund definieras HBTQ-begrepp och HBTQ-personers rättigheter 
inom hälso- och sjukvården i Sverige tas upp. Goffmans teori om stigma visar på hur HBTQ-
personer utsätts för stigmatisering som en minoritetsgrupp. Meyers modell för 
minoritetsstress visar att HBTQ-personer har en minoritetsidentitet som kan leda till 
minoritetsstressprocesser. Arbetet har en teoretisk anknytning i form av Katie Eriksson teori 
om lidande. 
Syfte: Syftet var att belysa HBTQ-personers vårdlidande relaterat till bemötande från hälso- 
och sjukvårdspersonal. 
Metod: Designen för arbetet var en litteraturöversikt som inkluderade studier med 
kvalitativ, kvantitativ och mixad metod. Studierna skulle fokusera på patienters upplevelser 
i vårdmöten och populationen skulle vara HBTQ-personer. Litteratursökningen utfördes i tre 
databaser. Analys av kvantitativt resultat utfördes enligt en modell av Friberg medans det 
kvalitativa resultatet analyserades enligt Graneheim och Lundmans modell för kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat: Det kvantitativa resultatet påvisade olika nivåer av negativa upplevelser beroende 
på individuella faktorer, ett flertal påverkande faktorer samt konsekvenser. Det kvalitativa 
resultatet visade att vårdpersonalens bemötande, attityder och kompetens hade stor 
påverkan på vårdupplevelsen. HBTQ-personer utsattes för ett flertal negativa upplevelser 
som ledde till konsekvenser för omvårdnaden. Resultatet visade också på brister i vården av 
HBTQ-personer. 
Diskussion: Arbetets design hade både för- och nackdelar. Katie Erikssons teori om lidande 
ansågs vara passande för arbetet utifrån HBTQ-personers risk för sämre omvårdnad och 
bemötande. Utöver demografiska faktorer utsattes HBTQ-personer för olika nivåer av 
vårdlidande beroende på könsidentitet och sexuell läggning. 
Slutsats: HBTQ-personer utsätts för onödigt lidande i vårdmöten. För att möta HBTQ-
personers behov är det viktigt med adekvat utbildning för vårdpersonal. 
 
Nyckelord: Bemötande, HBTQ-personer, Kompetens, Patient-vårdpersonal relation, 
Upplevelser, Vårdlidande
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1 Introduktion	

HBTQ-personer tillhör en normbrytande minoritetsgrupp eftersom att dagens 

heteronormativa samhälle utgår från att det finns två kön, kvinna och man, samt att alla 

attraheras av det motsatta könet (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

[MUCF], 2012, s. 6). Personer med normbrytande könsidentitet och sexuell läggning har en 

ökad prevalens av psykisk ohälsa än övriga i befolkningen relaterat till diskriminering, 

oförståelse och dåligt bemötande (Socialstyrelsen, 2016).  

 

2 Bakgrund	

2.1 Definition	av	HBTQ-begrepp	

Med sexuell läggning menas vem personen blir kär i eller attraheras av (RFSL, 2015). Enligt 

Diskrimineringslagen (2008:567) definieras sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell 

eller bisexuell läggning. Begreppet kön kan förstås som ett samhälleligt normsystem för att 

dela in människor i två grupper baserat på deras köns anatomi, det vill säga kvinna för 

personer med vagina och man för personer med penis (RFSL, 2015). RFSL beskriver vidare 

att det kan nyanseras relaterat till begreppen könsidentitet och könsuttryck. Könsidentitet är 

det kön personen identifierar sig som medans könsuttryck innebär hur personen yttrar sitt 

kön med exempelvis röst, frisyr och kroppsspråk. 

 

Förkortningen HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer 

(RFSL, 2015). Homosexuell innebär att en person attraheras av personer med samma 

könsidentitet, en bisexuell person attraheras av personer oavsett kön och transperson är en 

person som inte identifierar sig med det kön hen blev tilldelad vid födseln. En transperson 

som påverkas negativt av att inte identifiera sig med det kön som tilldelats vid födseln kan 

lida av könsdysfori (Socialstyrelsen, 2015, s. 3). Queer är brett begrepp som ofta grundar sig i 

ett ifrågasättande av heteronormativitet (MUCF, 2012, s. 3). Wander (2018) beskriver queer 

som ett analytiskt nyckelord som kan användas i form av substantiv, adjektiv eller verb. 

Vidare beskrivs queer som ett begrepp som namnger kroppar och utövanden som inte 

stämmer överens med vad som anses vara “normalt”. En cisperson är en person som 
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identifierar sig med könet som hen tilldelats vid födseln (RFSL, 2015). MUCF (2012, s. 4) 

menar att de sexuella läggningarna homosexualitet och bisexualitet utgår ifrån en binär 

könsnorm där det enbart finns två kön, man och kvinna. 

 

En del personer som inte identifierar sig med det kön de blivit tilldelade upplever ofta 

obehag, psykisk påfrestning och en känsla av att vara annorlunda, framförallt innan de 

bekräftat sin identitet för allmänheten (Moody, Fuks, Peláez & Smith, 2015). Att få genomgå 

könsbekräftande vård upplever en del som positivt för deras psykiska hälsa. Enligt 

Socialstyrelsen (2015, s. 4) är målet för behandling mot könsdysfori att förändra personens 

kropp för bättre passa in i det kön hen identifierar sig om. Innan en person påbörjar 

könsbekräftande vård görs en utredning med stöd av psykologer, kuratorer och läkare för att 

kartlägga könsdysforin (Socialstyrelsen, 2015, s. 5). De medicinska behandlingar som erbjuds 

i svensk könsbekräftande vård är medicinsk hormonbehandling och kirurgisk behandling. 

För att få byta sitt juridiska kön måste personen vara över 18 år.  

2.2 HBTQ-personers	rättigheter	i	hälso-	och	sjukvården	

Under åren har HBTQ-personers rättigheter i samhället och hälso- och sjukvården reglerats 

av olika lagar. År 1972 införde Sveriges riksdag lagen (1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall, som innebär att en person som inte identifierar sig som det kön 

som folkbokföringen anger har rätt att få det fastställt genom att göra ansökan och en 

utredning, vilket Sverige var först med i världen (Regeringskansliet, 2018). År 1979 

klassificerades inte längre homosexualitet som en sjukdomsdiagnos av socialstyrelsen. 2003 

införde Sveriges riksdag en lag om förbud mot diskriminering på arbetsplatser baserat på 

bland annat sexuell läggning, den reviderades 2005 (2005:453) för att inkludera även hälso- 

och sjukvården. Lagen ersattes tre år senare med diskrimineringslagen (2008:567) som är till 

för att motverka diskriminering mot HBTQ-personer. Socialstyrelsen bestämde år 2009 att 

transidentitet inte längre skulle klassas som en sjukdom (Regeringskansliet, 2018). År 2013 

ändrades lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall så att kravet på 

sterilisering vid ändring av könstillhörighet togs bort (Regeringskansliet, 2013, s. 44). 
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2.3 Stigma	

Goffman (1986, p. 3) beskriver att stigma ofta används som en term för diskrediterande 

attribut men anser att attributet inte är diskrediterande i sig utan att det istället beror på 

kontexten och förhållandet mellan denna och attributet. Han beskriver vidare att stigma går 

att dela in i tre stora grupper: kroppsliga avvikelser, brister i individuell personlighet och 

slutligen “släkt-stigma” relaterat till faktorer såsom etnicitet, nationalitet och religion 

(Goffman, 1986, p. 4). När en individ inte uppvisar sina stigmatiserade attribut mot 

omgivningen, medvetet eller omedvetet, refereras det till som “passing” (Goffman, 1986, p. 

73). På ett enkelt sätt kan detta beskrivas som ett sätt att passa in med normen. Intervjuer 

med transpersoner och personer med normbrytande könsidentitet har visat att döljande av 

identitet baseras på kontext (Rood, Maroney, Bermna, Reisner & Pantalone, 2017), vilket 

stärker Goffmans (1986, p. 3) beskrivning av stigma. Forskning visar också att “passing” 

påverkar hur individer blir behandlade och i vissa fall kan reducera könsdysfori, vilket 

påverkar individens mående (Rood et al., 2017). Att utsättas för diskriminering från 

omgivningen leder till ökat stigma (Yang, Manning, van der Berg & Operario, 2017; Steinke, 

Root-Bowman, Estabrook, Levine & Kantor, 2017). Att diskrimineras på grund av sin 

sexuella läggning och könstillhörighet från skola, familj och vänner leder till ökat 

internaliserad stigma (Steinke et al., 2017). Att bli ifrågasatt om sin sexuella läggning 

och/eller könsidentitet ökar stigmatiseringen (Yang et al., 2015; Steinke et al., 2017). 

 

2.3.1 Stigmatiserade	populationer	
Meyer (2003) beskriver minoritetsstress som en typ av stress som drabbar personer från 

stigmatiserade populationer relaterat till deras sociala minoritetsposition. I och med sin 

minoritetsstatus, relaterat till sexuell läggning och könsidentitet, utsätts populationen för 

distala minoritetsstressprocesser som till exempel fördomar och våld. Minoritetsstatusen 

skapar också en minoritetsidentitet som bidrar till proximala processer i form av till exempel 

internaliserad homofobi, förväntan om avvisande och döljande av sexualitet eller 

könsidentitet. Dessa faktorer kan i sin tur leda till negativa effekter för den psykiska hälsan 

(ibid.). 
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2.3.2 Minoritetsstressprocesser	

Personer som tillhör en normbrytande minoritetsgrupp har enligt forskning visat sig ha 

ökade nivåer av upplevt stigma (Lea, de Wit & Reynolds, 2014; Pachankis, Sullivan, Feinstein 

& Newcomb, 2018). Lea et al. visade i sin studie att de HBTQ-personer som utsattes för 

psykisk och fysisk misshandel hade högre nivåer av upplevt stigma. De såg också statistiskt 

positiva samband mellan internaliserad homofobi och upplevt stigma samt att de unga 

kvinnorna hade högre nivåer av upplevt stigma än de unga männen i studien. 

Longitudinella studier har visat på en linjär minskning av stigma över tid (Pachankis et al., 

2018). Stöd från omgivningen uppfattas ofta som en viktig resurs för att minska lidande 

(Moody et al., 2015). Med ett bra stöd från personer som är meningsfulla för individen kan 

lidandet minska, medans dåligt stöd kan bidra till ett ökat livslidande. Steinke et al. (2017) 

samt Rood et al. (2017) såg att HBTQ-personer hade en ökad tendens till att frivilligt och 

ofrivilligt dra sig undan från sociala sammanhang. Steinke et. al (2017) såg att HBTQ-

personer upplever oförståelse från omgivningen vilket gör att de känner sig ensamma och 

annorlunda. Deltagarna ansåg att de som inte tillhörde cisnormen blir mindre accepterade av 

samhället än de som anses ha en avvikande sexuell läggning. 

 

2.3.3 Negativa	effekter	för	psykisk	hälsa	

De negativa effekterna för psykisk hälsa som Meyer (2003) nämner kan ses i form av ökad 

prevalens av psykisk ohälsa hos HBTQ-personer (Mustanski, Garofalo & Emerson, 2010; 

Eady, Dobison & Ross, 2011; Steinke et al. 2017; Yang et al., 2015). I en studie visade 

resultatet att 30% av en population på 246 unga HBTQ-personer upplevt kliniska nivåer av 

psykiskt lidande enligt Brief Symptom Inventory 18 (BSI-18) den senaste veckan innan 

mättillfället (Mustanski et al., 2010). Detta var dubbelt så hög frekvens än de deltagare som 

någon gång under det närmaste året innan studien utförts uppnått diagnostiska krav för svår 

depression, vilket visar att det psykiska lidandet var större än bara prevalens av psykiatriska 

diagnoser. Enligt Steinke et al. (2017) och Rood et al. (2017) upplevde majoriteten av 

deltagarna en försämrad psykisk ohälsa på grund av sin könsidentitet och sexuella läggning, 

det var inte ovanligt att tillstånd såsom ångest, depression och självskadebeteende fanns 

bland deltagarna. De personer med könsdysfori hade i regel högre nivåer upplevd psykisk 

ohälsa än de med enbart sexuell läggning som avvek från heteronormen (Steinke et al., 2017). 
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Ångest i sociala situationer är också ett vanligt förekommande problem inom denna 

population (Steinke et al., 2017) och forskning har även visat på en linjär ökning av social 

fobi över tid (Pachankis et al., 2018). Det kan också finnas en hög risk för suicid för HBTQ-

personer, till exempel såg Mustanski et al. (2010) i sitt resultat att 15,4% av deltagarna 

uppgav problem med suicidbeteende i form av suicidavsikt, suicidplaner eller suicidförsök, 

medan 31% någon gång under sitt liv utfört ett suicidförsök. Även Lea et al. (2014) 

observerade höga nivåer av suicidalitet bland sina deltagare. 

2.4 Skillnader	inom	populationen	

Trots att HBTQ-personer ofta refereras till som en homogen grupp är det viktigt att 

uppmärksamma förekomsten av skillnader inom populationen. Ett flertal studier (Eady et 

al., 2011; Lea et al., 2014; Ngamake, Walch & Raveepatarakul, 2016; Pachankis et al., 2018) har 

påvisat och undersökt demografiska skillnader i förekomst av livslidande och 

sjukdomslidande relaterat till variabler såsom sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, 

socioekonomisk bakgrund och könsuttryck. 

2.5 Katie	Erikssons	teori	om	lidande	

Katie Eriksson beskriver att det finns tre aspekter av lidande som uppstår inom vården: 

vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande (Eriksson, 2018). De tre aspekterna kan vara 

svåra att särskilja eftersom att de ofta går in i varandra i vårdsituationer. Att konkret 

beskriva dessa aspekter var för sig kan bidra till ökad förståelse och enligt Eriksson leda till 

minskat lidande i samband med vårdsituationer (ibid.).  

 

2.5.1 Vårdlidande	

Vårdlidande kan uppstå i många olika sammanhang i vårdsituationer, men det är personen 

själv som upplever vårdlidandet (Eriksson, 2018). Vanligt förekommande fenomen kan vara 

kränkning av personens integritet i form av respektlöshet, personliga frågor och oviljan att se 

personen, att vårdpersonal dömer personen av olika anledningar och därför straffar 

personen genom att inte ge adekvat vård med anledningen att patienten inte tillhör den 

normativa patientgruppen. Detta kan i sin tur leda till en ökad maktposition inom vården 
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där vårdtagaren befinner sig i underläge. Att personen inte får den vård den är berättigad 

leder också till ett ökad vårdlidande. 
 

2.5.2 Sjukdomslidande	

Att en persons sjukdom kan leda till lidande av t.ex. olika behandlingar, komplikationer och 

smärta är något det finns mycket kunskap om (Eriksson, 2018). Denna aspekt kan delas in i 

kroppslig och själslig (andlig) smärta som båda orsakas av sjukdomen. Kroppslig smärta 

innefattar den personliga upplevelsen av skada orsakad av sjukdomen och behandling, samt 

hur personen blir påverkad fysiskt. Själslig och andlig smärta fokuserar istället på personens 

negativa upplevelser såsom skam och skuld som skapats av sjukdomen. Enligt Eriksson 

uppkommer skam och skuld om personen själv förorsakat sin sjukdom genom att leva på ett 

skadligt eller om hen inte kan medverka i behandlingar (ibid.).  
 

2.5.3 Livslidande	

När en person drabbas av sjukdom och ohälsa påverkar det hela personens livssituation 

(Eriksson, 2018). Detta leder till ett ökat lidande eftersom att personens livssituation blir 

påverkad och att personen blir utlämnad och utsatt i en situation som ibland inte går att 

påverka. Livslidande innebär att ens situation har blivit så pass påverkad att det blir omöjligt 

att leva sitt normala liv, till exempel att inte kunna genomföra samma saker, både fysiskt och 

psykiskt, som innan livssituationen förändrades (ibid.).  
 

2.6 Problemformulering	

HBTQ-personers rättigheter i såväl samhället som i hälso- och sjukvården har under åren 

reglerats genom olika lagar och därför separerats från rättigheter för personer som följer 

hetero- och cisnormen. Utöver detta har HBTQ-personer en ökad risk för att utsättas för 

stigma relaterat till sin sexuella läggning eller könsidentitet. Relaterat till stigma och normer 

uppstår en situation där HBTQ-personer riskerar att få en sämre omvårdnad och ett sämre 

bemötande än de personer som följer hetero- och cisnormen. Eftersom att HBTQ-personer 

också har ökad risk för minoritetsstress och påföljande psykisk ohälsa finns det en ökad 
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sårbarhet för lidande. Detta arbete kan bidra med ökad förståelse för denna population och 

skapa en medvetenhet för personernas omvårdnadsbehov hos allmänsjuksköterskan. 

 

2.7 Syfte	

Syftet var att belysa HBTQ-personers vårdlidande relaterat till bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 
 

3 Metod	

3.1 Design	

Designen för det vetenskapliga arbetet är en litteraturöversikt. Friberg (2012, s. 133) 

beskriver att: “[l]itteraturöversikter handlar om att skapa översikt över kunskapsläget inom 

ett visst omvårdnadsrelaterat område” (Friberg, 2012, s. 133). Vidare förklaras 

litteraturöversikter av Segesten (2012, s. 100) som en modell som är lämplig vid mindre 

specifika frågeställningar och problemområden, där analysen bidrar till kunskap om hur det 

praktiska vårdarbetet kan påverkas samt belysa de områden som är mindre beforskade. 

3.2 Inklusions-	och	exklusionskriterier	

Arbetets inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar var att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska, fokus fanns på patientens möten med vårdpersonal och att populationen var 

HBTQ-personer (med undantag för eventuella kontrollgrupper). Utöver detta skulle 

studierna innehålla ett etiskt ställningstagande och/eller vara godkända av en etisk 

kommitée samt vara av tillräckligt god kvalitet enligt utvalda granskningsmallar (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014b; Forsberg & Wengström, 2003). I denna 

översikt har både kvantitativa, kvalitativa och studier av mixad metod inkluderats. Studier 

exkluderades om de inte uppfyllde inklusionskriterierna eller om majoriteten av deltagarna 

var under 18 år. 

3.3 Litteratursökning	

Sökorden till litteratursökningen togs fram genom att konkretisera syftet och diskutera vad 

som ansågs vara informationsbärande. Slutsatsen efter denna diskussion var att fokus låg på 

HBTQ-personer som en minoritetsgrupp samt mötet mellan personen och vården. 
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Avgränsningar användes då den initiala sökningen genererade ett högt antal sökträffar. 

Litteratursökningen dokumenterades i en översiktstabell, se bilaga 1. 

 

Med hjälp av Svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se/) togs sökorden ‘sexual and gender 

minorities’, ‘nurse-patient relations’ och ‘professional-patient relations’ fram. Den slutliga 

sökningen i PubMed var “sexual and gender minorities AND (nurse-patient relations OR 

professional-patient relations)” för att sökningen också skulle generera artiklar med enbart 

termen ‘nurse-patient relations’ eller ‘professional-patient relations’. Sökningen avgränsades 

till artiklar på engelska som publicerats under de senaste tio åren. Detta genererade i 156 

träffar. Vid sökning i databasen Cinahl modifierades sökorden för att passa de termer som 

Cinahl använder sig av. Denna modifikation resulterade i sökningen “(GLBT persons OR 

gender identity) AND (nurse-patient relations OR professional-patient relations)” 

tillsammans med avgränsningar till artiklar på engelska, som publicerats i akademiska 

tidskrifter under de senaste tio åren. Sökningen resulterade i 73 träffar. Slutligen 

genomfördes en sökning i databasen PsycInfo med viss modifiering baserat på ‘subjects’ och 

‘keywords’ som används i databasen, vilket resulterade i sökningen “(sexual minority OR 

gender minority) AND (nurse-patient relations OR professional-patient relations). Sökningen 

gav 44 träffar. 

3.4 Urval,	relevansbedömning	och	kvalitetsgranskning	

Urval av inkluderade studier skedde i fyra steg. I det första steget valdes studier ut baserat 

på titelns relevans för syftet och resulterade i 39 titlar från PubMed, 20 från Cinahl och fem 

från PsycInfo. Sedan genomfördes det andra steget där abstrakt lästes och dubbletter från 

tidigare sökningar uteslöts. Efter detta kvarstod 14 artiklar från PubMed, tre från Cinahl och 

fyra från PsycInfo. Efter kvalitetsgranskning kvarstod nio artiklar från PubMed, en från 

Cinahl och två från PsycInfo. Samtliga artiklar som kvarstod efter kvalitetsgranskningen 

inkluderades i översiktens resultat, se bilaga 2 för översikt av inkluderade artiklar. För 

relevansbedömning av artiklar användes SBU:s (2014a) mall för bedömning av relevans. 

Forskning med kvalitativ ansats kvalitetsgranskades sedan med SBU:s (2014b) framtagna 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. För kvantitativ 

forskningsmetodik användes en modifierad mall för kvantitativa deskriptiva studier 

(Forsberg & Wengström, 2003) för granskning av kvalitet.  
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3.5 Analys	

Analys av kvantitativa studier utfördes enligt Friberg (2017, s. 150) i fyra steg. I det första 

steget gjordes en datareduktion, se bilaga 3, där studiernas resultat reducerades relaterat till 

översiktens syfte. Den information som valdes ut  under detta steg var ålder, könsidentitet, 

sexuell läggning, nivåer av vårdlidande, bidragande faktorer till vårdlidande och 

konsekvenser av vårdlidande. Detta resultat sammanfattades sedan i en översiktsfigur (se 

bilaga 3) under det andra steget i analysprocessen. I det tredje steget jämfördes resultatet i de 

olika studierna för att identifiera likheter och skillnader i förhållande till översiktens syfte för 

att sedan i det fjärde steget dra slutsatser och verifiera resultatet. Den kvantitativa analysen 

resulterade i tre mätbara kategorier som passade översiktens syfte: förekomst av negativa 

upplevelser, bidragande faktorer och konsekvenser av negativa upplevelser. 

 

Analys av kvalitativa studier utfördes i form av en manifest kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Processen bestod av att först välja ut text ur studierna med 

en meningsenhet relaterad till översiktens syfte som sedan utvecklades till en kondenserad 

meningsenhet där texten kortades ner utan att förlora huvudidéns innehåll. Den 

kondenserade meningsenheten kategoriserades sedan i koder, subkategorier och slutligen 

kategorier. Exempel från den kvalitativa analysen presenteras i tabeller med författare, 

meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och kategori i översiktens 

resultat, se bilaga 4. 

3.6 Etiska	överväganden		

De inkluderade artiklarna skulle vara godkända av en etisk kommitté samt innehålla en etisk 

reflektion. Författarna till detta arbete diskuterade regelbundet deras tolkning av resultatet 

för att ej förvanska eller förändra de enskilda studiernas resultat. 
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4 Resultat	

4.1 Kvantitativt	resultat	

4.1.1 Förekomst	av	negativa	upplevelser	

Tre av fyra studier (Bauer, Zong, Scheim, Hammond & Thind, 2015; Li, Matthews, Aranda, 

Patel & Patel, 2015; Smith, McNaslin, Chang, Martinez & McGrew, 2010) mätte på olika sätt 

förekomsten av negativa upplevelser. Bauer et al. (2015) mätte transpersoners obehag att 

diskutera transfrågor med sin familjeläkare. Deltagarna kategoriserades som transfeminina 

eller transmaskulina baserat på det kön de tilldelats vid födseln, där transfeminina tilldelats 

manligt kön vid födseln och transmaskulina kvinnligt kön. Resultatet visade att 54,5% 

(n=172) av de transfeminina deltagarna och 47,7% (n=184) av de transmaskulina var 

obekväma att diskutera transfrågor med sin familjeläkare. Li et al. (2015) mätte negativa 

upplevelser med en vårdpersonal hos lesbiska och bisexuella svarta kvinnor. I denna studie 

var det 36,49% (n=226) av deltagarna som haft en signifikant negativ upplevelse med en 

vårdpersonal under de senaste fem åren varav 22 personer trodde att upplevelsen berodde 

på diskriminering relaterat till etnicitet (70,39% av 22), könsidentitet (58,23% av 22) och/eller 

sexuell läggning (46,15% av 22). Smith et al. (2010) mätte till vilken grad behov hos HBT-

personer över 60 år var mötta inom åtta områden varav tre relaterade till detta arbetes syfte. 

44,7% (n=38) upplevde att deras behov inte uppfylldes eller uppfylldes delvis relaterat till att 

kunna delge sin sexualitet till vårdpersonal, 51,3% (n=38) relaterat till tillgång till 

vårdpersonal med kunskap kring hälsofrågor för HBT-personer och 72,2% (n=38) relaterat 

till HBT-vänlig hemtjänst. 

 
4.1.2 Bidragande	faktorer	till	negativa	upplevelser		

Tre av fyra studier (Bauer et al., 2015; Li et al., 2015; St. Pierre, 2018) undersökte bidragande 

faktorer till negativa upplevelser. Bauer et al. (2015) undersökte hur demografiska och 

transspecifika faktorer ökade risken för obehag i vårdmöten för transpersoner. Demografiska 

faktorer som hade en signifikant påverkan var tidigare äktenskap och ålder för 

transfeminina, där personer mellan 16-24 år hade högre risk för obehag än äldre deltagare. 

För transmaskulina hade utbildning en signifikant påverkan, där personer med enbart 

gymnasieutbildning hade dubbelt så hög risk för obehag jämfört med deltagarna med 
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eftergymnasial utbildning. Vidare sågs även en ökad risk för de transmaskulina deltagarna 

som inte hade några planer på att genomgå medicinsk transition. Li et al. (2015) undersökte 

associationer mellan olika faktorer (predisponerande, möjliggörande och individuella behov) 

och negativa upplevelser i vårdmöten. Anställningsstatus, tillgång till sjukförsäkring, 

tillgång till en primär läkare och kroniska sjukdomar var de faktorer som hade signifikanta 

associationer till negativa upplevelser där deltagare som var arbetslösa, inte hade 

sjukförsäkring eller en primär läkare och/eller hade fler kroniska sjukdomar hade en ökad 

risk. St. Pierre (2018) undersökte hur ett antal faktorer påverkar delgivande av sexualitet till 

vårdpersonal och hälsofrämjande beteenden hos en population med lesbiska kvinnor. De 

inkluderade faktorerna var utbildning, feminism, internaliserad homofobi, om de delgivit 

sexualitet till omgivningen, vårdpersonal som accepterade lesbiska personer, delgivande av 

sexualitet till vårdpersonal, patientens bekvämlighet samt engagemang i förebyggande 

hälsobeteenden. Den slutliga modellen visade på ett omvänt förhållande mellan 

internaliserad homofobi och patientens bekvämlighet, där ökad nivå av internaliserad 

homofobi ledde till minskad bekvämlighet. 

 

4.1.3 Konsekvenser	av	negativa	upplevelser		

Tre av fyra studier (Bauer et al., 2015; Li et al., 2015; St. Pierre, 2018) påvisade konsekvenser 

av negativa upplevelser. Bauer et al. (2015) såg att transmaskulina deltagare som varit med 

om tre eller fler negativa upplevelser med sin familjeläkare hade en ökad risk för obehag i 

vårdmöten med familjeläkare. Transfeminina deltagare hade en ökad risk för obehag om de 

tidigare utsatts för transspecikt negativa upplevelser med läkare. Li et al. (2015) såg att 49 av 

de 81 personer som haft en signifikant negativ upplevelse de senaste fem åren uppvisade 

passiv coping, i form av att antingen acceptera den negativa upplevelsen som en naturlig del 

av livet eller hålla den för sig själv, till följd av upplevelsen. Deltagare som upplevde 

vårdkvaliteten som sämre, uppvisade passiv coping relaterat till negativa upplevelser och 

hade utsatts för negativa upplevelser relaterat till diskriminering sågs ha ett minskat 

användande av vård till följd av dessa upplevelser. St. Pierre (2018) påvisade i sin modell ett 

omvänt förhållande mellan accepterande vårdpersonal och minskad komfort samt 

internaliserad homofobi, där en mindre accepterande vårdpersonal resulterade i minskad 

komfort och ökad internaliserad homofobi.  
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4.2 Kvalitativt	resultat	

4.2.1 Kommunikation,	attityder	och	bemötande		

Under kategorin kommunikation, attityder och bemötande kom subkategorierna förtroende 

till vårdpersonal, kompetens i HBTQ-frågor och hetero-och cissexism fram i analysen (se bilaga 4, 

tabell 4). 

4.2.1.1 Förtroende	för	vårdpersonal	

Kommunikation och attityder i vårdrelationen är en förutsättning för att skapa förtroende 

mellan vårdtagare och vårdpersonal (Fuzzell, Fedesco, Alexander, Fortenberry & Shields, 

2016; Keleş, Kavas & Yahm, 2018; Seaver, Freund & Wright, 2008). Patienter som hade svårt 

att uttrycka sig själva i vårdmöten hade svårt att etablera ett förtroende för vårdpersonal 

(Keleş et al., 2018). Ett hinder för att skapa förtroende hos patienten kunde vara att 

vårdpersonal använde sig av ett skuldbeläggande beteende (Seaver et al., 2008). Negativa 

upplevelser från vården kan vara att vårdpersonal har en diskriminerande attityd eller har 

ett stereotypt bemötande (Keleş et al., 2018). McNair, Hegarty och Taft (2015) såg i sin studie 

med lesbiska personer att vårdpersonalen uppfattades som ointresserade och utan 

medkänsla på grund av att de medvetet undvek att bekräfta deras sexuella läggning. Studier 

har visat att patienter tvekar inför att delge sin sexualitet för vårdpersonal av rädsla för att få 

negativa reaktioner (Alpert, CichoskiKelly & Fox, 2017; Keleş et al., 2018). Vissa var oroliga 

att vårdpersonalen skulle se deras homosexualitet som en sjukdom medan vissa avstod från 

att fråga vårdpersonalen när de kände sig osäkra på aspekter av sin vård eftersom att de var 

oroliga att dessa åtgärder skulle tas ifrån dem. 

 

Bra bemötande karaktäriserades av vårdpersonal som upplevdes positiva i 

kommunikationen gentemot patienten, vilket resulterade i ökat förtroende och 

välbefinnande (Alpert et al., 2017; Keleş et al., 2018). Genom att vårdpersonal tog upp frågor 

kring sexuell läggning ansåg deltagarna att vårdpersonalen ansågs vara mer öppna (Seaver 

et. al, 2008). Det ansågs också vara viktigt att vårdpersonalen kände till personens tidigare 

historia och hade läst igenom journalen innan besöket. Inom transvård eller vård av personer 

med könsdysfori upplevde deltagarna som positivt att vårdpersonalen lyssnade, visade 

empati och medkänsla och var förstående i samband med vården (Von Vogelsang, Milton, 
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Ericsson & Strömberg, 2016). Vårdpersonal kunde hjälpa till att identifiera och erbjuda vård 

mot psykisk ohälsa. Negativ upplevelse i samband med bemötande med vårdpersonal som 

de flesta deltagare hade erfarit var att vårdpersonal använde sig av fel pronomen eller namn, 

men även att vårdpersonalens maktposition skapade ett negativt bemötande med arrogans, 

svårtolkat språk och envägskommunikation.  

4.2.1.2 Kompetens	i	HBTQ-frågor	

Vårdpersonalens kompetens i HBTQ-frågor upplevdes som bristande av många HBTQ-

personer (Alpert et al., 2017; Keleş et al., 2018; Seaver et al., 2008; Poteat, German & Kerrigan, 

2013; Von Vogelsang, 2016). Det fanns olika anledningar till att HBTQ-personer inte delgav 

sin sexualitet till vårdpersonal, till exempel på grund av rädsla för dömande attityder 

(McNair et al., 2015). Transpersoner upplevde att vårdpersonal inte kunde möta deras 

behov, vilket ledde till ifrågasättande av kompetens (Poteat et al., 2013). Att vårdpersonalen 

var pålästa om HBTQ-frågor var något som HBTQ-personer såg som önskvärt (Alpert et al., 

2018; Poteat et al., 2013; Von Vogelsang et al., 2016). Deltagare i Von Vogelsang et al. (2016) 

studie uppskattade när vårdpersonal visade intresse för HBTQ-frågor och sökte information 

kring ämnet på egen hand. 

4.2.1.3 Hetero-	och	cissexism	

HBTQ-personer upplevde en känsla av isolering när vårdpersonal använde sig av ett hetero- 

och cisnormativt språk, till exempel genom att automatiskt fråga om patientens flickvän om 

patienten var en man (Fuzzell et al., 2016). De kände sig också förbisedda eller isolerade när 

vårdpersonal  inte uppmärksammade att det var möjligt att känna attraktion för personer av 

samma eller båda könen och när de antog personens sexualitet. Vårdpersonal som undvek 

bekräftande av personens identitet genom att använda fel namn eller pronomen upplevdes 

som kränkande (Alpert et al., 2017; Keleş et al., 2018; Von Vogelsang et al., 2016). HBTQ-

personer uppgav att det var tröttsamt att inte bli förstådda och att ständigt behöva förklara 

sin könsidentitet och sexuella läggning för vårdpersonal (Keleş et al., 2018). Transpersoner 

upplevde att vårdpersonalen utsatte dem för diskriminering, klandrande och 

skuldbeläggande för att demonstrera sin makt, vilket ledde till negativa associationer (Poteat 

et al., 2013). 
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4.2.2 Negativa	upplevelser		
Under kategorin negativa upplevelser kom subkategorierna typer av negativa upplevelser och 

konsekvenser av negativa upplevelser fram i analysen. 

4.2.2.1 Typer	av	negativa	upplevelser		

HBTQ-personer utsattes för flertal olika typer av negativa upplevelser relaterat till 

vårdmöten (Alpert et al., 2017; Keleş et al., 2018; Seaver et al., 2008; Von Vogelsang et al., 

2016). De hade upplevt att vårdpersonal skiftade till negativa attityder i samband med att de 

delgav sin sexualitet eller könsidentitet och blev behandlade annorlunda på grund av sin 

HBTQ-status (Alpert et al., 2017). De hade också upplevt att de blev exkluderade från vård 

på grund av sin sexualitet och/eller könsidentitet. Keleş et al. (2018) kunde se ett liknande 

mönster i sin studie där HBTQ-personer var rädda för att delge sin sexuella läggning för 

vårdpersonal av rädsla för att bli diskriminerade, stigmatiserade eller fråntagna adekvat 

vård. Alpert et al. (2017) såg att det också fanns en rädsla för att ställa frågor kring sin vård 

på grund av att de då kunde bli exkluderade vård, till exempel om de kände sig osäkra kring 

hur de själva skulle administrera hormonsprutor. Lesbiska personer i Seaver et al. (2008) 

studie uppfattade vården som uteslutande och upplevde sig marginaliserade av ett 

heterosexistiskt vårdsystem. De hade också varit med om situationer där deras partner inte 

fick vara med som stöd trots att en heterosexuell partner hade inkluderats. HBTQ-personer 

utsattes också för ignorans i samband med att de sökt vård genom att vårdpersonalen till 

exempel inte genomförde de behandlingar som personen var i behov av. Transpersoner hade 

erfarenheter av att vårdpersonal givit otillräcklig information eller avsiktligt undanhållit 

information under den könsbekräftande vårdprocessen (Von Vogelsang et al. 2016). De 

upplevde även att vårdpersonal ställde höga krav på dem och önskade att vårdpersonalen 

hade tagit deras sida och hjälpt dem att driva processen framåt. 

4.2.2.2 Konsekvenser	av	negativa	upplevelser		

HBTQ-personer undvek att söka vård på grund av obehag och negativa upplevelser i 

samband med vårdmöten (Alpert et al., 2017; Keleş et al., 2018; Seaver et al., 2008; Sudo, 

Yamamoto & Yoshikawa, 2018). Negativa upplevelser ledde till minskat förtroende för 

vårdsystemet och ökade negativa känslor (Alpert et al., 2017; Sudo et al., 2018). Poteat et al. 

(2013) kunde se att en del personer hanterade vårdpersonalens kunskapsbrist genom att nöja 
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sig utan standardiserad vård och djupare uppföljning bara för att få sina primära behov 

uppfyllda. Transpatienter ansträngde sig för att hitta läkare med god kompetens kring 

transfrågor för att få den hjälp de behövde utan att själva behöva utbilda vårdpersonalen. 

HBTQ-personer var även rädda för negativa attityder från vårdpersonal, vilket resulterade i 

döljande av allvarliga hälsoproblem (McNair et al., 2015). Flera personer påpekade också att 

de inte skulle gå tillbaka till vårdpersonal som uppvisat negativa attityder. Seaver et al. 

(2008) tog upp att brist på kommunikation och medvetenhet hos vårdpersonal ledde till att 

lesbiska personer undvek att söka vård. Kvinnorna i studien ansåg att vårdpersonalen utgick 

från heteronormen och att de behövde förklara sin sexualitet, vilket ledde till att de undvek 

hälso- och sjukvård. Brist på tillräcklig information från vårdtagare ledde till att personerna 

sökte information från mindre säkra källor, till exempel på internet (Fuzzell et al., 2016).   

 
4.2.3 Behov	i	HBTQ-vård	
Under kategorin behov i HBTQ-vård kom subkategorierna förutsättningar för god vård, 

vårdbrister och uppfyllda behov fram i analysen. 

4.2.3.1 Förutsättningar	för	god	vård	

Önskvärda förutsättningar för god vård var att vårdgivarna var genuint bekväma med att 

vårda HBTQ-personer och inte bara betedde sig som att de var bekväma (Alpert et al., 

2017). Deltagarna ansåg att det var viktigt att vårdtagare aktivt arbetade för att normalisera 

HBTQ-personer inom vården eftersom att det kan leda till minskad stigmatisering. 

Vårdtagare tog upp vikten av att konfidentialiteten i vården hölls och kände ett ökat 

förtroende om vårdpersonal informerade om konfidentialiteten (Fuzzell et al., 2016; Seaver et 

al., 2008). Om deltagarna upplevde att journalen inte var konfidentiell kunde det leda till att 

de inte delade med sig av privat information (Seaver et al., 2008). Vårdtagare har uppgivit att 

de var oroliga för att deras privata diskussioner och tankar med vårdpersonal inte skulle 

hållas konfidentiella (Fuzzell et al., 2016). Keleş et al. (2018) såg i sin studie att transpersoner 

hade sämre förutsättningar än de med normbrytande sexuell läggning för god vård relaterat 

till problem med kostnader och avsaknad av försäkring. HBTQ-personer ansåg att de var 

viktigt att vårdmiljön uppfattades som säker (Fuzzell et al., 2016). Vårdmiljöer där det fanns 

informativa broschyrer om HBTQ-frågor upplevdes som inbjudande till att diskutera frågor 

kring kön och sexuell läggning. 
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4.2.3.2 Vårdbrister	

Som tidigare nämnts finns det brister inom hälso- och sjukvården gällande vård för HBTQ-

personer (Alpert. et al., 2017; Seaver et al., 2008; Smith et al., 2010). Något Alpert et al. (2017) 

nämner är att i vårdmöten borde social marginalisering som kan påverka hälsan negativt 

nämnas. Vårdpersonal borde även bli bättre på att uppmärksamma upplevelser av stigma. 

Äldre HBT-personer upplevde att vårdpersonal inte hade tillräckligt med kunskap i HBT-

frågor för att kunna ge god omvårdnad (Smith et al. 2010). Deltagarna önskade att det finns 

mera HBT-vänliga tjänster, exempelvis hemtjänst, som hade specialiserad utbildning i HBT-

frågor för att kunna leva upp till vårdbehov. I Seaver et al. (2008) ansåg deltagarna att bristen 

på specialiserad kompetens hos vårdpersonalen var ett hinder för vård av lesbiska personer. 

4.2.3.3 Uppfyllda	behov	

Det deltagare ansåg vara positiva upplevelser i samband med delgivande av sexualitet var 

när vårdpersonal var respektfulla och bekräftande, vilket beskrevs som optimal vård 

(McNair et al., 2015). Genom att vårdtagaren hade ett positivt möte i samband med 

delgivande av sin sexualitet skapades det ett förtroende som öppnade upp för delgivande av 

andra känsliga problem. Sudo et al. (2018) såg i sin studie att ett ökat förtroende för sin 

vårdpersonal kunde leda till minskade negativa känslor och ökad självförståelse. I Von 

Vogelsang et al. (2016) tog deltagaren upp att om vårdpersonalen beskriver varför och hur 

tester ska genomföras ledde det till positiva upplevelser. Även att de var väl pålästa och inte 

fördröjde processen mer än nödvändigt var en positiv upplevelse. 

 
 

5 Diskussion	

5.1 Metoddiskussion	

5.1.1 Design	och	urval	

Designen för arbetet var en litteraturöversikt med ett resultat baserat på både kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Polit och Beck (2012, p. 672) beskriver detta som en översikt där data 

från studier med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod integreras och syntetiseras med 

hjälp av disciplinerade och granskningsbara procedurer. Det kvantitativa resultatet i denna 

litteraturöversikt är på egen hand inte stort nog för att kunna dra slutsatser och generalisera 
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till populationen utan agerar istället som en struktur som det kvalitativa resultatet kan utgå i 

från. Detta kan jämföras med en förklarande design som av Polit och Beck (2012, p. 727) 

förklaras som en mixad design där kvantitativ data samlas in under första steget och 

kvalitativ data samlas in i det andra steget. Syftet med detta är att bygga vidare på eller 

beskriva det kvantitativa resultatet.  

 

Denna design hade både fördelar och nackdelar för arbetet. En fördel var att det kvantitativa 

resultatet gav en grund att bygga det kvalitativa resultatet på. Båda delar av resultatet kan 

också användas för att stärka varandra, där det kvantitativa resultatet påvisar förekomsten 

av vårdlidande och dess konsekvenser för omvårdnaden medan det kvalitativa resultatet 

utvecklar och beskriver populationens upplevelser. En nackdel med denna design var att 

resultaten på egen hand kan vara otillräckliga. Ett sätt att motverka detta hade kunnat vara 

att inkludera fler kvantitativa studier för att på så sätt stärka båda delar av resultatet 

ytterligare. 

 
5.1.2 Kvalitetsgranskning	

Polit och Beck (2012, pp. 658-659) nämner att trots att flera granskningsmallar för 

kvalitetsgranskning har utvecklats så används de mindre av olika anledningar, till exempel 

på grund av skillnader i olika granskningsmallar eller skillnader mellan de som skattar 

studierna. Ett alternativ kan därför vara att värdera kriterierna i granskningen olika, baserat 

på den enskilda studien (Polit & Beck, 2012, p. 659).  

 

Baserat på detta ansågs vissa av kriterierna i använda granskningsmallar (Forsberg & 

Wengström, 2003; SBU, 2014b) vara av större betydelse än andra. För bedömning av 

kvalitativa artiklar ansågs de viktigaste kriterierna vara att kontexten var tydligt beskriven, 

att det fanns en väldefinierad problemformulering och syfte, att alla delar i processen var 

tydligt beskrivna samt att studien var godkänd av en etisk kommitté. Det ansågs även vara 

viktigt att forskarna i studierna förde ett direkt eller indirekt resonemang kring sin 

förförståelse och hur de undvikit partiskhet under forskningsprocessen. För bedömning av 

kvantitativa artiklar ansågs de viktigaste kriterierna vara att studien hade ett väldefinierat 

syfte, att designen var lämplig utifrån syftet, att det fanns tydliga inklusionskriterier 
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beskrivna, att undersökningsgruppen var representativ för populationen som undersöktes, 

att reliabiliteten var beräknad, att validiteten diskuterats samt att troliga slutsatser kunde 

dras. Även här var det av vikt att forskarna hade ett etiskt resonemang och var godkända av 

en etisk kommitté.  

 

Utöver de kriterier som var av större betydelse krävdes även att andra kriterier var 

uppfyllda för att artikeln skulle bedömas vara av hög kvalitet. För den kvantitativa 

granskningen fanns totalt 24 frågor varav 13 direkt relaterade till artikelns kvalitet (Forsberg 

& Wengström, 2003). För att artikeln skulle bedömas vara av hög kvalitet skulle det finnas en 

motivering till samtliga svar på dessa 13 frågor och de kriterier som ansågs vara av större 

betydelse skulle vara uppfyllda. Om de övriga frågorna visade på svagheter, såsom få 

deltagare eller otydliga beskrivningar av kontext, men bedömningen i övrigt visade på hög 

kvalitet bedömdes artikeln vara av medelhög kvalitet. Artiklar som inte uppfyllde dessa 

krav bedömdes vara av låg kvalitet. För den kvalitativa granskningen fanns totalt 21 kriterier 

under fem olika områden: syfte, urval, datainsamling, analys och resultat (SBU, 2014b). 

Artikeln bedömdes vara av hög kvalitet om de uppfyllde 16 kriterier med högst ett ouppfyllt 

kriterium per område. Om en artikel uppfyllde åtta eller färre kriterier, under hälften i varje 

individuell kategori, eller om ett kriterium av större betydelse inte uppfylldes bedömdes 

artikeln vara av låg kvalitet. Exempel på detta var artiklar som inte hade ett tydligt syfte eller 

varken hade ett etiskt resonemang eller godkännande. Artiklar mellan dessa bedömdes vara 

av medelhög kvalitet. Under kriteriet ’resultat’ sågs att nej på frågan huruvida resultatet var 

överförbart till ett annat kontext nödvändigtvis inte som en nackdel då syftet med kvalitativ 

forskning generellt sett syftar till att förklara ett specifikt fenomen (Polit & Beck, 2012, p. 17) 

vilket kan resultera i att en kvantitativ studie som i hög grad förklarar ett specifikt fenomen 

inte kan överföra sitt resultat till ett annat kontext. 

 

Artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet gick vidare direkt i urvalsprocessen medan 

artiklar av låg kvalitet uteslöts. De artiklar som bedömdes vara av medelhög kvalitet 

undersöktes närmare och inkluderades om de uppfyllde de kriterier som ansågs vara 

viktigast för arbetet. I och med att de kvantitativa studierna granskades efter beräknad 

reliabilitet och diskuterad validitet kan denna översikts reliabilitet och validitet ses som 
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adekvat. Utöver dessa steg i granskningen har granskning och analys följt etablerade 

modeller och metoder vilket ökar översiktens trovärdighet. 

 

5.1.3 Teoretisk	anknytning	

Som teoretisk anknytning till arbetet valdes Katie Erikssons (2018) teori om lidande. Denna 

teori ansågs passande för översikten utifrån HBTQ-personers risk för sämre omvårdnad och 

bemötande relaterat till stigma och normer. Resultatet i studierna analyserades därför utifrån 

denna syn på lidande med särskilt fokus vårdlidande. Teorin tar upp tre olika aspekter av 

lidande inom vården men vårdlidande ansågs vara den aspekt som omvårdnad och 

bemötande från vårdpersonal tillhörde. Den kvalitativa analysen utfördes av båda 

författarna var för sig för att sedan diskuteras tillsammans. Detta säkerställde att data inte 

förvanskades eller förändrades relaterat till en enskild författares tolkning. I de enskilda 

kvalitativa studierna fanns resonemang kring överförbarhet på liknande kontext. Baserat på 

detta kan det antas att denna översikt har en större överförbarhet relaterat till variationen på 

de inkluderade studierna. Det går också att anta att den är mindre specifik än de enskilda 

studierna och därför inte får lika hög trovärdighet eftersom att resultatet kommer från flera 

olika studier med olika metoder och forskare. 

5.2 Resultatdiskussion	

5.2.1 Förekomst	av	vårdlidande	hos	HBTQ-personer		

Syftet med litteraturöversikten var att belysa HBTQ-personers vårdlidande relaterat till 

bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Eriksson (2018) beskriver vårdlidande som 

något vårdtagare upplever i samband med vårdsituationer. Exempel på vårdlidande kan 

vara att vårdpersonal bemöter vårdtagare med respektlöshet, diskriminering eller utövar 

maktposition och bestraffningar. HBTQ-personerna i de inkluderade studierna utsattes för 

kränkning, diskriminering och stigmatisering från vårdpersonal. De har erfarenheter av att 

vårdpersonal behandlar dem annorlunda, ger sämre vård, ett sämre bemötande och i vissa 

fall exkluderar vård som de behöver. Genom att inte bekräfta personens könsidentitet 

och/eller sexuella läggning skapas negativa upplevelser för populationen. I och med att 

vårdpersonal utgår från hetero- och cisnormer skapas obehag för de personer som inte följer 

normerna. 
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5.2.2 Konsekvenser	av	vårdlidande		

Resultatet påvisar också konsekvenser av vårdlidande. Den kvantitativa delen av resultatet 

visar att tidigare negativa upplevelser ökar risken för framtida obehag, att personer kan 

uppvisa passiv coping till följd av stressande negativa upplevelser, minskat användande av 

vård till följd av vårdlidande samt att internaliserad homofobi kan öka av möten med icke 

accepterande vårdpersonal. Konsekvenser av vårdlidande beskrivs också i den kvalitativa 

delen av resultatet i form av till exempel undvikande av vård, information från mindre säkra 

källor och att personerna nöjde sig med sämre vård i syfte att få sina basala vårdbehov 

uppfyllda. Det kvalitativa resultatet tyder på att det finns samband mellan att ha blivit utsatt 

för negativa upplevelser i vårdmöten och rädsla för att det ska upprepas och/eller att 

personen undviker att söka vård i framtiden, vilket styrks av det kvantitativa resultatet. 

Dessa negativa upplevelser kan leda till att personerna döljer hälsoproblem som kräver vård. 

Stigmatisering är också en möjlig konsekvens av vårdlidande. Studier har visat att 

diskriminering och negativa upplevelser leder till ökad stigmatisering (Steinke et al., 2017; 

Yang et al. 2017). Vårdlidande och diskriminering kan också leda till att HBTQ-personer drar 

sig undan från sociala sammanhang, både frivilligt och ofrivilligt (Rood et al. 2017; Steinke et 

al. 2017).  

 

5.2.3 Skillnader	inom	populationen,	bidragande	faktorer		

Det kvantitativa resultatet påvisar olika nivåer och former av vårdlidande inom 

populationen beroende på könsidentitet och sexuell läggning. Till exempel upplevde 

transpersoner högre grad av vårdlidande än lesbiska samtidigt som äldre HBT-personers 

vårdlidande var av varierande nivå beroende på vilket område av omvårdnaden det gällde. 

Transpersoner uppgav också olika nivåer av vårdlidande beroende på om de kategoriseras 

som transfeminina eller transmaskulina. Resultatet påvisar även faktorer som bidrar till 

vårdlidande. En rad olika demografiska faktorer var associerade med ökad risk för 

vårdlidande, såsom anställningsstatus, utbildning, tillgång till sjukförsäkring (USA och 

Turkiet) och tidigare negativa upplevelser.  
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Detta resultat stöds av tidigare forskning. En studie som fokuserade på bisexuella personer 

(Eady et al., 2011) visade att denna population mött vårdpersonal som varit dåligt 

informerade om bisexualitet och i vissa situationer inte accepterat deras sexuella läggning 

annat än som en fas mellan hetero- och homosexualitet. Lea et al. (2014) såg i sin studie högre 

nivåer av internaliserad homofobi hos bisexuella män jämfört med homosexuella män och 

kvinnor oavsett sexuell läggning. Vidare visade resultatet på högre nivåer av upplevt stigma 

hos unga kvinnor än unga män och att de homosexuella deltagarna, oavsett könsidentitet, 

utsatts för verbal misshandel i större utsträckning än de bisexuella deltagarna. Unga kvinnor 

hade större sannolikhet för förekomst av suicidtankar, genomfört suicidförsök och riskbruk 

av alkohol. Ngamake et al. (2016) såg i sin studie lägre nivåer av psykiskt lidande hos 

deltagare med högre inkomst. Låg socioekonomisk bakgrund har också visats ha samband 

med högre nivåer av förväntat stigma och social fobi (Pachankis et al., 2018). Hos 

homosexuella män som skattade sig själva som mer maskulina sågs högre nivåer av 

internaliserat stigma och döljande av sexualitet än hos de som skattade sig som med 

feminina. 

 

Enligt Meyers (2003) minoritetsstressmodell ses etnicitet, utöver könsidentitet och sexuell 

läggning, som en faktor som skapar minoritetsstatus och kan bidra till negativa följder för 

hälsan precis som en sexualitet eller könsidentitet som avviker från hetero- och cisnormen. 

Med anledning av detta går det att resonera att en individ som utsätts för både homofobi och 

rasism kan uppvisa högre nivåer av minoritetsstress vilket också kan påverka individens 

nivåer av vårdlidande. I resultatet sågs också att de lesbiska kvinnor som varit med om 

negativa vårdupplevelser relaterat till diskriminering i större utsträckning trodde att 

diskrimineringen berodde på etnicitet än könsidentitet och sexuell läggning. I övrigt kom 

inga särskilda fynd relaterat till etnicitet och rasifiering fram i analysen. Det finns flera 

potentiella förklaringar till detta; det begränsade urvalet av inkluderade artiklar, att fokus 

legat på HBTQ-personer gentemot cis- och heteropersoner eller att majoriteten av studierna 

utförts i ett västerländskt kontext. 
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5.2.4 Minskat	vårdlidande	

Resultatet visar att vårdpersonal behöver kompetens att kunna möta HBTQ-personers 

vårdbehov för att på så sätt kunna skapa positiva upplevelser. HBTQ-personer uppskattade 

när vårdpersonal tog egna initiativ till att söka information för att utöka sin kompetens 

eftersom att de då inte kände att de själva behövde utbilda vårdpersonalen. Ökad upplevd 

kompetens skapade också förtroende för vårdpersonalen. Genom att vårdpersonalen själva 

bjuder in till diskussion kring HBTQ-frågor känner sig HBTQ-personer mer bekväma i 

vårdmötet. Erfarenheter av vårdpersonal som bekräftar och respekterar sexuell läggning 

och/eller könsidentitet beskrevs också som en positiv upplevelser för HBTQ-personer. 

 

5.2.5 Övriga	aspekter	av	lidande	

Förutom vårdlidande beskriver Eriksson (2018) sjukdomslidande och livslidande som 

aspekter av patienters lidande inom vården. Ett flertal studier har påvisat att HBTQ personer 

har en ökad prevalens för psykisk ohälsa vilket leder till ett sjukdomslidande (Mustanski et 

al., 2010; Moody et al., 2015; Steinke et al., 2017). I Moody et al. (2015) studie såg att personer 

med könsdysfori ofta upplevde en sämre psykisk ohälsa och hade ofta ökade suicidtankar 

framförallt innan deras könsbekräftande vård hade påbörjats. Steinke et. al (2017) deltagare 

upplevde ofta stark ångest, och hade problem med självskadebeteende. Steinke et. al (2017) 

och Rood et al. (2017) såg i sina studier att i denna population fanns det en ökad risk för 

social ångest vilket resulterade till isolering. Den ökade risken för psykisk ohälsa hos HBTQ-

personer har påvisats kunna leda till isolering (Rood et al., 2017; Ngamake et al., 2016). 

Ngamake et al. (2016) observerade att deltagarna med alkohol- eller drogbruk som 

hanteringsmekanism hade en ökad prevalens av ångest än övriga deltagare. Könsdysfori har 

visats påverka livskvaliteten negativt i form av känslor av obehag och rädsla för sin egen 

säkerhet i samband med sociala situationer relaterat till de utsattas transidentitet (Rood et al., 

2016).  

 

En del av resultatet pekar på att det finns ett samband mellan de tre aspekterna av lidande. 

Till exempel har vårdpersoanl exkluderat personer vård de är i behov av baserat på deras 

HBTQ-status. Vilket kan resultera i ett ökat sjukdomslidande som påverkar livslidandet och 

blir ett vårdlidande. Lea et al. (2014) tar upp detta i sin studie där de påvisade samband 
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mellan internaliserad homofobi till psykiskt lidande och suicidtankar samt mellan upplevt 

stigma till psykiskt lidande, suicidtankar och suicidförsök. Både verbal och fysisk 

misshandel hade ett samband med suicidförsök och fysisk misshandel hade även samband 

till psykiskt lidande och suicidtankar. Pachankis et al. (2018) har i sin studie påvisat samtida 

korrelationer mellan upplevt stigma och depression samt mellan upplevt, förväntat och 

internaliserat stigma och social fobi. 

 

6 Slutsats	
HBTQ-personer utsätts för onödigt lidande i vårdmöten relaterat till att de tillhör en 

normbrytande minoritetsgrupp då de inte utgår från hetero- och cisnormen. Lidandet som 

uppstår i vårdmötet påverkas av allmänsjuksköterskans attityd, kommunikation och 

kompetens vilket leder till ett minskat förtroende och minskat användande av hälso- och 

sjukvården. För att minska vårdlidandet är det viktigt att sjuksköterskor får adekvat 

utbildning för att kunna bemöta behoven hos denna population, vilket kan introduceras 

redan under sjuksköterskeutbildningen. Genom att normalisera och inkludera HBTQ-

personer inom vården, till exempel använda ordet partner istället för binära alternativ och 

använda sig av rätt pronomen och tilltalsnamn, kan sjuksköterskor minska HBTQ-personers 

lidande.  Påvisade samband mellan de olika aspekterna av lidande betonar vikten av en ökad 

förståelse samtidigt som skillnaderna inom populationen visar på behov av ytterligare 

kunskap och insikt. 
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8 Bilagor	

8.1 Bilaga	1	–	Litteratursökning	
 
Tabell	1		
Tabell över litteratursökning  
Urval 1 – Läsning av titel, Urval 2 – Läsning av abstrakt och rensning av dubbletter, Urval 3 – Kvalitetsgranskning, Urval 4 – Inkluderades i resultatet. 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 Artiklar 

Pubmed 
11/9-19 

sexual and gender minorities 
AND (nurse-patient relations 
OR professional-patient 
relations) 
 

English 
10 years 

156 39 14 9 9 Von Vogelsang et al., 2016; 
Fuzzell et al., 2016; McNair et 
al., 2015; Bauer et al., 2015; St. 
Pierre, 2018; Keleş et al., 2018; 
Poteat et al., 2013; Sudo et al., 
2018; Alpert et al., 2017 
 

Cinahl 
12/9-19 

(GLBT persons OR gender 
identity) AND (nurse-patient 
relations OR professional-
patient relations) 
 

English 
10 years  
Academic 
journal 

73 20 3 2 1 Smith et al., 2010 

PsycInfo 
16/9 - 19 
 

 

(sexual minority OR gender 
minority) AND (nurse-
patient relations OR 
professional-patient 
relations) 

 44 5 4 2 2 Seaver et al., 2008; Li et al., 
2015 
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8.2 Bilaga	2	–	Översikt	av	inkluderade	artiklar	
 
Tabell	2	
Tabell med översikt av inkluderade artiklar. 

	

Författare  
Årtal  
Land 

Studiens syfte  Typ av studie  Deltagare  
(Bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Alpert, 
CichoskiKelly & Fox  

(2017) 

USA 

Fastställa vilken kompetens 
HBTQ-personer upplevde att 
läkare behövde för att ge 
effektiv och tillgänglig vård. 

 

Kvalitativ metod 48 
 
(-) 

Fokusgrupper 

Tematisk 
innehållsanalys 

De identifierade kompetenserna 
skiljde sig från de kompetenser som 
tagits fram av nationella 
organisationer. HBTQ-personer 
tyckte att de viktigaste 
kompetenserna var ett samarbetande 
förhållande mellan patient och 
vårdpersonal. 

Hög 

Bauer, Zong, Scheim, 
Hammond, & Thind 

(2015) 

Kanada 

Uppskatta prevalensen av och 
identifiera faktorer associerade 
med obehag att diskutera 
transfrågor med sin 
familjeläkare. 

Kvalitativ metod  
 

Tvärsnittsstudie 

356 
 
(77) 

Enkät 
- internet (392) 
- papper (41) 

Domain analyses 
Statistisk analys 

37,2 % av transmaskulina och 38,1% 
av transfeminina personer uppgav 
att de utsatts för minst en 
transspecifik negativ upplevelse. 
justerat mot andra faktorer sågs 
samband mellan högre upplevd 
kunskap hos vårdpersonal med 
minskat obehag medans tidigare 
negativa upplevelser associerades 
med ökat obehag. 
Sociodemografiska faktorer 
varierade beroende på könsidentitet. 

Hög 

Fuzzell, Fedesco, 
Alexander, 
Fortenberry, & 
Shields 

(2016) 

Svara på följande 
forskningsfrågor: 

RQ1a)  
Hur kommunicerar unga 
personer av minoritets- och 

Kvalitativ metod 

Intervjustudie 

40  
 
(1) 

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer 

Tematisk analys 

Fem teman kom fram i analysen: (1) 
behiov av ökad kvantitet av sexuell 
kommunikation, (2) problem kring 
konfidentialitet/integritet, (3) 
bekvämlighet, (4) inklusivitet och (5) 

Medelhög 



 
c 

 

USA majoritetssexualitet med sina 
läkare angående sexualitet i en 
politiskt konservativ, 
“midwest” kontext? 
RQ1b) 
Vilka råd skulle de ge för att 
förbättra dessa interaktioner? 

behvo av ökad kvalitet av sexuell 
kommunikation. 

Keleş, Kavas, & 
Yahm 

(2018) 

Turkiet 

Undersöka HBTQ-personers 
upplevelser av användande av 
hälso- och sjukvård. 

Kvalitativ metod 55 
 

(-) 

Djupgående 
intervjuer 

Tematisk analys 

HBTQ-personer utsattes för 
stigmatisering och segregerande 
diskurser av vårdpersonal, vilket 
kunde agera som hinder för 
vårdsökande. Resultatet påvisar att 
vårdpersonalens professionella 
attityd är en betydande influens på 
HBTQ-personers kapacitet att söka 
vård. 

Hög 

Li, Matthews, 
Aranda, Patel, & 
Patel 

(2015) 

USA 

Fastställa nivåer av negativa 
upplevelser hos en population 
av African American sexual 
minority women och 
förhållandet mellan negativa 
upplevelser och påföljande 
användande av hälso- och 
sjukvård. 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

226  
 

(-) 

Enkät  

Deskriptiv statistik  
Bi- och multivariant 
logistisk 
regressionsanalys 

 

Över en tredjedel av deltagarna 
uppgav att de varit med om en 
negativ vårdupplevelse inom de 
senaste fem åren. En fjärdedel av 
dessa trodde att det berodde på 
diskriminering relaterat till etnicitet, 
könsidentitet och/eller sexualitet. 
Predisponerande, möjliggörande och 
sjukvårdsbehov förutspådde 
negativa upplevelser. 
Sjukvårdsbehov och patientfaktorer 
associerades med minskat 
användande av hälso- och sjukvård. 

Hög 

McNair, Hegarty, & 
Taft 

(2015) 

Australien 

Undersöka huruvida 
identifikationen av sexuell 
minoritet, i vårdmötet, bidrar 
till den upplevda kvaliteten av 
relationen mellan patient och 
läkare från patientens och 
läkarens perspektiv. 

Kvalitativ metod 

Hermeneutisk 
studie 

60 

(-) 

Djupgående 
intervjuer 

Tematisk analys 

Delgivande av sexualitet i kontexten 
av vårdpersonalens känslighet och 
normalisering förstärkte kvaliteten 
av relationen mellan patient och 
vårdpersonal. Omvänt så påverkade 
tystande och patologiserande av 

Medelhög 
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sexualitet förminskande på 
relationen. 
 

Poteat, German & 
Kerrigan  

(2013) 

USA 

Utforska hur diskriminering 
agerar i vårdmöten mellan 
transpatienter och 
vårdpersonal. 

Kvalitativ metod 55 
 
(-) 

Djupvallsintervjuer  

Grounded theory 

Transpersoner förutsatte att deras 
behov inte skulle bli mötta och 
vårdpersonal framstod som 
ambivalenta och osäkra på grund av 
kunskapsbrist. Detta skapar obalans 
i relationen mellan patient och 
vårdpersonalen. Studiens resultat 
visar på att internaliserat stigma 
förstärker medicinsk makt och 
auktoritet i samband med 
vårdpersonalens osäkerhet. 

Hög 

Seaver, Freund, 
Wright, Tjia, & 
Frayne 

(2008) 

USA 

Karaktärisera lesbiska 
personers upplevelser av och 
förväntningar på kvinnlig 
hälso- och sjukvård. 

Kvalitativ metod 22 
 
(-) 

Fokusgrupper med 
semistrukturerade 
intervjuer 

Grounded theory 

Patienternas upplevelser och 
preferenser sorterades i tre teman: 
(1) föredragna vårdmodeller, (2) 
föredragna vårdprocesser och (3) 
föredragen relation mellan patient 
och vårdpersonal. Inom subtemana 
identifierades problem specifika för 
lesbiska. Patienter föredrog, men 
erhöll inte alltid, omfattande vård 
som var personcentrerad, icke-
diskriminerande och inkluderande 
av lesbiska. 

Hög 

Smith, McNaslin, 
Chang, Martinez, & 
McGrew 

(2010) 

USA 

a) Genomföra en 
länsövergripande bedömning 
av behov hos äldre HBT-
personer. 

b) Förhöja studenters intresse 
och kunskap kring äldre 
vuxna, framförallt HBT-
personer 

Mixad metod 38 
 
(1) 

Enkät 

Frequency analysis 
Tematisk analys 

 

Områden med minst mötta behov 
var HBT-inriktad/vänlig rättslig 
rådgivning, sociala event, 
rådgivning vid sorg och förlust, 
socialarbetare samt hemtjänst. Vissa 
deltagare upplevde nuvarande 
tjänster som ovänliga eller fientliga 
mot HBT-personer. 

Medelhög 
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St. Pierre 

(2018) 

USA 

Replikera och utöka en modell 
för delgivande av sexualitet 
och sökande av vård hos 
lesbiska personer. 

Kvantitativ metod 212 

(?) 

Internetbaserad 
enkät 

Path analysis 

Både patient- och 
vårdgivarrelaterade faktorer 
påverkade patienters delgivande av 
vård och förebyggande beteenden 
mot ohälsa. Vårdpersonal som var 
accepterande av lesbiska påverkade 
patientens upplevelser av 
minoritetsstress. 

Hög 

Sudo, Yamamoto, & 
Yoshikawa 

(2018) 

Japan 

Utforska processen av 
självförverkligande genom att 
undersöka de psykologiska 
processerna hos transpersoner 
under deras involvering med 
specialister och undersöka 
kliniska interventioner för 
dessa individer. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 
studie 

3  
 

(-) 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Förklarande 
fenomenologisk 
analys 

Studien identifierade fem behov hos 
transpersoner: (1) förståelse och 
lindrande av sorg, konflikt och 
ångest relaterat till könsdysfori, (2) 
återhämtning och förbättring av 
självkänsla, (3) stöd i upplevelser 
och känslor relaterat till sociala och 
lagliga problem samt (4) behov av 
tillhandahållande av information 
från medicinska institutioner och 
bland vänner. 

Medelhög 

von Vogelsang, 
Milton, Ericsson & 
Strömberg 

(2016) 

Sverige 

Beskriva transpersoners 
upplevelser av möten med 
vårdpersonal under 
transitionsprocessen. 
 

Kvalitativ metod 

Beskrivande 
design 

6 

(-) 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Vårdmöten uppfattades som bra när 
vårdpersonalen visade respekt och 
bevarade patientens integritet, 
betedde sig professionellt och var 
ansvarstagande samt byggde upp 
förtroende och tillit. Patienterna 
upplevde att vårdpersonalen hade 
varierande kunskapsnivåer, 
utnyttjade sina maktposition, 
undanhöll information, uttryckte 
könsstereotypiska attityder och ofta 
använde fel namn. Patienterna 
kände sig sårbara eftersom att de 
hade en nedvärderande bild av sig 
själva och kunde inte välja att inte 
vara transpersoner. De kände sig 
beroende av vårdpersonal  och hade 
höga krav utifrån. 

Medelhög 
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8.3 Bilaga	3	–	Översikt	av	datareduktion	
 
Tabell	3	

(1) – en kategori uteslöt inte en annan, (2) – inkluderade t.ex. (men inte enbart) genderqueer, bigender och intersex 
- – ej relevant för studien, (X) – ej direkt uttalat i studien, * - information saknas 
	

Författare Land Antal 
deltagare 

Ålder Könsidentitet (1) Sexuell läggning (1)  Mätinstrument som mätte negativa 
upplevelser 

Signifikans-
nivå 

    Cis Trans Kvinna Man Övrigt 
(2) 

Homo-
sexuell 

Bi-
sexuell 

Övrigt 
(2) 

Förekomst Bidragande 
faktorer 

Konsekvenser  

Bauer et 
al. (2015) 

Kanada 356 16-45+  X - - - - - - X X X P < 0,05 
P < 0,005 
P < 0,0005 

Li et al. 
(2015) 

USA 226 Mean: 
39,46 
SD: 
10,57 

(X)  X   X X  X X X P < 0,05 
P < 0,005 
P < 0,0001 

Smith et 
al. (2010) 

USA 38 60-85 X X X X X X X X X   * 

St. Pierre 
(2018) 

USA 212 18-75 (X)  X   X    X X P < 0,05 
P < 0,01 
P < 0,001 
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8.4 Bilaga	4	–	Exempel	på	teman	från	den	kvalitativa	analysen	
 
Tabell	4	

Exempel på temat ’Kommunikation, attityder och bemötande’ från den kvalitativa analysen. 
 

Artikel Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Alpert et al. (2017) [A]n instance in which a 
provider’s knowledge of 
her sexual orientation led 
to unprofessional 
conduct. 

Vetskap om sexuell läggning 
ledde till oprofessionellt 
beteende. 
 

Oprofessionellt 
beteende. 
 

Förtroende för 
vårdpersonal. 

Kommunikation, attityder 
och bemötande. 

Fuzzell et al. (2016) Transgender and gender-
fluid participants indicated 
physicians often seemed 
unsure of how to discuss 
their gender identities or 
were uneducated about 
biological aspects of their 
transition. 

Läkare uppfattades som 
osäkra på hur de skulle 
diskutera könsidentitet eller 
okunniga kring biologiska 
aspekter kring transition. 
 

Kunskapsbrist hos 
vårdpersonal.  
 

Kompetens i HBTQ-frågor. 

McNair et al. (2015) Silencing of sexual 
orientation was often an 
unintended consequence 
of heterosexual 
assumptions 
(heterosexism). 

Tystande av sexualitet pga 
heterosexism. 
 

Heterosexism 
påverkade vården 
negativt. 
 

Hetero- och cissexism. 
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Tabell	5	

Exempel på kategorin ’Negativa upplevelser’ från den kvalitativa analysen. 
 

Artikel Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Keleş et al. (2018) 
 

Many participants stated 
that they frequently faced 
discrimination within a 
healthcare setting. 
Behaviours classified 
under this theme were 
reflected in the perceived 
exclusion from receiving 
healthcare services because 
of participants’ sexuality. 

Patienter upplevde att de 
exkluderades från 
mottagande av vård pga 
sexualitet. 
 

Uteblivande vård r/t 
diskriminering. 
 

Typer av negativa 
upplevelser.  

Negativa upplevelser.  

Alpert et al.  
(2017) 

These negative experiences 
were perceived to 
exacerbate mistrust of the 
medical system. 

Negativa upplevelser ledde 
till minskat förtroende för 
vårdsystemet. 

Minskat förtroende för 
vårdsystemet. 
 

Konsekvenser av negativa 
upplevelser. 
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Tabell	6	

Exempel på kategorin ’Behov i HBTQ-vård’ från den kvalitativa analysen. 
 

Artikel Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Alpert et al. (2017) Participants also clarified 
that they wanted providers 
to be rather than 
simply seem comfortable. 

Ville att vårdpersonal skulle 
vara genuint bekväma och 
inte bara verka bekväma. 

Vårdpersonal ska vara bekväma 
kring HBTQ. 

Förutsättningar för god 
vård. 

Behov i HBTQ-vård. 

Seaver et al.  
(2008) 

Participants identified lack 
of 
specialized training as a 
barrier to healthcare for 
women in general and 
especially lesbians[.] 

Patienter såg en brist på 
specialiserad träning som ett 
hinder för vård för speciellt 
lesbiska. 
 

Brist på specialiserad kompetens 
hindrade vård. 
 

Vårdbrister. 

Sudo et al.  
(2018) 

Finally, they met specialists 
that they could trust, and 
began to attempt genuine 
<<self-understanding>> 
and 
mutual understanding with 
the societal majority. This 
theme was also related to 
the <<internalisation of 
phobia>> 

När patienter träffade 
vårdpersonal de kunde lita 
på bidrog detta till minskade 
negativa känslor och ökad 
självförståelse. 
 

Ökad självförståelse relaterat till 
förtroendeingivande 
vårdpersonal. 
 

Uppfyllda behov. 

 


