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Abstrakt 

Utvecklingen av HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter i världen är olika. 

De tre senaste årtiondena har det skett många förbättringar för HBTQ-

personer, dock finns det fortfarande förbättringsområden. Syftet med denna 

studie är att beskriva HBTQ-personers erfarenheter i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Denna studie är en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats där 13 vetenskapliga artiklar har analyserats. Detta 

resulterade i sex kategorier; Att uppleva brister på kunskap och tillgänglighet 

i vården, Att uppleva exkluderade och kränkande behandling, Att uppleva 

svårigheter med kommunikation och vårdpersonals attityder, Att uppleva 

heteronormativa mallar, Att mötas av kunskap och respekt och Att bli 

accepterad för den man är skapar positiva möten. Resultatet var att HBTQ-

personer upplevt annorlunda behandling av vårdpersonal utifrån okunskap 

men även i form av homofobi. Det fanns också positiva erfarenheter av möten 

i vården. Som sjuksköterskor bör vi reflektera över vårt förhållningssätt i 

mötet med alla människor i vården för att inte göra kränkande antaganden. 

 

Nyckelord: HBTQ, bemötande, kommunikation, erfarenheter, vårdpersonal, 

omvårdnad  
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Kommunikation är en av de grundläggande delarna för all omvårdnad och relationer i 

allmänhet. Vårdpersonal som tror att psykosociala aspekter är en viktig del i vården är också 

bättre på att kommunicera (Arungwa, 2014). I vården är patienten och vårdpersonalen 

ojämlika. Patienten ligger i underläge relaterat till kunskap, beroendeställning och sjukdom. 

Bemötandet har därför en viktig roll i hur vårdmötet kommer att uppfattas för patienten 

(Socialstyrelsen, 2015). För att skapa en bra relation mellan sjuksköterska och patient krävs 

därför en bra kommunikation (Arungwa, 2014). En dialog är mer än att ge ett budskap 

muntligt (Wiman & Wikblad, 2003). Kommunikation är en förmedling av känslor. Som 

sjuksköterska är det viktigt att kunna identifiera de känslor patienten förmedlar och visa att de 

är uppmärksammade (Arungwa, 2014). Sjuksköterskan måste se hela personen som en unik 

individ och använda alla sina sinnen för att skapa det bästa möjliga mötet (Wiman & 

Wikblad, 2003).  

 

I Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) beskrivs att attityderna kring sex har förändrats. 

Kopplingen mellan kärlek och sex har minskat och öppenheten gentemot samkönat sex har 

ökat. Trots detta har homo- och bisexuella sämre psykisk hälsa än resten av befolkningen 

(Socialstyrelsen, 2009). Steele et al. (2016) beskriver att HBTQ-personer har en väsentligt 

ökad risk för depressioner, fullbordade självmord, självmordsförsök och andra former av 

självskadebeteende jämfört med resterande del av befolkningen. Bisexuella kvinnor tillhör 

den grupp som främst lider av psykisk ohälsa, bland alla sexuella tillhörighetsgrupper. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) har 8 % av ungdomarna i Sverige haft samkönade sexuella 

erfarenheter jämfört med sifforna år 1996 som då var 2 % av hela befolkningen i åldrarna 18–

74 år.  

 

I rollen som sjuksköterska har man en nära kontakt med patienterna i vården och har därmed 

en bra position till att skapa patientdelaktighet. Att få patienterna att delta i sin egen vård 

höjer vårdkvalitén (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer. 2015). Faktorer som 

spelar in vid delaktigheten i vården är patientens bekvämlighet i vårdmiljön, hur de blir 

bemötta, hur patientens fysiska och känslomässiga påfrestningar är under sjukhusvistelsen 

och hur kommunikationen funkar mellan vårdpersonal och patient (Kolovos, Kaitelidou, 

Lemonidou, Sachlas, Zyga & Sourtzi, 2014). Enligt Grundström (2014) beskrevs det att 

många sjuksköterskor kände sig osäker i mötet med sexuella minoriteter på grund av deras 

sexuella läggning.  
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Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers rättigheter [RFSL] 

(2015) beskriver att HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, trans- och 

queerpersoner. Homosexuell är när en person kan bli kär i/attraherad av någon av samma 

kön. Bisexuell är när någon blir kär i en person oavsett kön. När en person inte identifierar 

sig med det kön man fått vid födelsen kallas denne för transperson. Transperson är också ett 

paraplybegrepp och har flera underliggande grupper, exempelvis transsexuell. Transsexuell är 

en medicinsk diagnos för att i Sverige få genomgå könskorrigering. Denna diagnos kan bara 

ges med dennes medgivande. Att vara transsexuell har inget med den sexuella läggningen att 

göra. Icke-binär är en identitet som identifierar sig bortom, mellan eller som både man och 

kvinna. Detta begrepp är synonym med transgender, intergender och genderqueer. Queer är 

egentligen ett begrepp som grundas i kritik mot hur vi i samhället placerar människor i fack 

utifrån sexualitet och kön. Om denne beskriver sig som en queerperson kan det vara för att 

denne inte vill identifiera sig som något kön eller sin sexuella läggning. Men det kan också 

vara ett sätt att beskriva sin sexualitet på.  

 

Synen på homosexualitet har under åren ändras mycket. Det började med att till och med år 

1944 vara kriminellt att ha sexuellt umgänge med någon av samma kön som en själv. År 

1944 infördes en lag om att detta var tillåtet, men endast efter att man fyllt 18 år. Att det 

godkändes enligt lag gjorde dock inte att det var accepterat i samhället. Det sågs som något 

skadligt och omoraliskt (RFSL, 2015). På 50-talet bildades Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande för att informera om homosexualitet i samhället (RFSL, 2016). 1978 blev det 

en gemensam lag kring byxmyndigheten där 15 år gällde oavsett sexuell läggning. År 1979 

tog Socialstyrelsen bort homosexualitet som en sjukdom och 1991 tog WHO bort sin 

klassning av homosexualitet som en psykisk sjukdom (Lönnlöv, 2014, s. 26–27). Under 80-

talet upptäcktes AIDS. Att diagnostiseras med HIV/AIDS under denna tid var lika med 

döden. Det första dödsfallet i Sverige skedde år 1982. En lagändring sker här, gällande att 

den som diagnostiseras med HIV har informationsplikt om att denne är bärare av sjukdomen, 

till personer som hen har sexuellt umgänge med.  

 

År 1989 är Danmark först i världen med att införa samkönade giftermål (RFSL, 2016). I 

Sverige blir samkönade äktenskap lagligt år 2009 (RFSL, 2016). Historiskt sett i andra delar 

av världen har man haft en annan syn på homosexualitet och i antikens Grekland och Rom 
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var det helt accepterat och har beskrivits i skrifter av bland annat Platon och Sapfos (Lönnlöv, 

2014, s. 12).   

 

Enligt Zeluf et al. (2016) beskriver transsexuella personer i Sverige stress som en faktor som 

är ökad på grund av könsnormerna i samhället. Med en ökad inblick i denna grupp, så har den 

yngre generationen andra erfarenheter än tidigare generationer. Den yngre generationen 

beskriver svårigheter när det kommer till rätten till vård, rätten till en individuell könsidentitet 

och uttrycksfrihet samt rätten till att dessa rättigheter respekteras (Zeluf et al., 2016). Socialt 

stöd beskrivs vara en viktig faktor och det kan även ge en minskad stress. För transpersoner 

var just socialt stöd en viktig del för en god livskvalité. Socialt stöd är fördelaktigt på många 

sätt, men det kan för transsexuella personer vara svårare att erhålla (Zeluf et al., 2016). I en 

studie av Shetty et al. (2016) framkommer vikten av en bra dialog. Sjukvårdspersonal fick 

svara på frågor gällande deras kunskap och attityder gentemot HBTQ-patienter. 27% av 

deltagarna ansåg att HBTQ-personer undviker att söka vård på grund av problematik gällande 

kommunikation med vårdpersonalen. Det framkom även att 87% av deltagarna ansåg att 

HBTQ-personer har unika behov gällande sin vård och 78% av deltagarna ansåg att det borde 

ges mer utbildning gällande HBTQ-personers behov. Brist på kunskap inom området beskrivs 

även av Socialstyrelsen (2015) där det framgår att kunskapen kring HBTQ-personer är 

begränsad och det behövs en kompetensutveckling inom det området i hälso- och sjukvården. 

 

De sista tre årtiondena har det skett en snabb expansion av mänskliga rättigheter kring 

sexualitet och sexuella hälsofrågor som skydd mot diskriminering och våld samt skydd för 

yttrandefriheten och allmänna rättigheter för kvinnor, män, transpersoner, homosexuella och 

andra grupper (World Health Organization, 2015). År 2008 började RFSL med HBTQ-

certifiering. Det är en utbildning kring arbetsmiljö och bemötande. Målsättningen är att de 

anställda ska få en ökad kunskap om ämnet. I Sverige finns ett hundratal HBTQ-certifierade 

verksamheter inom vård och omsorg (RFSL, 2015). Utvecklingen kring HBTQ-frågor och 

mänskliga rättigheter i världen är olika, en del har kommit längre än andra, men än idag kan 

inget land klassas som tillräckligt bra (Lönnlöv, 2014, s. 29).  

 

Syftet med denna studie är att beskriva HBTQ-personers erfarenheter i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal.    
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Metod  

En litteraturstudie innebär en kritisk summering av forskning som redan finns inom ett 

specifikt ämne som sätter problemet i ett sammanhang (Polit & Beck, 2012, s. 732). Först ska 

en forskningsfråga formuleras och sedan påbörjas insamlingen med information kring ämnet 

som sedan analyseras och tolkas. Detta sammanfattas sedan i studien. För att litteraturstudien 

ska få så hög kvalité som möjligt bör den vara systematiskt utförd. Kriterier för inklusioner 

och exklusioner av studier ska vara tydligt förklarade (Polit & Beck, 2012, s. 96–97). De 

databaser som användes i denna litteraturstudie är Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas 

som innehåller artiklar från alla omvårdnadstidsskrifter på engelska. Cinahls fokus är inriktad 

på omvårdnad. PubMed är en fritt tillgänglig databas där det finns referenser till artiklar inom 

medicin, omvårdnad, onkologi, veterinärmedicin samt hälso- och sjukvårdsadministration 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 80–81).     

 

Litteratursökning   

I databaserna som nämndes ovan sker en systematisk litteratursökning, se tabell 1 och 2. 

Sökorden som användes var GLBT persons, sexual minorities, transgender persons, 

homosexuality, homosexuality male, homosexuality female, gay persons, bisexuality, 

lesbians, nurse-patient relations och attitude of health personnel. Först gjordes en 

pilotsökning för att ta reda på om vetenskaplig litteratur fanns inom området, detta beskrivs 

som viktigt, enligt Willman et al. (2011, s. 61). Inklusionskriterierna var att minst en av 

grupperna homo, bi, trans eller queer ingick i studien och beskrev erfarenheter från möten i 

vården, både negativa och positiva upplevelser inkluderas. Det som exkluderades var artiklar 

från länder där andra läggningar än heterosexualitet är olagligt. Detta för att resultatet inte ska 

bli missvisande. Det kommer att göras genom att vid granskning av artiklarna kollas det upp 

vilket land studien är gjort i och sedan om det är olagligt med andra läggningar än 

heterosexuella. Artiklarna begränsades till årtal mellan 2006-2017. Detta för att den nyaste 

forskningen ska visas då mycket skett inom detta ämne och gammal forskning anses av 

författarna som inaktuell. Totalt valdes 13 stycken artiklar till studien från båda databaserna, 

se tabell 3. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning i Cinahl 

Syftet med sökningen: att beskriva HBTQ personers erfarenheter i mötet med sjukvården 
Cinahl 2017-02-05 
Begränsningar: Fulltext, engelsk text, publicerad inom 2006–2017 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 CH Attitude of Health personnel  20 992   

S2 CH Nurse-patient relations 20 093  

S3 CH GLBT persons 1 547  

S4 CH Homosexuality OR Gay persons OR 

Bisexuality OR Lesbians 

  

S5 CH Transgender persons 793  

S6  S1 OR S2 40 680  

S7  S3 OR S4 OR S5 7 251  

S8  S6 AND S7 304  

S9  Fulltext, engelsk text, 2006–2017 110 8 

__________________________________________________________________________________________

_ 
*CH – Cinahl Headings 
 

Tabell 2 Översikt av litteratursökning i PubMed 

Syftet med sökningen: att beskriva HBTQ personers erfarenheter i mötet med sjukvården 
PubMed 2017-02-09 
Begränsningar: Fulltext, engelsk text, publicerad inom 2006–2017 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 MeSH Attitude of Health personnel 135 971  

S2 MeSH Nurse-patient relations 33 005  

S3 MeSH Sexual minorities 1 192  

S4 MeSH Homosexuality 25 018  

S5 MeSH Bisexuality 3 308  

S6 MeSH  Homosexuality, Female 3 159  

S7 MeSH Homosexuality, Male 11 078  

S8 MeSH Transgender persons 1 078  

S9  S1 OR S2 160 444  

S10  S3 OR S4 OR S5 OR S6  

OR S7 OR S8 

26 084  

S11  S9 AND S10 800  

S12  Fulltext, engelsk text, 2006–2017 261 5 

__________________________________________________________________________________________

_ 
*MeSH – Medical Subject Headings (Willman et al., 2014, s. 70) 
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Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen n=13 

Författare/År/Land Typ av 

studie 

Deltagare  Metod 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög/medel/låg 

 

Agénor, Bailey, 

Krieger,  

Austin och Gottlieb 

/ 2015 / USA 

Kvalitativ 18 Gruppintervju med öppna 

frågor/ tematisk analys 

HBQ-kvinnor som går på 

screening för livmoderhalscancer 

upplever vårdbesöket som bättre 

om personalen fått utbildning 

kring samkönades sexuella hälsa.  

 

Medel 
 

 

Bjorkman och 

Malterud / 2009 / 
Norge 

 

Kvalitativ 128 Intervju med öppna 

frågor/systematic text 

condensation (systematisk 

text kondensering)  
 

Vårdpersonal behöver sluta dra 

slutsatsen att alla är heterosexuella 

för att kunna ge en god vård med 

en bra kvalité till lesbiska kvinnor. 

 

Hög  

Bjorkman och 

Malterud / 2009 / 
Norge 

Kvalitativ 6 Gruppintervju/systematic 

text condensation 

(systematisk text 

kondensering) 

 

 

Lesbiska patienter kan möjligen 

vilja berätta om sin sexuella 

läggning till personalen, men de 

upplever vissa hinder. Dessa kan 

överkommas om personalen 

erbjuder en öppen relation.   

 

Låg 
 

 

Burke-Sharek, 

McCann, Sheerin, 

Glacken och 

Higgins / 2014 / 

Irland 

Mixad 

metod, 

kvantitativ+ 

kvalitativ  

144 + 36 Djupgående interjuver + 

online undersökning/ 

deskriptiv analys + 

grundad teori 

En av tre trodde att vårdpersonal 

hade tillräckligt med kunskap 

kring HBT-frågor. Mindre än 

hälften av deltagarna kände sig 

respekterade som en HBT-person 

av vårdpersonal. 26% valde att 

inte berätta sin läggning relaterat 

till rädsla för negativ respons. 

Men trots det fanns ett flertal 

positiva möten inom sjukvården 

också från intervjuerna.  

 

Medel  

Furlotte, 

Gladstone, Cosby 

och Fitzgerald / 

2016 / Kanada 

Kvalitativ 

 

24 
 

Intervjuer/Grundad teori Det fanns fyra huvudteman som 

var diskriminering, identitet, 

energiförbrukning, och nyanserad 

vård. De var rädda för att bli 

diskriminerande för sin läggning. 

De kände en börda över att behöva 

gömma sin läggning för andra.  

 

Medel  

Johnson och 

Nemeth / 2014 / 
USA 

Kvalitativ 9 Djupgående intervjuer/ 

Grundad teori 

 

Man fann sex teman som 

deltagarna gick igenom i mötet 

med hälso- och sjukvården. 

Negativa upplevelser inom vården 

resulterade i att man sökte sina 

symtom på internet istället för att 

söka vård, man sköt upp besöken, 

bytte vårdplats och de började 

dölja sin läggning till nästa besök i 

vården.  

 

Medel 
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Fortsättning Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen n=13 

Författare/År/Land Typ av 

studie 

Deltagare  Metod 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög/medel/låg 

 

Law, Mathai, 

Veinot, Webster 

och Mylopoulos 

/ 2015 / Kanada  
 

Kvalitativ 12 Semistrukturerad intervju / 

deskriptiv analys 

Genom att vårdpersonalen 

uppmärksammar sina 

heteronormativa värderingar så 

hjälper det vården att bli mer 

öppen och inkluderade för alla. 

Det gör att HBTQ-personer 

känner sig mer förstådda och 

accepterade vilket resulterar i en 

bättre vårdupplevelse.  

 

Medel 
 

 

Lee, Taylor och 

Riatt / 2011 / 

Storbritannien  

 

Kvalitativ  
 

8 
 

Ostrukturerade 

intervjuer/interaktiv 

hermeneutisk ram 

 

Deltagarna beskrev både positiva 

och negativa upplevelser inom 

mödravården. Man fann att 

negativa upplevelser gjorde att 

helheten upplevdes som negativ. 

 

Medel  

Lindroth / 2016 /  
Sverige 

Kvalitativ 20  Intervjuer med deskriptiv 

design/Grundad teori 
 

Transpersoner upplever 

främlingsfientlighet, förväntningar 

av att passa in i mallar och att de 

blir avhysta av hälso- och 

sjukvården. 

Främlingsfientligheten har en 

koppling till kunskapsbristen hos 

vårdpersonalen. Förväntningarna 

har med förutfattade meningar 

kring deras kön att göra. Att de 

blir avhysta av vården kopplas till 

en dålig tillgänglighet i vården. 

Kunskapen kring transpersoner 

behöver ökas i allmänhet för att 

minska känslan av fientlighet i 

hälso- och sjukvården.  

 

Hög  

Munson och Cook / 

2016 / Nya Zeeland 

Kvalitativ 6 Semistrukturerad 

intervjuer/Induktivgrundad 

teori  

Fem teman fanns och de var 

heteronormativitet, säkrare sex, 

homofobi, hälsofrämjande och 

fientligheten inom sjukvården. 

Man drar slutsatsen att 

heteronormativ vård kan leda till 

dålig vård. Utbildning i ämnet är 

något som behövs för 

vårdpersonalen.  

 

Hög  

O'Neill, Hamer och 

Dixon / 2013 / 
Nya Zeeland  

Kvalitativ 8 Semistrukturerade 

intervjuer/ innehållsanalys 

Deltagarnas upplevelse av 

vårdpersonalen varierade från 

positiv till förnedrande. Man 

finner i studien att utbildning för 

vårdpersonal om familjer med ett 

lesbiskt par för att öka deras 

kunskap. 

 

Medel  
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Fortsättning Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen n=13 

Författare/År/Land Typ av 

studie 

Deltagare  Metod 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög/medel/låg 

 

Röndahl / 2009 / 

Sverige 

Kvalitativ 27 Semistrukturerad intervju/ 

kvalitativ analys 

Det fanns en viss osäkerhet när 

deltagarna skulle komma ut för 

vårdpersonalen. De flesta kände 

sig respekterade men att de ändå 

fanns en distans mellan dem. En 

del kände att personalen ansåg att 

homosexualitet var något 

onormalt. Majoriteten upplevde 

vårdpersonalen som omsorgsfulla 

och vänliga.   

 

Hög  

Röndahl, Innala 

och Carlsson / 2006 

/ Sverige 

Kvalitativ 27 Semistrukturerad intervju/ 

kvalitativ analys 

Heteronormativitet upplevdes i 

väntrum, patientdokument, vid 

inskrivning och av 

sjuksköterskorna som visade en 

rädsla för hur de skulle bete sig 

korrekt. Anhöriga upplevde sig 

ignorerade och kände sig inte som 

en riktig partner. Utbildning och 

ökad kommunikation kan 

motverka detta. 

Hög  

       

 

 

Analys   

Detta är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. En induktiv ansats är när man 

generaliserar något från en specifik observation (Polit & Beck, s. 85). En innehållsanalys 

analyserar och sammanställer narrativdata från en kvalitativ studie för att identifiera 

framträdande teman och mönster i temana som finns (Polit & Beck, 2012, s. 564). Denna 

studie har utfört analysen utifrån Graneheim och Lundman (2004). Utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004, s. 106) koncept bestäms det i början om manifest- eller latent analys ska 

användas. I denna studie används en manifest analys. I en manifest analys beskrivs vad som 

sägs direkt från texten. Efter detta kommer analysenheter, meningsenheter, kondensering, 

abstrahering, kodning och kategorisering. Analysenheten är texten som ska analyseras.  

 

I denna studie har 13 stycken vetenskapliga artiklar analyserats. Dessa artiklar har sedan 

kvalitetsgranskats enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) 

protokoll för kvalitativa studier (SBU, 2014). Detta har skett genom författarnas tolkning av 

dokumentet. Granskningen av artiklarna har först skett separat och sedan har författarna 

jämfört sina tolkningar med varandra för att stärka trovärdigheten. En meningsenhet beskrivs 

som ord, meningar eller paragrafer som relaterar till varandra genom sitt innehåll. I denna 
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studie har meningsenheterna tagits ut ur texten av författarna efter att artiklarna har lästs 

igenom ett flertal gånger. De meningsenheter som valdes ut var de som passade mot studiens 

syfte. Dessa har sedan märkts med siffror för att lätt kunna hitta tillbaka till ursprungskällan 

när det behövs. Exempel på detta är 1:1 och 2:1, där första siffran står för numret på artikeln 

och den andra siffran för vilken meningsenhet det är i artikeln. I denna studie har 199 

meningsenheter identifierats. Meningsenheterna kondenserades och abstraherades. 

Författarna i denna studie började med att översätta meningsenheterna innan kondenseringen 

påbörjades. Kondenseringen har gjorts genom att de valda meningsenheterna kortades ned 

utan att ta bort det väsentliga.  

 

När man abstraherar skapar man koder och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004, s. 

106). Kodningen innebär att man märker meningsenheterna utifrån sitt innehåll. Koder blir ett 

verktyg att tänka data på ett annorlunda sätt. Att ha koder underlättar vid sortering och 

kategoriseringen. I detta fall har författarna använt sig av färgkodning, att de meningsenheter 

som har liknande innehåll får samma färg. Efter kodningen kommer kategorisering. 

Kategorisering är en grupp av innehåll som delar likheter. Man kategoriserar de 

kondenserade och kodade meningsenheterna som valts. Ingen data ska falla mellan två 

kategorier eller passa in i mer än en kategori. Kategoriseringen sker i flera steg. En kategori 

innehåller ofta ett antal sub-kategorier. Sub-kategorier kan vara sorterade och sammansatta 

till en kategori eller så kan kategorier vara uppdelade i sub-kategorier. Texten placeras sedan 

i underkategorier och sedan till bredare kategorier. Analysen avslutas med slutkategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 107).   

 

I denna studie har kategoriseringen skett i fyra steg. I första kategoriseringen blev det 81 

kategorier och 20 meningsenheter som var utan kategori i första steget. Vid kategorisering två 

blev det 28 kategorier där 16 stycken var utan kategori. På tredje kategoriseringen var det 10 

kategorier som sedan blev sex kategorier i den fjärde och slutgiltiga kategoriseringen. De 

kategorier som tidigare varit utan kategori har fått komma in i senare kategoriseringar. Dessa 

sex stycken slutkategorier kan ses i resultatdelen.  
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Resultat 

Erfarenheterna av HBTQ-personers möten med hälso- och sjukvårdspersonal har efter 

analysen resulterat i sex stycken slutkategorier, se tabell 4. Varje kategori beskrivs i brödtext 

tillsammans med citat. 

  
Tabell 4. Översikt av kategorier (n = 6) 

Kategorier  

Att uppleva brister på kunskap och tillgänglighet i vården 

Att uppleva exkluderande och kränkande behandling 

Att uppleva svårigheter med kommunikation och vårdpersonals attityder 

Att uppleva heteronormativa mallar 

Att mötas av kunskap och respekt  

Att bli accepterad för den man är skapar positiva möten 

 

Att uppleva brister på kunskap och tillgänglighet  

HBTQ-personerna som deltagit i studierna av Johnson och Nemeth (2013) och Bjorkman och 

Malterud (2009a) har det beskrivits en brist på kunskap hos vårdpersonal kring HBTQ-

relaterade problem. De beskrev att de upplevde att vårdpersonal inte hade kunskap om 

exempelvis överförbara sjukdomar hos samkönade par och att de gav felaktig information 

kring viktiga undersökningar (Johnson & Nemeth, 2013; Bjorkman & Malterud, 2009a). 

HBTQ-personer kände en frustration över bristerna relaterat till vårdpersonalens kunskap och 

intresse angående deras livssituationer, de beskrev att de förväntade sig att vårdpersonalen 

inte hade kunskap om HBTQ (Agènor, Bailey, Krieger, Austin & Gottlieb, 2015; Röndahl, 

Innala & Carlsson, 2006; Johnson & Nemeth, 2013). 

 

Något som HBTQ-personerna beskrev var att vårdpersonalens attityd förändrades när de fick 

veta deras sexuella läggning (Agènor et al., 2015; Munson & Cook, 2016). Det 

uppmärksammades också att vilken attityd vårdpersonal hade skiljde sig åt beroende på 

vilken generation dom tillhörde. HBTQ-personer upplevde yngre kvinnlig vårdpersonal som 

mer öppna och äldre vårdpersonal som mer okunniga, då det verkade som att vissa av de 

äldre fortfarande såg på homosexualitet som en sjukdom (Röndahl, 2009). Det beskrevs att 

bristen på kunskap upplevdes som en anledning till att ens läggning blev ifrågasatt, och att 

man ibland valde att inte söka vård på grund av rädsla att bli ifrågasatt kring sina val 

(Lindroth, 2016). HBTQ-personerna beskrev att de ansåg att vårdpersonalen borde ha mer 
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kunskap om samkönade relationer, sexualitet och andra ämnen som är specifika för lesbiska 

och bisexuella kvinnor (Johnson & Nemeth, 2013). HBTQ-personer ansåg att utbildning 

behövs för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, och att cheferna borde försäkra sig om att 

vårdpersonalen har kunskaperna som krävs (Burke-Sharek, McCann, Sheerin, Glacken & 

Higgins, 2014).  

”Participants felt that education for nursing and other staff was essential and 

that managers should ensure that staff had the necessary knowledge and skills 

to provide an inclusive and sensitive service” (Burke et al., 2014, s. 236). 

 

Det beskrevs också att vårdpersonalen borde ha mer kunskap om den så kallade ”komma ut 

processen”, och om de hade den kunskapen hade det kunnat hjälpa läkarna att förstå 

sambandet mellan depressioner och att komma ut med sin sexuella läggning för första gången 

(Bjorkman & Malterud, 2009a; Lindroth, 2016). Om vårdpersonal inte är medvetna om eller 

inte får utbildning om problemen, uppstår det stora kunskapsluckor (Burke et al., 2014). På 

grund av kunskapsbristerna upplever HBTQ-personer att de inte vågar berätta om sin sexuella 

läggning då de har upplevt att i de fall de har berättat har vårdpersonalen inte sett dem som 

hel person utan bara deras sexuella länning och fokuserat på den (Bjorkman & Malterud, 

2009a). Läkare kunde ibland vara burdusa och allt för engagerade kring HBTQ-personers 

sexuella läggning, och vad de än sökte vård för återkom alltid läkaren till den sexuella 

läggningen (Bjorkman & Malterud, 2009b).  

”Hir also describes a situation where hir wanted counselling in connection to 

the death of a close relative. The counsellor kept focusing on the transgender 

experience and not the current bereavement” (Lindroth, 2016, s. 3516). 

 

En annan brist som togs upp var att vårdpersonal undvek att prata om sexuell hälsa, HBTQ-

personer upplevde att ingen vågade fråga någonting om deras sexualitet eller sexuella hälsa 

(Lindroth, 2016; Bjorkman & Malterud, 2009b). Vidare beskrevs det att om de väl tog upp 

ämnet själv bytte vårdpersonalen snabbt ämne (Munson & Cook, 2016). Det upplevdes att 

den sexuella hälsan inte hade någon plats i vården och att det inte var prioritet (Lindroth, 

2016). På grund av upplevelsen att vårdpersonalen undvek ämnet tog HBTQ-personer hellre 

upp ämnet med närstående som jobbade inom vården (Munson & Cook, 2016). Om 

vårdpersonalen tog upp ämnet sexuell hälsa skulle de fått ett svar. Men när de inte frågar får 

de inget veta (Law, Mathai, Velnot, Webster & Mylopoulos, 2015). Därför upplevdes det 

som svårt att berätta om sin sexuella läggning, speciellt om man var singel då vårdpersonal 

tog felaktiga antaganden (Munson & Cook, 2016). När vårdpersonalen inte frågar om den 
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sexuella läggningen begränsas deras förmåga att förstå och se hela personen enligt HBTQ-

personerna (Law et al., 2015)  

''I mean, if… you know, had something come up, had I had an issue, I would 

have talked to her, I would have trusted her. But, as often when it comes to 

these things, if people don’t bring it up, if I don’t have a reason to bring it up, it 

doesn’t come up.” (Law et al., 2015, s. 4) 

 

HBTQ-personer beskrev även en brist på tillgänglighet i vården. Samtalsstöd, information 

och medicinsk behandling kring HBTQ-relaterade problem ansågs otillräcklig, speciellt när 

man bodde utanför stan, då det var svårt att söka upp information själv (Burke et al., 2014). 

HBTQ-personerna i studierna beskrev att det fanns en brist på kliniker utan fördomar och där 

man som HBTQ-person kunde få lättillgänglig information om sexuell hälsa. Vidare sågs 

brister på tillgängliga kliniker där HBTQ-personer kunde få ”vanlig” vård, den som alla 

människor är i behov av oavsett sexuell läggning (Lindroth, 2016). Det beskrevs också att 

även specialistklinikerna uppvisade brister i handläggandet av HBTQ-personer som sökte 

vård (Lindroth, 2016). Som anhörig och patient upplevde man en hjälplöshet vid brist på 

information (Röndahl, 2009). Även efter operationer som exempelvis könskorrigering 

upplevde HBTQ-personer en brist på återkoppling, att de blev lämnade med sin kropp och det 

fanns en osäkerhet kring den och kroppens nya funktioner (Lindroth, 2016).  

”Pete says that he has experienced difficulties when talking to his physician 

within specialised transgender care about a changed orgasm experience 

following a genital operation. He had to find help and counselling at a different 

clinic, not specialised in transgender health.” (Lindroth, 2016, s. 3518). 

  

Att uppleva en exkluderande och kränkande behandling  

Något som beskrevs av HBTQ-personer i studier var att de många gånger behandlats 

kränkande, fördomsfullt och homofobiskt av vårdpersonal (Röndahl, 2009; Furlotte, 

Gladstone, Cosby & Fitzgerald, 2016). Det fanns upplevelser av att sjuksköterskor ansåg 

homosexualitet som något sjukligt, syndigt och onormalt (Röndahl, 2009). Vårdpersonal 

uttryckte och betedde sig homofobiskt mot HBTQ-personerna (Munson & Cook, 2016; 

Bjorkman & Malterud, 2009b). Ett exempel på hur personalen uttryckte sig kränkande var 

exempelvis att läkaren ansåg att HBTQ-personen var deprimerad på grund av sin lesbiska 

läggning och en annan läkare ansåg att vara homosexuell bara var en fas (Bjorkman & 

Malterud, 2009b). Andra HBTQ-personer har blivit nekad hjälp på grund av att deras 

sexuella läggning går emot vårdpersonalens tro och värderingar (Lindroth, 2016). 
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''There was also this nurse once who got down on her knees to pray for me, so 

that I would be rid of my sinful ways. And she asked if she could take it up with 

her prayer group'' (Röndahl, 2009, s. 149). 

 

HBTQ-personer beskriver även en kränkande behandling relaterat till heteronormativitet 

inom flera områden (Röndahl et al., 2006; Lee, Taylor & Riatt, 2011). Det anses finnas en 

institutionell heteronormativitet och homofobi i deras kontakter med vårdpersonal, där 

vårdpersonalen dessutom lägger värderingar i deras livsval (O´Neill, Hamer & Dixon, 2013). 

Vårdpersonals homofobiska attityd påverkade även anhöriga på det sättet att de inte kände sig 

bekräftade och kände en oro över att inte få ta del av medicinsk information om deras partner 

(O´Neill et al., 2013; Furlotte et al., 2016). HBTQ-personer beskrev även en känsla av att bli 

förbisedd exempelvis på grund av att läkaren envisades om att erbjuda p-piller trots att hen 

visste att patienten var homosexuell (Munson & Cook, 2016). När kvinnlig vårdpersonal 

vårdade homosexuella patienter av samma kön, kunde vårdpersonalen bete sig oroligt av 

rädsla att de skulle stöta på dem. Därför ville HBTQ-personerna hellre ha manlig personal 

(Munson & Cook, 2016). 

 

Ett resultat av denna kränkande behandling som beskrivits är att HBTQ-personerna behövde 

lägga mycket energi för att säkra sitt välbefinnande i vårdsituationer och även tänka på sina 

ordval för att inte bli illa behandlad (Furlotte et al., 2016). När det upplevdes som att 

vårdpersonal alltid hade förutfattade meningar kände HBTQ-personerna ett tvång att förklara 

sig (Bjorkman & Malterud, 2009b). Dessa förutfattade meningar skapade även oro och 

funderingar gällande om man borde komma ut eller inte vilket tog mycket energi (O´Neill et 

al., 2013; Munson & Cook, 2016). HBTQ-personerna i studierna upplevde alltid en osäkerhet 

inför ett nytt vårdmöte och ett utanförskap som medförde att man inte visste om man skulle 

berätta om sin sexuella läggning eller ej (Munson & Cook, 2016; Bjorkman & Malterud, 

2009a). HBTQ-personer beskrev att de höll sin identitet hemlig, exempelvis inför 

könskorrigering och som förebyggande självförsvar för att inte bli dåligt behandlad 

(Lindroth, 2016).  

”Others say that they do not mention their nonbinary identity, to protect 

themselves, and from fear of being ill-treated” (Lindroth, 2016, s. 3516). 

 

Det framkom även att HBTQ-personer baserat på tidigare erfarenheter kände en rädsla över 

att berätta om sin sexuella läggning för vårdpersonal, utifall dom inte skulle visa acceptans 
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eller reagera negativt (Agènor et al., 2015; Rönndahl, 2009; Munson & Cook, 2016). Som 

anhörig fanns det även en känsla att exkluderas i vården och inte ses som en ”äkta” anhörig 

där personalen ställde sig frågande till varför de följt med sin partner (Röndahl, 2009; 

Furlotte et al., 2016). Anhöriga kände sig oaccepterade och ett utanförskap där de inte 

inkluderades i sin partners vård, de upplevde att det var värre att vara anhörig eller patient 

(Röndahl et al., 2006).  

''I wasn’t seen as an ‘accepted’ relative. Everyone wrinkled their nose and 

wondered what I was doing there.” (Röndahl, 2009, s. 149).  

 

Som HBTQ-person ansågs det vara frustrerande att behöva oroa sig över att ens partner 

skulle avvisas rollen som anhörig och bli behandlad på ett kränkande sätt (Burke et al., 2014; 

Lee et al., 2011). HBTQ-personer som varit patient inom mödravården upplevde det som att 

deras förhållande blev avsexualiserat på grund av personalens antaganden om att bara en var 

förälder till deras barn (O´Neill et al., 2013).  

”There was also the potential for tension between the couple with regard to 

their biological parentage status and one parent being favoured over the other 

by healthcare professionals.” O´Neill et al., 2013, s. 218). 

 

HBTQ-personer uttryckte en önskan om att få likvärdig vård som heterosexuella och bli 

respekterade, samtidigt som de vill bli sedd för den de är (Furlotte et al., 2016). Det fanns en 

vilja att träffa vårdpersonal som inte såg en som onormal (Bjorkman & Malterud, 2009b) 

HBTQ-personerna i studien ville känna sig bekväma och respekterade av sin vårdgivare 

(Furlotte et al., 2016). HBTQ-personer upplevde att vårdpersonal behövde lära sig mer om att 

de är vanliga människor vars liv inte enbart kretsar runt sex, att dom är annorlunda men ändå 

inte (Röndahl et al., 2006). 

”If people could meet homosexual and bisexual people so they learn that we are 

regular people – nursing staff have to learn that we are not just sexual 

creatures whose lives revolve around sex.” (Röndahl, 2006, s. 376). 

  

Att uppleva svårigheter med kommunikation och vårdpersonals attityder  

Som HBTQ-person i vården upplevde de att det fanns kommunikationsproblem där de hade 

erfarenheter av att vårdpersonal krånglade till kommunikationen när det egentligen inte var 

komplicerat. HBTQ-personerna i studien ansåg att vårdpersonal verkade ha en rädsla för att 

säga fel ord i vårdmötet, vilket hämmade kommunikationen och kunde vara en orsak till 

missförstånd (Röndahl et al., 2006). Heterosexuella verkade reagerade mer på ord som 
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används än HBTQ-personer gjorde, enligt dom själva (Röndahl et al., 2006). På grund av 

personalens brister i kommunikation upplevdes de inte som stöttande (Law et al., 2015). Om 

vårdpersonalen istället hade använt ett mer könsneutralt språk hade det varit en bra början 

och kunnat leda till att HBTQ-personen öppnade sig. Även att vara observant om HBTQ-

personen uttryckligen använde ord som ”min partner” vilket skulle kunna vara ett tecken på 

att det inte är en person av motsatt kön (Bjorkman & Malterud, 2009a).  

“I think that even just removing heteronormative language is a really helpful 

cue. If somebody asks me if I have a boyfriend, it puts my back up but if 

somebody asks if I have a partner, that’s a different story and that’s a good 

indicator that somebody, you know, doesn’t necessarily assume that, you know, 

my partner is a boy.'' (Law et al., 2015, s. 5). 

 

Att uppleva heteronormativa mallar  

Att HBTQ-personer ständigt granskades av den heterosexuella omgivningen och att man 

kände att man inte gjorde saker på rätt sätt ledde till en påträngande press (O´Neill et al., 

2013). Något som HBTQ-personerna beskrev var att det fanns en heteronormativitet i vården 

som dom såg som ett problem, de ansåg att det var viktigt att vårdpersonal inte tog en 

heterosexuell läggning för given för att man som homosexuell skulle kunna känna sig 

bekväm (Bjorkman & Malterud, 2009a; Burke et al., 2014; Röndahl et al., 2006; Lindroth, 

2016). HBTQ-personerna upplevde att heteronormativa antaganden fick en negativ inverkan 

på hur de upplevde sitt vårdbesök, och att vårdpersonalen kanske inte var medvetna om 

heteronormativitetens effekt (Röndahl et al., 2006; Agènor et al., 2015) Genom att använda 

sig av ett heteronormativt språk skapades ett hemlighetshållande kring ens identitet vilket 

hindrade vidare diskussioner (Law et al., 2015; Röndahl et al., 2006). HBTQ-personerna i 

studier berättade även att vårdpersonal hellre gjorde heteronormativa antaganden än att fråga 

rakt ut (Munson & Cook, 2016; Agènor et al., 2015). Exempel på heteronormativa 

antaganden kunde vara att vårdpersonalen reagerade med förvåning när man berättat att man 

var homosexuell (Röndahl et al., 2006; Law et al., 2015). HBTQ-personer beskrev att man 

ofta behövde ta en strid mot hälso-och sjukvårdssystemet på grund av de normativa mallarna 

som finns där, exempelvis att formulär i vården inte tillåter tolkningar av identiteter (Law et 

al., 2015; Lindroth, 2016).  

”Gender-variant people often have to fight the health care system, and that care 

is normative, health care doesn´t always give us what we want and we have to 

deal with the health care, and the ideas that the health care has of our bodies” 

(Lindroth, 2016, s. 3518). 
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HBTQ-personerna beskrev att de upplevde att de behövde passa in i mallar i vården för att få 

vård (Lindroth, 2016). Att inte få plats i dokumenteringen som fanns i vården var något som 

deltagarna berättade att de upplevde (Munson & Cook, 2016). Upplevelser av att inte våga 

uttrycka sin identitet eller att känna att man måste gömma sin partner för att passa in i dessa 

svartvita mallar beskrevs också (Lindroth, 2016). HBTQ-personer beskrev det som att 

vårdpersonalen bara följde sina rutiner och inte såg individuellt på personen framför dem 

(Röndahl et al., 2006).  

''There was one time where I was getting tested for something based on my 

sexual patterns with women at the time. The doctor said, “Well, you should 

probably get a throat swab instead because that’s more likely to be an issue“. 

That was very informed, and that was one of the only times where a doctor had 

a response that was relevant to women having sex with women beyond just, 

“Oh, okay. So, you’re not going to get pregnant from that.” (Johnson & 

Nemeth, 2013, s. 638). 

  

HBTQ-personerna upplevde det som att vårdpersonalen inte intresserade sig i deras identitet, 

exempelvis trots att vissa identifierade sig som icke-binära gav personalen dem ett kön, som 

att de var onormala. De sågs som en svårighet att söka vård just på grund av att den icke-

binära identiteten sågs som en åsikt och inte som en identitet (Lindroth, 2016). Det beskrevs 

av HBTQ-personerna att de kändes ohjälpsamt av vårdpersonalen när de inte bekräftade ens 

läggning/identitet eller partner (O´Neill et al., 2013). När vårdpersonalen inte gav bekräftelse 

upplevdes de som att de var obekväma med situationen (Law et al., 2015). HBTQ-personer 

har beskrivit det som svårt att hitta en vårdgivare som de känner sig bekväm med (Munson & 

Cook, 2016). Det har upplevts negativt av HBTQ-personerna att man inte fått välja kön på sin 

läkare, och på grund av brist på tider har de fått en läkare de inte kände sig bekväm med 

(Munson & Cook, 2016). HBTQ-personerna berättade att de upplevde det som viktigt att få 

ha kontrollen över vilka man mötte och skapade relationer med i vården (Munson & Cook, 

2016). Fick man vårdpersonal man inte trivdes med undvek man den personen (O´Neill et al., 

2013).   

“For the participants who had reported negative or harmful experiences of contact 

with healthcare professionals, not acknowledging their partner or lesbian status was 

found to be very unhelpful.” (O´Neill et al., 2013, s. 217).  

 

I en studie av Röndahl et al. (2006) framkom det att det inte enbart är i möten med personal 

som heteronormativitet finns, utan även i väntrum, på allmänna platser, i broschyrer och 

formulär. HBTQ-personerna i studien av Burke et al. (2014) berättade att de upplevde att 
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heteronormativiteten tog över i vården, och det skapade en känsla av rädsla för att komma ut. 

Heteronormativiteten visade sig även på det sättet att deltagarna blev ifrågasatta när de ville 

byta kön, utifrån vårdpersonalens heteronormativa förväntningar.  

”Don't you think that your wish to become a man is really about you being 

lesbian?’ And I had such a hard time to understand, I hadn't even said if I found 

women sexually attractive or not, and still he drew that conclusion." (Lindroth, 

2016, s. 3516). 

 

HBTQ-personerna i studien gav exempel på hur heteronormativiteten kan påverka HBTQ-

personers medicinska behandling. Information kring sexuell hälsa fokuserades enbart mot 

heterosexuella (Munson & Cook, 2016). Ett exempel var när en homosexuell kvinnlig 

deltagare sökte vård för sexuellt överförbara sjukdomar och läkaren skrev ut medicin till 

hennes underliv och en annan medicin för hennes ”pojkväns” underliv (Bjorkman & 

Malterud, 2009a). Ett annat exempel var från transsexuella deltagare som bytt kön som 

beskrev att de inte fått nödvändig information som fortfarande rörde dem efter könsbytet, 

exempelvis om screeningar för sjukdomar som hörde till könet man fötts med (Lindroth, 

2016; Munson & Cook, 2016).  

”The informants also point out that even bodies that are altered or gender 

confirmed may need access to screening related to the gender assigned at birth, 

for instance gynecologic pap smear, prostate screening or mammography. This 

can, however, be problematic. If the gender the person has is contrary, for 

instance a transgender woman with a prostate gland, it can evoke unwanted 

attention.” (Lindroth, 2016, s. 3518) 

 

Enligt HBTQ-personer bör vårdpersonalen inte enbart fokusera på patienters könsidentitet 

utan lägga fokus på hälsan (Lindroth, 2016). Ett exempel på hur vårdpersonal kan påverka 

patienter att se vårdmötet som jobbigt är genom att anta deras könsidentitet (Lindroth, 2016). 

HBTQ-personer önskade att vårdpersonalen istället använde information om ens sexuella 

läggning som ett verktyg för att kunna ställa rätt diagnos och behandling. HBTQ-personerna 

ansåg dock även att det fanns tillstånd där ens sexuella läggning inte var relevant, som vid 

förkylningar, sträckningar eller frakturer (Bjorkman & Malterud, 2009a).  

 

Att mötas av kunskap och respekt  

Något som HBTQ-personer beskrev var att de kände att professionalitet, ödmjukhet, 

patientcentrerad vård och medlidande var viktigt för att få en bra relation med sin vårdgivare 

och våga öppna upp sig (Munson & Cook, 2016). HBTQ-personerna föredrog personal som 
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var vänlig, stöttande och hjälpsam och hade erfarenhet i att vårda HBTQ-personer, det gjorde 

att man kände sig bekväm och att de kändes som att de tog en på allvar (Agènor et al., 2015). 

HBTQ-personerna berättade att det var en viktig aspekt att känna bekvämlighet både från 

personalen men även från hela organisationen (Furlotte et al., 2016). När HBTQ-personerna 

var bekväma vågade de prata om sina förhållanden (Johnson & Nemeth, 2013). Om de 

däremot upplevde vårdpersonalen som obekväm kände de ett behov av att ljuga om sitt 

förhållande för att inte skapa en mer obekväm situation (Johnson & Nemeth, 2013).   

''I had a conversation with my partner like, “Wow, that was really uncomfortable. 

Maybe next time when we go, let’s have a game plan of you’re going to wait in the 

waiting room or if we have someone who is really uncomfortable and we’re not 

getting good vibes, maybe you’re just my friend and maybe you’re just my 

roommate.” (Johnson & Nemeth, 2013, s. 638). 

 

HBTQ-personer berättade att de såg de som viktigt samt gav en känsla av trygghet att få 

berätta om sin sexuella läggning eller könsidentitet för vårdpersonalen (Johnson & Nemeth, 

2013; Bjorkman & Malterud, 2009b). Bland annat för att de ansågs kunna minska 

missförstånd så att man får rätt behandling i vården (Röndahl et al., 2006). Det ansågs vara 

medicinskt relevant vid en del tillfällen som vid exempelvis behandling av könssjukdomar. 

Öppenhet gav en känsla av att bli sedd och det var en bra öppning för konversation mellan 

HBTQ-personer och vårdpersonal (Bjorkman & Malterud, 2009a).  

 

När läkare kunde sätta ord på de känslor HBTQ-personerna beskrev upplevdes det som en 

lättnad. Dom såg vårdpersonalen som kompetent när de kunde identifiera att psykiska 

problem låg bakom de fysiska problem man sökt för utifrån ens läggning (Bjorkman & 

Malterud, 2009b). Något som HBTQ-personerna letade efter när de skulle söka vård var 

vårdgivare som var kända för att ta bra hand om HBTQ-personer och vårdgivare som var 

kända för att vara öppna och ödmjuka (O´Neill et al., 2013; Johnson & Nemeth, 2013).   

”Participants reported actively seeking healthcare professionals who were known to 

be sensitive and friendly towards lesbian couples, or who were out as lesbians 

themselves.” (O´Neill et al., 2013, s. 216) 

   

Att bli accepterad för den man är skapar positiva möten  

Att bli stöttad, accepterad och förstådd av vårdpersonal när man kom ut med sin sexuella 

läggning beskrevs som en lättnad (Bjorkman & Malterud, 2009b; Burke et al., 2014). Det 

kändes skönt att läkaren kom ihåg ens läggning till nästa besök och att man som HBTQ-

person inte hela tiden behövde komma ut på nytt (Bjorkman & Malterud 2009a). Att få 
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möjlighet att berätta om sin läggning ledde till att vårdpersonalen såg en som den man var 

(Bjorkman & Malterud, 2009a). HBTQ-personerna som varit inom mödravården berättade att 

de uppskattade när ens partner fått följa med. Det gav en välkomnande miljö, de kände sig 

trygga och bekväma (O´Neill et al., 2013; Johnson & Nemeth, 2013). Det beskrevs som 

viktigt att lesbiska förhållanden accepterades i vården och att det var viktigt att 

vårdpersonalen uppmärksammade de samkönades rättigheter för delaktighet i vården (Burke 

et al., 2014; O´Neill et al., 2013).   

”It was important that participants felt an acceptance of their lesbian 

relationship, without it being examined or judged through the imposition of 

healthcare” (O´Neill et al., 2013, s. 216). 

 

HBTQ-personer beskrev även att de fått bra information om sexuell hälsa och att de mött 

vårdpersonal som faktiskt vågat ställa relevanta motfrågor kring samkönat sex och 

könssjukdomar, och inte antagit att de var heterosexuella (Bjorkman & Malterud, 2009b; 

Agènor et al., 2015). Det upplevdes av HBTQ-personerna som en trygghet att läkaren hade 

sekretess och att det var viktigt, speciellt om läkaren vårdade hela familjen och deltagaren 

inte hade kommit ut till alla än (Johnson & Nemeth, 2013; Law et al., 2015). Det var viktigt 

med tillit (Law et al., 2015), och att vårdgivaren kände sig bekväm med HBTQ-personer 

(Furlotte et al., 2016).   

”Some participants had received helpful information about safer sex and sexual 

transmission of diseases between women” (Bjorkman & Malterud, 2009b, s. 241). 

 

Det beskrevs att trots diskrimineringar fanns positiva möten med vårdpersonal (Munson & 

Cook, 2016). Det var många HBTQ-personer som enbart hade upplevt positiva möten i 

vården (Bjorkman & Malterud, 2009b). HBTQ-personer beskrev tacksamhet till de 

vårdgivare som stöttat och gett dem beröm för att de kommit ut med sin läggning (Furlotte et 

al., 2016; Munson & Cook, 2016). Positiva möten i vården ledde till att man såg mer tillit till 

vårdgivarna man skulle komma att möta i framtiden (Munson & Cook, 2016).   

”The result of positive encounters was that participants reported they were more 

likely to come out in the future to clinicians.” (Munson & Cook, 2016, s. 3502). 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva HBTQ-personers erfarenheter i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Resultatet blev sex olika kategorier. Att uppleva brister på kunskap och 

tillgänglighet i vården, Att uppleva exkluderade och kränkande behandling, Att uppleva 

svårigheter med kommunikation och vårdpersonals attityder, Att uppleva heteronormativa 

mallar, Att mötas av kunskap och respekt och Att bli accepterad för den man är skapar 

positiva möten. Dessa kategorier kommer att diskuteras i ordning nedan.  

 

Denna litteraturstudie har visat att HBTQ-personer i kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonal känner att det finns brister på kunskap och tillgänglighet i vården. Att 

dessa brister i kunskapen fanns ledde till att HBTQ-personerna upplevde sig som ifrågasatta 

och att de inte vågade delge sin sexuella läggning. I en studie av Röndahl (2009b) 

framkommer det att kunskapen kring HBTQ hos studenter som utbildar sig inom hälso- och 

sjukvård är låg, både inom omvårdnadskunskaper och kunskap om HBTQ-personer i stort. 

De vet exempelvis inte om homosexualitet räknas som en sjukdom eller inte. Det 

konstaterades att om studenterna hade fått en bättre utbildning kring relationer och sexualitet 

hade kunskapsnivån varit högre. Bara 10% av alla sjuksköterskestudenter som deltog i 

studien hade klarat testet som studien byggde på (Röndahl, 2009b). Ett ämne som tydligt 

framkom i denna studie var att sexuell hälsa lätt undveks av vårdpersonalen. Ibland kom det 

inte alls på tal, och om det gjorde det så byttes ämnet snabbt. Det skapade en rädsla för 

HBTQ-personer att ta upp detta. Travers, Guta, Larkin, Lo, McCardell och Van Der Meulen 

(2010) förklarar att olika kulturella bakgrunder och olika religiösa övertygelser är en av 

barriärerna som finns när det kommer till sexuell hälsa. Att prata om sexuell hälsa är för en 

del tabu och inte alls lämpligt att diskutera med andra om.  

 

Som sjuksköterskor är vi de som har mest möten “face-to-face” jämfört med annan 

vårdpersonal. Vi är patienternas professionella förespråkare, utbildare, de som tar beslut, vi 

jobbar först i ledet i teamet, vi är koordinatorer av vården som ges och vi är även vårdgivare 

av de psykiska, känslomässiga och spirituella behoven hos våra patienter (Carabez & Scott, 

2016). Det finns skyldigheter med att vara en legitimerad sjuksköterska. Enligt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (2014) ska vi som sjuksköterskor främja en vårdmiljö som är där 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos alla människor 

respekteras. Vi författare anser att man som sjuksköterska måste hålla sin professionella sida i 
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yrket. Vi ska bemöta alla människor lika oavsett vad vi själva tycker. Det finns såklart en 

svårighet i detta då ingenting går att göra helt objektivt utan egna värderingar och tankar. Vi 

tänker dock att reflektera över sig själv och sina värderingar är något man kan göra dagligen 

för att kunna utvecklas och i och med det utveckla vården till det bättre. Vården ska inte 

utelämna någon och vi som sjuksköterskor måste ta vår del av ansvaret i det.  

 

HBTQ-personer beskrev även i vår studie att personalen förändrade sin attityd när de kom ut 

med sin sexuella läggning. Det uppmärksammades attitydskillnader beroende på 

vårdpersonalens kön och ålder, exempelvis att ung kvinnlig vårdpersonal var mer öppna 

jämfört med de äldre. HBTQ-rörelsen har som vi tidigare nämnt gått framåt, men det är 

mycket av det som skett nu på senare tid. När den äldre generationen växte upp var det 

fortfarande olagligt och det var stämplat att homosexualitet var en psykisk sjukdom. Därför 

resonerar vi att det kan vara en anledning till dessa upplevelser av HBTQ-personerna. Ett 

inlärt beteende kan vara svårt att förändra. Speciellt om man inte får utbildning och 

information inom ämnet. Parameshwaran, Cockbain, Hillyard och Prince (2016) beskriver att 

läkare som har kunskap kring homosexualitet har även en mindre stigmatiserad attityd. Även 

det vi nämnde ovan kring osäkerhet anser vi kan spela in här. Att HBTQ-personer upplever 

det som att personalen ändrar attityd när de får reda på den sexuella läggningen kan ha med 

osäkerhet att göra.  

 

Enligt vårt resultat framkom det att HBTQ-personerna inte la all skuld på vårdpersonalen när 

de kom till kunskapsbristerna. Det beskrevs att de tyckte att cheferna borde ta ett ansvar kring 

att säkerställa att de kunskaper som behövs finns. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (29a§) 

ska verksamhetschefen säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning 

och säkerhet i vården tillgodoses. Inom hälso- och sjukvård ska kvalitén i verksamheten 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (HSL, 31§). Även tillgängligheten i vården 

var något som HBTQ-personer upplevde som ett problem. Det fanns en brist på uppföljningar 

men även brist på kliniker. Traves el al. (2010) menar även här att det kan vara svårt åt båda 

hållen från vårdpersonal och från HBTQ-personerna att nå varandra på grund av att en del 

samhällen fortfarande lever i förnekelse om att det skulle finnas homosexuella personer i 

deras by. Detta gör det svårt att öppna upp processen för mer tillgänglighet. HSL (2a§) 

beskriver att vården ska vara lättillgänglig och tillgodose patienternas behov av kontinuitet 

och säkerhet i vården. Patienten ska känna trygghet i vården. Här ser vi författare att det finns 
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klara brister i hur både deltagare och vårdpersonal beskriver problemen. Detta anser vi 

behöver uppmärksammas redan under utbildningen för sjuksköterskeutbildningen för att 

sjuksköterskor ska kunna ge en god vård. Detta för att vi ska kunna ha förutsättningarna för 

att kunna ta det ansvar som ingår i vår profession.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie har visat att HBTQ-personer har erfarenheter av att 

uppleva en exkluderande och kränkande behandling från hälso- och sjukvårdspersonal. Detta 

ledde i vissa fall även till att HBTQ-personerna inte fick den vård de behövde på grund av sin 

läggning. Upplevelser om att vårdpersonalen tog sina egna värderingar och satte de före det 

professionella yrkets värderingar. Enligt HSL (2§) ska hälso- och sjukvården ge en vård på 

lika villkor för hela befolkningen, detta ska ske med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilde individens värdighet. Vårt resultat pekar på att HBTQ-personer inför 

varje möte stod i ett avgörande om de skulle berätta om sin läggning eller inte. Mycket energi 

gick åt för att säkerställa att man inte skulle bli behandlad dåligt, men även att ens partner 

inte skulle bli det. Som anhörig möttes man ofta av utanförskap. Eriksson (2015, s. 18) 

beskriver den lidande människan i sin teori. Lidande är något som är negativt eller ont mot 

människan. Något man utsätts för och måste leva med. Det kan beskrivas som en kamp. Här 

tänker vi författare att det kan liknas med kampen att vara HBTQ-person i vården i vissa 

situationer. Rädslan av att nekas vård, rädslan och oron över om man kommer att exkluderas 

som patient eller som anhörig. Rädslan över att bli illa behandlad om de vet “vem man är”. 

Vidare beskriver Eriksson (2015, s. 38–41) att ett lidande är något som kränker en persons 

värdighet. Exempelvis att inte bli tagen på allvar av andra är något som skapar lidande. Det 

gör att man som individ på ett sätt blir fråntagen sin identitet. Det skapar även en ensamhet 

att bli exkluderad. En ensamhet där man blivit fråntagen något, som kan liknas vid ett 

“döende”. 

 

Utifrån de resultat denna litteraturstudie visat, om exkludering och ensamhet som HBTQ-

person i samhället tänker vi att det finns ett lidande för dessa människor. Vi anser att det finns 

en diskriminering av HBTQ-personer i vården, som inte endast beror på kunskapsbrister, utan 

som beror på egna värderingar. I dagens samhälle borde detta inte förekomma. Ingen ska 

diskrimineras på grund av sin sexuella läggning, hudfärg, kön etcetera. Utveckling inom 

HBTQ-världen har gått framåt som vi tidigare har nämnt, även om vi har en lång väg kvar.  
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I samhället är det inte bara HBTQ-personer som diskrimineras utan det finns fler utsatta 

grupper i samhället. I en studie av Ho och Holloway (2015) beskriver patienter som har HIV 

att de upplevt en rädsla av att bli utstötta och inte socialt accepterade. Fortsatt beskrivs det att 

HIV relaterad stigma har setts som ett hinder för få en lyckad behandling för deras sjukdom. 

De har upplevt en vårdrelaterade diskriminering relaterat till sin HIV och de gör även att de 

söker vård i mindre utsträckning. Stigman ledde till att tilliten i relationen med 

vårdpersonalen försämrades. Det fanns en svårighet att få tag i god vård på grund av rädslan 

att deras sjukdom skulle avslöjas och påverka vården negativt. Här ser vi författare en 

koppling till hur HBTQ-personerna beskriver sina rädslor att bli annorlunda behandlade på ett 

negativt sätt relaterade till sin identitet. I Dahlbergs (2002) artikel om vårdlidande beskrivs 

det att ett vårdlidande är ett onödigt lidande som uppstår på grund av vården man får. Detta 

vårdlidande kan ofta uppstå omedvetet av vårdgivarna. Från vårt resultat kopplar vi författare 

det till det HBTQ-personerna beskrivit om att en del vårdpersonal faktiskt kanske inte var 

medvetna om hur de betedde sig i ett möte. Vårdlidande beskrivs vidare av Dahlberg (2002) 

som att bli förnekad sitt lidande. Patienternas lidande blir åsidosatt och de får inte vara 

delaktiga i sin vård på det sätt de har rätt till. Att inte bli sedd och hörd kränker en patients 

värdighet och integritet. Relationen mellan vårdpersonal och patient är det som gör att ett 

vårdmöte ska vara hälsofrämjande. I det fall det inte uppfylls skapas ett onödigt lidande 

(Dahlberg, 2002).  

 

Det är ofta man tar en god hälsa förgiven, speciellt vid ung ålder. Vid sjukdom förändras 

detta. Att bli patient är utanför ens vardagsliv och normaltillstånd. För att kunna få ett 

sammanhang till den nya situationen måste patienten få vara delaktig i sin vård. Ett 

vårdlidande motverkar detta. Oavsett om vårdlidandet är medvetet eller omedvetet, på grund 

av kunskapsbrister eller på grund av egna värderingar ska vårdlidande inte finnas inom 

vården (Dahlberg, 2002). Vad det än är som orsakar det onödiga vårdlidandet måste vi som 

vårdpersonal ta ansvar för vår yrkesroll och reflektera över detta för att inte utsätta någon för 

ett onödigt lidande. I fall där vi har egna värderingar måste vi se förbi dem inom vårt yrke 

och i vården av en annan människa. Vi författare anser att vi som vårdpersonal inte har någon 

rätt att påverka vården vi ger utifrån våra egna värderingar. Vid okunskap är det vår 

skyldighet att ta reda på det vi behöver för att ge patienten rätt och framförallt en god vård. 
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Det är vårt ansvar att se till att detta följs, och uppmana andra att följa detta. Patienten ska 

alltid vara i fokus och ingen ska känna sig ovälkommen i våra händer.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie har visat att HBTQ-personer upplevt 

kommunikationsproblem i möten med hälso- och sjukvårdspersonal. På grund av brister i 

kommunikationen kunde personalen upplevas som oengagerad vid samtalet. Exempelvis att 

de inte vågade fråga saker och använde ofta ett heteronormativt språk. Detta kunde orsaka 

missförstånd i kommunikationen mellan patient och personal. Vi författare ser 

kommunikationen som en av de viktigaste hörnstenarna i vård av patienter. Kommunikation 

handlar enligt Röndahl (2005) om att ge och ta. Man får tillgång till andra personers tankar 

och känslor. Varje samtal är komplext och det finns ingen mall att följa (Röndahl, 2005). 

Kommunikationen anser vi är en viktig nyckel för att få en bra relation till en annan 

människa, för att kunna ge den bästa möjliga vården. Röndahl (2005) beskriver att hur man 

använder språket och hur man beter sig har en stor betydelse för om man kan få en god 

kommunikation eller inte.  

 

Enligt Röndahl (2005) kan även icke-verbal kommunikation vara väldigt kraftfull, man kan 

ofta se på en annan människa hur dom ställer sig till olika saker genom att observera 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ett osäkert flin eller att man exempelvis undviker 

ögonkontakt kan därför dramatiskt påverka balansen av makt, intimitet och tillit mellan två 

personer. Vidare förklarar Röndahl att om en sjuksköterska är osäker i samtalet med HBTQ-

personer är det vanligt att sjuksköterskan ändå försöker ha ett ”poker-face” och agera 

oberörd. Dock kan ens osäkerhet skina igenom, vilket gör att sjuksköterskan kan uppleva en 

känsla av att inte ha kontroll över situationen. Att uppleva att man tappar kontrollen eller en 

oro inför att tappa kontrollen kan leda till att man får ångest, känner sig osäker och stressad, 

och kan på så sätt göra att man undviker sådana situationer. 

 

Röndahl (2005) konstaterar att problem med kommunikation kan leda till att sjuksköterskor 

inte upplever patientmöten som trygga eller bekväma. Vilket kan leda till att sjuksköterskan 

fortsättningsvis undviker kontakt med patientgrupper som hen känner sig osäker med. Vi 

författare anser även att om du har mycket kunskap kan du fortfarande hamna i situationer 

som påverkar din förmåga att kommunicera. När du hamnar i en situation du inte stött på ofta 

kan osäkerheten ta över den kunskap du har. Vi menar att när man hamnar i en främmande 
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situation kan det vara nervöst, stressande och osäkert även fast man har mycket kunskap 

inom området. Som sjuksköterskor vill vi allt gott till patienten och vi gör vårt yttersta för att 

inte kränka andra. Enligt vårt resultat upplevde HBTQ-personer att heterosexuella tänkte mer 

på orden som användes än vad de själva gjorde i de situationerna. Vi anser även att när man 

övertänker i situationer man är ovan med kan det också vara en stressor som kan påverka 

kommunikationen negativt. 

 

Det är även viktigt att vara öppen för att ibland har den sexuella läggningen betydelse och 

ibland inte. Att inte alltid bara anta att allt har ett samband med den sexuella läggningen. 

HBTQ-personer är som alla andra människor också förkylda och kan bryta ben. Där är deras 

sexuella läggning helt irrelevant ur en medicinsk synvinkel. Enligt en strategirapport från 

Regeringskansliet (2014) om lika rättigheter och möjligheter för alla beskrivs det att det är 

viktigt att det är en jämlik vård där omotiverade skillnader i hur man ger vård åtgärdas. HBT-

personer ska inte behöva känna att de måste avstå från att söka vård på grund av att de ska 

utsättas för diskriminering. En av åtgärderna som regeringen har satt in för detta kallas 

”Öppna jämförelser” där man redovisar och analyserar ojämlikheter i vården för att bidra till 

lärande och utveckling. Vi författare ser det som positivt att det pågår arbeten kring hur man 

ska minska diskrimineringen. Att problemet uppmärksammas är viktigt för att vi ska kunna 

göra något åt det. Resultatet av vår studie tyder på att det fortfarande finns en del att jobba på 

inom detta område.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie har visat att HBTQ-personer upplever att patientcentrerad 

vård, ödmjukhet och medlidande är faktorer som leder till att de känner att de blir bemötta 

med kunskap och respekt. De valde att söka sig till personal som var kända för att kunna ge 

en sådan vård. Att kunna berätta om sin läggning och känna acceptans, att kunna få vård där 

de ser ens behov och kan identifiera relevanta problem. Enligt Berglund och Kostecka (2010) 

beskrivs god omvårdnad när man visar respekt för patienten, deras autonomi och integritet. 

Det är sjuksköterskans ansvar att främja hälsa. Man bör se människan som en helhet. Vi 

författare anser att vi sjuksköterskor har ett stort ansvar över hur patienter uppfattar vården. 

Vi har en stor makt att kunna förhindra onödigt lidande, och vi tycker det är vår skyldighet att 

ha verktygen som krävs för att minska onödigt vårdlidande.  
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Resultatet av denna litteraturstudie har visat att HBTQ-personer upplevde det som stöttande 

att bli accepterad av vårdpersonalen de mötte. Att få visa den man verkligen var och inte 

behöva gömma sig gav en känsla av trygghet och bekvämlighet. I en studie av Dorsen och 

Van Devanter (2016) där sjuksköterskor intervjuades angående hur de upplever att det är att 

vårda HBTQ-personer så svarade sjuksköterskorna att de var bekväma med och öppna för att 

vårda HBTQ-personer. Det ansågs vara sjukdomen man behandlar, inte HBTQ-personernas 

sexuella läggning. Därför behandlas exempelvis en heterosexuell person med diabetes på 

samma sätt som en HBTQ-person som har diabetes. I vår studie beskrev HBTQ-personer att 

de uppskattat när personal vågar ställa frågor och när de fått relevant och bra information vid 

mötet. Trots att den största majoriteten i denna studie har påvisat diskrimineringar i vården 

beskrivs även en annan sida. Det finns positiva möten i vården för HBTQ-personer. Möten 

som gör att man, trots negativa erfarenheter, kan känna tillit till framtidens möten och 

framtidens hälso- och sjukvård. 

 

 

Interventioner 

Utifrån det resultat vi har kommit fram till i denna studie om förslag kring hur vårdpersonal 

kan tänka vid möten med patienter har vi identifierat två behov; patientcentrerad vård samt 

utbildning. Enligt Berglund och Kostecka (2010) är patientcentrerad vård när vårdpersonal 

ser hela människan och inte bara fokuserar på exempelvis en kroppsdel. Individens 

biologiska, psykiska och sociala funktioner bör uppmärksammas. Även existentiell och 

andlig dimension inkluderas i begreppet. Att använda en helhetssyn kan ses som ett verktyg 

för att kunna bemöta patienten utifrån dennes förväntningar på vård och behandling. Vi 

författare tänker här att detta kan vara en hjälp när man möter patienten i vården. För att ge 

alla samma förutsättningar för lika behandling ser vi att detta ett verktyg som kan tillämpas 

som en rutin i vårdmöten.  

 

Utbildning av vårdpersonal gällande bemötande och kommunikation har förbättrat 

patienternas delaktighet i vårdmöten (Berglund & Kostecka, 2010). Så som deltagarna i vårt 

resultat beskrev söker de sig till personal som de vet har dessa egenskaper, att vara ödmjuka 

och accepterande. Vi författare vill att all vård ska vara välkomnande för alla människor. Vi 

ser därför att utbildning kring bemötande, HBTQ och språkets inverkan i ett möte är viktigt 

redan under utbildningen på gymnasium och universitet där man utbildar sig till vårdpersonal 

i något sammanhang. Det är viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt till de man möter. 
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Det är en förutsättning för att alla ska känna sig, inte bara accepterade utan även känna sig 

välkommen och väl behandlad.  

 

Metodkritik 

I en kvalitativ studie är det en utmaning att som forskare komma fram till ett trovärdigt 

resultat (Polit & Beck, 2012, s. 197). Det finns fyra kriterier för att bedöma trovärdigheten av 

en studie; tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 302). Tillförlitligheten handlar om hur sanningsenligt resultatet är (Polit & Beck, 

2012, s. 585). Datan till denna studie har tagits utifrån en vald grupps berättelser om 

upplevelser. Vi har inte begränsat ålder eller kön av anledningen till att få ett så detaljrikt och 

brett resultat som möjligt. Dock begränsades länder av anledning till att det i länder där 

homosexualitet fortfarande är olagligt skulle vårt resultat bli snedvridet om det blandas med 

berättelser från länder där det är lagligt. Att använda sig av meningsenheter som passar mot 

det man riktar in sig på stärker tillförlitligheten på studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Även användandet av citat i resultatet stärker tillförlitligheten då läsaren kan jämföra och se 

samband mellan det författarna beskriver och det deltagarna sagt bokstavligt. Därav 

tillämpades detta i studien.  

 

Pålitligheten handlar om stabiliteten över tid på studien, om det går att återupprepa studien i 

samma eller liknande sammanhang (Polit & Beck, 2012, s. 585). I denna studie har det 

beskrivits hur data har samlats in utifrån databaser, sökord, begränsningar och 

inklusionskriterier. Detta för att det ska gå att återupprepa.  

 

Bekräftbarheten i studien utgår från objektivitet och att resultatet inte ska vara påverkat av 

författarnas egna förutfattade meningar utan att det speglar det deltagarna uttryckt. Resultatet 

ska reflektera deltagarna, inte författarna (Polit & Beck, 2012, s. 585). Vi har i denna studie 

när resultatet skrivits läst meningsenheterna, vid översättning och kondenserande, från de 

olika artiklarna flera gånger för att inte vinkla det som sägs på ett felaktigt eller förutfattat 

sätt.  

 

Överförbarheten refererar till om studien går att överföra till andra sammanhang. Det är 

författarens ansvar att delge den information som behövs för att läsaren ska kunna dra 

slutsatsen om studien har överförbarhet eller inte (Polit & Beck, 2012, s. 585). Denna studie 
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utgår från subjektiva upplevelser i sammanhang som dessa så kan en generalisering vara svår. 

Därför menar Graneheim & Lundman (2004) att resultatet ska presenteras så att läsaren kan 

göra tolkningar själv kring detta. Det gör att trovärdigheten ökar.  

 

Slutsats 

Det framkom att HBTQ-personer framförallt upplever en diskriminering relaterat till sin 

sexuella läggning i vårdsammanhang som påverkade dem negativt både psykiskt och fysiskt. 

Vissa upplevde även en trygg och säker vård som gav dem tillit till framtida vårdmöten. Detta 

resultat ger en ökad förståelse för hur HBTQ-personer upplever möten i vården med 

sjukvårdspersonal och hur de önskar att bli bemötta för att känna sig bekväma och 

accepterade. Det är dock en studie med begränsningar och ytterligare kvalitativ forskning 

inom ämnet är en nödvändighet för att få en ökad förståelse. Förslag till vidare forskning kan 

vara att se på hur HBTQ-certifierade verksamheter upplevs gentemot de icke certifierade, hur 

HBTQ-familjer påverkas även hur sjuksköterskor upplever dessa möten.   
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