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Sammanfattning 

Heteronormativitet styr i dagens samhälle. Inom hälso- och sjukvården har alla rätt till 
likvärdig och jämlik vård. Det kan dock finnas attityder bland sjuksköterskor som kan 
bidra till en ojämlik vård för homosexuella personer. Syftet med litteraturstudien var 
att belysa homosexuella personers erfarenheter av omvårdnad. Litteraturstudien 
grundades på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar och en kvantitativ artikel. 
Resultatet visade att homosexuella personer upplevde negativa attityder, okunskap 
och diskriminering inom omvårdnad vilket tog sig olika uttryck. Det ledde till brister i 
kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten och många homosexuella 
personer kände att de riskerade att få en sämre vård om de valde att vara öppna med 
sin sexualitet. Resultatet av detta kunde vara att de undvek sjukvården av rädsla för att 
bli diskriminerade. Homosexuella personer kunde använda sig av olika strategier i 
kontakten med sjukvården för att underlätta bemötandet. Homosexuella personer som 
hade erfarenheter av att ha mött fördomsfria sjuksköterskor ledde till att de kände sig 
bekräftade och sedda av sjuksköterskan för den de var. Sjuksköterskan kan ha 
bearbetat sina egna värderingar, vilket har mynnat ut i en värdegrund avseende 
sexuell identitet för att alla patienter ska få en likvärdig vård. Resultatet av studien 
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kan användas i utbildningen av sjuksköterskestudenter och färdiga sjuksköterskor för 
att medvetandegöra detta normperspektiv.   
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Abstract 

Heteronormativity prevails in today's society. In the field of healthcare, everyone is 
entitled to equal care. However, there may be attitudes among nurses who can 
contribute to unequal care for homosexual persons. The purpose of the literature study 
was to illustrate homosexual persons´ experiences of nursing. The literature study was 
based on nine qualitative scientific articles and one quantitative article. The results 
showed that homosexuals experienced negative attitudes, ignorance and 
discrimination in nursing, which appeared in different ways. This led to shortcomings 
in communication between the nurse and the patient and many homosexuals felt that 
they were at risk of poorer care if they chose to be open with their sexuality. The 
result of this could be that they avoided the medical care for fear of being 
discriminated against. Homosexuals could use different strategies in contact with 
healthcare to facilitate the treatment. Homosexuals who had experiences of meeting 
nurses without prejudices made them feel confirmed and seen for whom they were. 
The nurse may have processed her own values, which has resulted in a value base for 
sexual identity in order to ensure that all patients receive an equal care. The results of 
the study can be used in the education of nurses and professional nurses to raise 
awareness of this norm perspective. 
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Inledning 

I det västerländska samhället existerar en heteronormativitet där det sociala livet 
generellt bygger på förväntningen att människor är heterosexuella (Röndahl, 2010) 
vilket leder till att varje annan sexuell läggning, så som homosexualitet och 
bisexualitet blir betraktad som onormal. Tio procent av Sveriges befolkning är 
homosexuell eller har homosexuella känslor vilket betyder att det finns minst 500,000 
homosexuella kvinnor och män i Sverige (RFSL, 2016). Homosexuella personer har 
generellt sett större psykisk ohälsa än den övriga befolkningen och nivåerna av stress, 
ångest och sömnbesvär ligger högre hos homo-, bi- och transpersoner än hos 
befolkningen i genomsnitt (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Om homosexuella personer inte känner sig trygga med att berätta om sin sexuella 
identitet för vårdpersonalen kan det få konsekvenser för deras hälsa (Kersey-
Matusiak, 2015). I FN-s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) står att alla 
människor är födda fria med lika värde och att alla ska skyddas mot diskriminering. 
Diskriminering av människan står i konflikt med sjuksköterskans professionella 
förhållningssätt som innebär att alla människor ska bemötas med respekt för deras 
värdighet, autonomi och integritet (SFS: 2017:30). Det innebär att sjuksköterskan bör 
ha kunskap och förståelse för att alla individer är unika och har olika behov och därför 
måste se personen i sitt sammanhang utifrån en helhetssyn (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan ändå ibland 
omedvetet behandla homosexuella personer som annorlunda utifrån sina egna 
värderingar (Dorsen & Van Devanter, 2016). Det kan därför finnas behov av att 
belysa homosexuella personers erfarenheter av omvårdnad.  

Bakgrund  
Begreppet homosexualitet innebär "känslomässig och sexuell dragning till individer 
av det egna könet" (Nationalencyklopedin, 2012). Kärlek och mänskliga relationer är 
ett nödvändigt och primärt behov i människans liv och det går inte att föreställa sig 
livet utan kärlek. Kärleken uppenbarar sig i mänskliga möten och behövs för att goda 
relationer ska kunna upprätthållas. Om inte kärleken får prägla vår livsvärld kommer 
gemenskap och liv att brytas ner (Alvsvåg, 2012). Sexualiteten är också en 
grundläggande del och ett primärt behov i människans liv och ständigt är närvarande 
under en människas livslopp (Steij Stålbrand, 2017).  

Samhällets syn på homosexualitet 
Historien vittnar om en positiv utveckling för homosexuella personers rättigheter och 
levnadsförhållanden i många västerländska länder (Hanner, Lundberg & Malmquist, 
2017). Under 1980-talet då HIV/AIDS viruset uppmärksammades blev det ändå ett 
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tillfälligt bakslag och ledde till allmän rädsla och ökad negativ attityd mot 
homosexuella personer då viruset starkt förknippades med denna minoritetsgrupp, så 
även i Sverige (Norrhem, Rydström & Winkvist, 2015). De senaste åren har flera 
länder skärpt sin diskrimineringslagstiftning och internationella konferenser om 
Lesbiska, Gay, Bisexuella, Transsexuella och Queer personer anordnas på olika 
ställen runtom i världen (Hanner et al., 2017). På 1700-talet ansågs homosexualitet 
som en dödssynd i Sverige och bestraffades med bränning och halshuggning (RFSL, 
2016). År 1864 blev homosexualitet olagligt i Sverige. Denna lag stod sig fram till 
1944 då Sveriges riksdag beslutade att homosexualitet istället var en mental sjukdom 
som kunde botas. Homosexualitet ansågs i och med detta mer som en patologi än ett 
brott. Homosexuella män placerades på mentalsjukhus på obestämd tid och ofta 
förordades kastrering (RFSL, 2016.) Socialstyrelsen tog 1979 bort diagnosen mental 
sjukdom och bestämde istället att homosexualitet var en annan sexuell läggning än 
den heterosexuella. Trots borttagandet av sjukdomsklassifikationer kom 
föreställningen om homosexualitet som en mentalsjukdom att kvarstå länge inom 
flera grenar inom psykologin (Hanner et al., 2017). År 1988 infördes lagen om 
homosexuella sambor och från 1995 kunde samkönade par registrera partnerskap. Det 
dröjde till 2009 innan det blev lagligt att ingå i samkönade äktenskap (Hanner et al., 
2017). 

I och med att homosexuella personer har blivit mer synliga i samhället på olika plan 
genom erkännande från myndigheter, genom lagstiftning och genom att få mer 
utrymme i media har anmälningarna av hatbrott och våld samtidigt ökat mot denna 
grupp av människor (Norrhem et al., 2015). Homosexuella personer kan uppleva en 
förhöjd stressnivå relaterat till denna utsatthet och känslan av att vara diskriminerad i 
samhället kan leda till en ökad psykisk ohälsa (Adams, Dickinson & Asiasiga, 2013). 
Att som homosexuell person inte våga vara öppen med sin sexuella identitet och sin 
livssituation kan leda till isolering och lidande. Denna minoritetsgrupp skattar också 
sin hälsa lägre jämfört med heterosexuella personer och uppvisar oftare riskfyllda 
beteenden såsom hög konsumtion av alkohol, droger och tobak (Bariola, Lyons & 
Leonard, 2016; Shetty et al., 2016). Var femte person med homosexuell läggning i 
Sverige har någon gång haft självmordstankar jämfört med befolkningen i genomsnitt 
där förekomsten av självmordstankar är lägre – ungefär var tjugonde person 
(Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017). 

Jämlik vård och omvårdnad 
Omvårdnad kan beskrivas som en hjälpande disciplin där fokus ligger på 
interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten där relationen utgår från respekt, 
förståelse och deltagande som byggs genom god kommunikation. Vårdfilosofin 
baseras på omsorg om människan, att människan är unik och har ett behov av att bli 
sedd och förstådd (Röndahl, 2010). Bemötandet har en central roll i omvårdnad och 
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handlar om att patienten ska känna sig trygg och väl omhändertagen samt att 
sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens önskemål och behov (Fossum, 2013). 
Brister i vårdpersonalens bemötande är ofta orsak till patienters missnöje med vården. 
Vårdpersonalens attityd, kroppsspråk, tonfall och närvaro är faktorer som alla 
påverkar bemötandet och lägger grunden för den essentiella relationen mellan 
sjuksköterska och patient (Fossum, 2013). En legitimerad sjuksköterskas arbete ska 
präglas av ett etiskt förhållningssätt vilket förutsätter respekt för mänskliga 
rättigheter, hänsyn till människors värderingar, respekt för självbestämmande, 
integritet och värdighet. Sjuksköterskan möter personer med olika fysiska, psykiska 
och sociala behov och det är sjuksköterskans uppgift att anpassa sig till detta och ha 
ett helhetsperspektiv på patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I den 
personcentrerade vården genomförs omvårdnad i partnerskap med patient och 
närstående så att värdighet och integritet bevaras. Det innebär att patienten står i 
centrum för vården och de och deras närstående blir sedda och förstådda som unika 
personer med individuella behov, värderingar, förväntningar och resurser 
(Edvardsson, 2015). Vården utformas och dokumenteras i partnerskap och utgår ifrån 
vårdmöten och patientens berättelser samt kännetecknas av en ömsesidig öppenhet för 
varandras kunskap (Leksell & Lepp, 2015). Relationen mellan sjuksköterska och 
patient underbyggs av centrala värden, ömsesidig respekt och förståelse för patientens 
vilja och självkänsla (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014).  

Jämlikhet åsyftar alla individers och gruppers lika värde och är förknippat med FN-s 
mänskliga rättigheter (1948). Hälso- och sjukvården ska vara jämlik i Sverige (SFS 
2017:30) vilket innebär att alla människor ska erbjudas vård utifrån behov, på lika 
villkor och med ett gott bemötande oavsett till exempel kön, könstillhörighet, 
könsuttryck och sexuell läggning. Sjuksköterskor kan känna sig kluvna i omvårdnad 
av patienter med specifika behov och samtidigt som de kan ha en underliggande 
önskan om att vara öppna mot homosexuella personer kan de uppleva känslor av 
ambivalens. Detta kan visa sig som en känslomässig och kommunikativ osäkerhet hos 
sjuksköterskan som kan leda till brister i bemötandet av homosexuella personer och 
deras anhöriga (Dorsen & Van Devanter, 2016). Enligt svensk lagstiftning förbjöds 
diskriminering av homosexuella personer inom hälso- och sjukvården under 2000-
talets första år (Hanner et al., 2017). Tidigare är visat att svenska sjuksköterskor 
kunde ha en negativ attityd mot homosexuella personer då 36% av tillfrågade 
sjuksköterskor skulle avstå från att ge omvårdnad till homosexuella patienter om de 
hade ett val (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004). Även aktuell internationell forskning 
visar att det ibland finns en underliggande preferens hos den heterosexuella 
vårdpersonalen att hellre ge omvårdnad till heterosexuella än till homosexuella 
patienter (Sabin, Riskind & Nosek, 2015). Även sjuksköterskestudenter kan känna sig 
obekväma i omvårdnaden av homosexuella patienter vilket kan bero på okunskap om 
homosexualitet. Det är visat att andra faktorer som kan spela in är deras kulturella 
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bakgrund, personliga värderingar eller religiösa tro som kan påverka deras syn på 
homosexuella personer och det kan uppstå en konflikt mellan deras religiösa tro och 
deras professionella förhållningssätt (Richardson, Ondracek & Anderson, 2016). 
Sjuksköterskans attityd mot homosexuella personer inom vården behöver inte vara 
medvetet negativ eller avsiktlig men det kan finnas behov av större lyhördhet och 
acceptans från vårdpersonalen (Kersey-Matusiak, 2015). 

Problemformulering  
Diskriminering av homosexuella personer kan finnas i samhället och då även inom 
vården. Alla människor har rätt till en jämlik vård och då det är visat att 
sjuksköterskan kan ha negativ attityd är det väsentligt att studera homosexuella 
personers erfarenheter av omvårdnad. 

Syfte 
Syftet var att belysa homosexuella personers erfarenheter av omvårdnad. 

Metod 
Design 
Studien var en allmän litteraturstudie med innehållsanalys där publicerade 
vetenskapliga artiklar som bedömdes vara relevanta för studiens syfte granskades, 
utvärderades och sammanställdes för att få en fördjupad kunskap inom ämnet 
(Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling 
Inledningsvis gjordes fritextsökningar i databaserna CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature) och PubMed då de innehåller vetenskapliga 
artiklar inom omvårdnadsforskning. Databasen PsycINFO innehåller vetenskapliga 
artiklar som fokuserar på de psykologiska aspekterna och användes också då syftet 
var att undersöka personers erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2016). Denna 
fritextsökning gjordes för att ta reda på om det fanns artiklar inom ämnesområdet 
utifrån det valda syftet. Utifrån den övergripande sökningen och syftet bestämdes 
följande sökord: ”homosexuell”, ”patient”, ”erfarenhet” och ”omvårdnad”. De 
översattes sedan till engelskan: ”homosexual”, ”patient”, ”experience” och ”nurse”. 
Ämnesord för ”homosexual” användes i alla databaserna. Alla databasproducenter har 
sitt eget sätt att välja ämnesord till sina databaser (Friberg, 2017). I databasen 
CINAHL användes CINAHL Heading ”gay persons”, i PubMed användes Mesh-
termen ”sexual minorities” och i PsycINFO användes Thesaurus-termen 
”homosexuality”. Sökordsöversikt presenteras i tabell 1. För att uppnå en systematisk 
sökning användes de olika ämnesorden med samma kombination av fritextorden i alla 
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databaserna. De kombinerades med den booleska operatorn AND (Forsberg & 
Wengström, 2016), tabell 2. Först gjordes en sökning med ämnesorden med 
fritextorden: ”patient” och ”experience”. Därefter gjordes en kompletterande sökning 
med samma ämnesord och med fritextorden ”experience” och ”nurse”. Trunkering 
användes för att inkludera alla böjningar av fritextorden (Friberg, 2012). 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara engelskspråkiga, publicerade mellan 
2010 – 2017 och innehålla abstract samt vara vetenskapliga originalartiklar.  

CINAHL 

Sammanlagt resulterade de båda sökningarna i 102 artiklar där alla titlar lästes varav 
59 abstrakts verkade motsvara syftet och lästes, 21 artiklar lästes i sin helhet och tio 
artiklar visade sig motsvara studiens syfte. De 92 artiklarna som exkluderades 
verkade inte svara mot syftet.  

PubMed 

De båda sökningarna i resulterade i 164 artiklar där alla titlar lästes varav 45 abstrakts 
verkade motsvara syftet och lästes, 19 artiklar lästes i sin helhet och fyra artiklar 
motsvarade syftet varav samtliga artiklar var dubbletter från tidigare sökning.   

PsycINFO 

Sammanlagt resulterade båda sökningarna i 162 artiklar där alla titlar lästes varav 24 
abstrakts verkade motsvara syftet och lästes, nio artiklar lästes i sin helhet och fyra 
artiklar motsvarade syftet varav samtliga artiklar var dubbletter från tidigare sökning.  

Sammanlagt inkluderas tio artiklar varav nio artiklar var kvalitativa och en var både 
kvalitativ och kvantitativ. Endast den kvantitativa delen motsvarade syftet och 
inkluderades i studien.  

De tio artiklar som motsvarade studiens syfte kvalitetsbedömdes enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall. Bedömningsgraden av samtliga artiklar var grad I 
vilket innebar att den vetenskapliga kvalitén på artiklarna var hög. De inkluderades 
därför alla i resultatet.  

Databearbetning 
Analysen av artiklarnas innehåll utfördes enligt Forsberg och Wengström (2016). 
Artiklarna granskades var och en för sig och diskuterades sedan gemensamt med 
fokus på innehållet i förhållande till studiens syfte. Oklarheter som framkom 
tydliggjordes och diskuterades vidare tills samförstånd uppnåddes. Artikelöversikt 
gjordes av samtliga artiklar, tabell 3. Artiklarna lästes flera gånger enskilt och 
gemensamt för att kunna identifiera meningsbärande enheter. Texten lästes sedan om 
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igen för att ompröva och förtydliga de meningsbärande enheterna. Utifrån dessa 
meningsbärande enheter identifierades likheter och skillnader som bildade ett flertal 
underkategorier (”Heteronormativa antaganden”, ”Att vara osynlig i vårdmötet”, ”Att 
vara synlig i vårdmötet”, ”Att möta okunnig vårdpersonal”, ”Sjuksköterskans attityd”, 
”Exkludering av närstående”, ”Missförstånd i vårdmötet”, ”Känslan av att få sämre 
vård”, ”Strategier” och ”Att bli sedd av sjuksköterskan”). Underkategorierna 
bearbetades och omprövades ett flertal gånger. Resultatet delades slutligen in i fyra 
huvudkategorier: Att känna sig diskriminerad, Att möta okunskap, Att behöva ha 
strategier samt Att bli bekräftad.  

Forskningsetiska överväganden 
Ett vetenskapligt arbete ska utgå från etiska krav som skribenten bör ha kännedom om 
(Henricson, 2017). Helsingforsdeklarationen (2013) är en central forskningsetisk 
riktlinje som föreskriver etiska regler för forskning på människor och den mest 
grundläggande principen är att omsorgen om individen ska vara i centrum och gå före 
både vetenskapens och samhällets intressen. Till de etiska riktlinjerna hör frivillighet 
och informerat samtycke från deltagarna, att de kan avbryta när de vill utan att 
konsekvenser samt att deras personuppgifter ska behandlas konfidentiellt för att 
skydda deras integritet (World Medical Association, 2013). Lagen om etikprövning 
(SFS 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) skyddar hantering och 
förvaring av data utan tillgång för obehöriga, den enskilda individen och respekten för 
människovärdet i forskning. Essensen i forskningsetik är att värna om människors lika 
värde och integritet och det krävs etisk reflektion genomgående under arbetet 
(Kjellström, 2017). Artiklarna i studien har blivit godkända av en forskningsetisk 
kommitté eller blivit etiskt diskuterade vilket gör att studiens resultat går i linje med 
Helsingforsdeklarationen och Lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460). Den här litteraturstudien kan komma till nytta genom att 
bidra till kunskaper om homosexuella personers erfarenheter av omvårdnad och kan 
öka sjuksköterskans normmedvetenhet i vårdmöten. 

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkom i dataanalysen: Att känna 
sig diskriminerad, Att möta okunskap, Att behöva ha strategier och Att bli bekräftad. I  
resultatet framkom att homosexuella personer hade erfarenheter av att sjukvården 
genomsyrades av ett heteronormativt antagande och en förväntan att alla patienter var 
heterosexuella vilket var en av de största svårigheterna i kontakten med sjukvården 
(Chapman et al., 2012; Fredericks, Harbin, & Baker, 2017; Gabrielson, 2011; 
Hayman, Wilkes, Halcomb & Jackson, 2014; Kushner, Neville & Adams, 2013; Lee, 
Taylor & Raitt, 2011; Marques, Nogueira & De Oliveira, 2015; Munson & Cook, 
2016; O’Byrne & Watts, 2012; Stutterheim et al, 2014). Resultatet beskrev också 
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motsatsen; att homosexuella personer hade erfarenheter av normneutralt möte med 
sjukvården (Chapman et al., 2012; Lee et al., 2011; Marques et al., 2015; Stutterheim 
et al., 2014). Homosexuella personer önskade att homosexualitet skulle normaliseras 
inom vården så istället för att bli sedda som patienten med ”udda” sexuell läggning 
skulle alla sexuella identiteter räknas som normala med normala hälsobehov (Munson 
& Cook, 2016). 

Att känna sig diskriminerad  
Första kategorin belyser sjuksköterskans attityd gentemot homosexuella personer med 
närstående och deras erfarenheter av diskriminering i omvårdnaden vilket kunde leda 
till känslor av utanförskap och rädsla för att få en sämre omvårdnad. 

Homosexuella personer hade erfarenhet av negativa attityder i kontakt med 
sjukvården och upplevde därför, inför nästa vårdkontakt, rädsla för att bli 
diskriminerade av vårdpersonalen på grund av sin sexuella läggning (Fredericks et al., 
2017; Hayman et al., 2014; Gabrielson, 2011; Kushner et al., 2013; Lee et al., 2011; 
Marques et al., 2015; Munson & Cook, 2016; O’Byrne & Watts, 2014; Stutterheim et 
al., 2014). Denna rädsla kunde resultera i känslor av ensamhet och maktlöshet vilket 
kunde leda till psykisk ohälsa och depression (Fredericks et al., 2017). Äldre 
homosexuella personer uppgav att deras liv hade genomsyrats av homofobi på olika 
plan och även i sjukvården. Deras erfarenhet av diskriminering i vården, både som 
patient och som närstående till sin partner, hade lett till psykisk stress och känslor av 
utanförskap (Gabrielson, 2011; Kushner et al., 2013). Äldre homosexuella män 
uppgav också att de kände rädsla inför sitt åldrande och inför den omvårdnad som de 
skulle komma att ha behov av samt oro över vårdgivarnas attityd och bemötande 
(Kushner et al., 2013). Homosexuella män med HIV rapporterade negativa 
erfarenheter från vårdpersonalen som inkluderade allt ifrån konstiga beteenden till 
rent otrevligt bemötande och vägran att ge vård (Stutterheim et al., 2014). De beskrev 
också erfarenheter om hur omvårdnaden påverkades av irrelevanta frågor och 
fördröjning av behandling eller onödiga hänvisningar. En studie visade att nära tolv 
procent av homosexuella personer hade undvikit sjukvården och all kontakt med 
vårdpersonal efter negativa erfarenheter (Stutterheim et al., 2014). Homosexuella 
personer och deras partner kunde känna sig så exkluderade av vårdpersonalen i 
omvårdnaden att det ledde till rädsla för att inte få en likvärdig vård (Chapman et al., 
2012; Gabrielson, 2011; Hayman et al., 2013; Marques et al., 2015). Det kunde vara 
svårare att vara homosexuell närstående än patient då en partner kunde bli behandlad 
som en utomstående och varken fick den information eller det stöd som närstående till 
heterosexuella fick (Chapman et al., 2012; Marques et al., 2015). Många äldre 
lesbiska kvinnor hade erfarenhet av att ha blivit exkluderade som partner av 
vårdpersonalen som istället vänt sig till patientens biologiska familjemedlemmar för 
viktiga beslut (Gabrielson, 2011). Lesbiska föräldrar kunde uppleva exkludering av 



 

8 

 

sjuksköterskan då de erfor att sjuksköterskan endast såg en av kvinnorna som förälder 
vilket ledde till känslor av ilska, sorg och frustration över att upprepade gånger 
behöva försvara sin roll som den andra föräldern (Hayman et al., 2013). 

Att möta okunskap 
Andra kategorin beskriver hur vårdpersonalens okunskap och osäkerhet i bemötandet 
av homosexuella personer kunde leda till brister i omvårdnaden. Detta kunde resultera 
i att de kände sig missförstådda och att de fick sämre vård. 

Homosexuella personer hade erfarenhet av att sjukvårdspersonalen ofta saknade 
kunskap om homosexualitet och homosexuella personers livsstil vilket kunde 
resultera i en uppfattad osäkerhet hos vårdpersonalen (Chapman et al., 2012; 
Fredericks et al., 2017; Gabrielson, 2011; Marques et al., 2015; Stutterheim et al., 
2014). Konsekvenserna kunde vara att sjuksköterskan ibland omedvetet tog avstånd 
från personen då hen inte kände sig kompetent i sitt professionella förhållningssätt på 
grund av denna känsla av osäkerhet. Homosexuella personer kunde uppleva detta 
avståndstagande som att sjuksköterskan hade en negativ attityd mot homosexualitet 
men en del var medvetna om att det kunde bero på sjuksköterskans okunskap 
(Fredricks et al., 2017; Gabrielson, 2011; Marques et al., 2015; O´Byrne & Watts, 
2014). Homosexuella föräldrar upplvede att många vårdgivare saknade kompetens 
och kunskap för att identifiera lesbiska, gay och transgender familjers behov. De 
kände sig ofta tyngda i vårdmötet av att de behövde informera vårdpersonalen om hur 
det är att leva som en regnbågsfamilj (Chapman et al., 2012). 

Homosexuella personer erfor att de hade blivit missförstådda av sjuksköterskan och 
upplevde brister i omvårdanden när sjuksköterskan utgick från egna värderingar och 
heteronormativa förutfattade meningar (Lee et al., 2011; Marques et al., 2015; 
Munson & Cook, 2016; O´Byrne & Watts, 2014; Stutterheim et al., 2014). Kvinnor i 
en av artiklarna beskrev att sjuksköterskor kunde associera deras sexuella läggning till 
den sexuella akten och upplevde att sjuksköterskor kände sig obekväma i 
omvårdnaden. I vissa fall, när sjuksköterskan var en kvinna, kunde hon vara nervös 
för att personen skulle göra närmanden (Lee et al., 2011). Homosexuella män hade 
upplevt stigmatisering i sjukvården (O´Byrne & Watts, 2014; Stutterheim et al., 2014) 
då vårdgivarna ofta förknippade deras homosexuella läggning med sexuellt 
överförbara sjukdomar och HIV, vilket resulterade i känslor av skam och skuld hos 
männen. Lesbiska kvinnor i en av artiklarna uppgav att de fick sexuella hälsoråd och 
information som var ämnad för heterosexuella personer utan att sjuksköterskan hade 
frågat om deras sexuella identitet (Munson & Cook, 2016). Vidare fick de recept 
utskrivet på preventivmedel trots att de hade uppgett att de levde i ett samkönat 
förhållande. Lesbiska kvinnor upplevde att vid dokumentation var frågorna av 
heteronormativ karaktär där de till exempel kunde bli tillfrågade om makens eller 
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pojkvännens namn (Munson & Cook, 2016). Vårdpersonalen kunde också undvika att 
fråga om sexualitet vilket resulterade i bristfällig information till patienten (Marques 
et al., 2015). Homosexuella kvinnor som tyckte sig ha speciella behov och behöva 
annan information än heterosexuella personer uppgav exempelvis att de kunde ha 
behövt få veta hur de skulle undvika sexuellt överförbara sjukdomar och få tillgång 
till kondomer för kvinnor. Lesbiska kvinnor reagerade också på att den familje- och 
sexualrådgivning som fanns endast fokuserade på reproduktion och heterosexuella 
relationer (Marques et al., 2015). Homosexuella personer framhöll att de kände att 
vårdpersonalen behövde mer utbildning om homosexualitet för att få en ökad 
förståelse och kunskap (Fredericks et al., 2017). Homosexuella personer upplevde det 
värdefullt om sjuksköterskan hade kunskap, var påläst, hade en acceptans och höll sig 
uppdaterad (Chapman et al., 2012). 

Att behöva ha strategier 
Tredje kategorin belyser strategier homosexuella personer använder sig av i kontakt 
med sjukvården där en förväntad heterosexuell identitet i många fall antas av 
vårdgivaren. Behovet av strategier fanns beskrivet i samtliga kvalitativa 
resultatartiklar. Valet av strategi grundades på tidigare erfarenheter av sjukvården och 
patientens personlighet.  

Homosexuella personer behövde använda sig av olika strategier i kontakten med 
sjukvården (Chapman et al, 2012; Fredericks et al., 2017; Gabrielson, 2011; Hayman 
et al., 2014; Kushner et al., 2013; Lee et al., 2011; Marques et al., 2015; Munson & 
Cook, 2016; O’Byrne & Watts, 2014). Att behöva ha en strategi kunde kräva mycket 
energi och arbete och bli tröttsamt och stressigt i längden (Chapman et al., 2012; 
Fredericks et al., 2017; Munson & Cook, 2016). Patienten kände behov av stöd från 
vårdpersonalen och de erfor att det kunde bli en extra börda och stressfaktor i en 
redan sårbar situation att behöva ta ställning till om de skulle berätta om sin 
homosexualitet för vårdpersonalen eller ej (Chapman et al., 2012). Att komma ut som 
homosexuell och berätta om sin sexuella läggning sågs inte som en engångsföreteelse 
utan ett beslut som måste fattas i varje möte med en ny vårdgivare (Fredericks et al., 
2017; Munson & Cook, 2016). 

En strategi var att göra sig synlig i mötet med sjuksköterskan och berätta om sin 
homosexuella identitet (Chapman et al., 2012; Fredericks et al., 2017; Hayman et al., 
2013; Marques et al., 2015). Lesbiska kvinnor beskrev att det var viktigt att våga 
berätta och stå för sin sexuella läggning för att utmana heteronormativiteten i vården 
(Fredericks et al., 2017). De hävdade också att för sin egen självkänsla var det viktigt 
att våga komma ut av lojalitet med andra homosexuella personer och att då en bra 
strategi var en rak och tydlig kommunikation vilket kunde underlätta processen och 
undvika missförstånd (Fredericks et al., 2017). Det fanns en erfarenhet av att den raka 
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och ärliga kommunikationen ledde till att homosexuella patienter fick en bättre 
omvårdnad än vid de tillfällen där de dolde sin sexuella identitet (Marques et al., 
2015). Andra strategier homosexuella kvinnor använde sig av var att använda humor 
för att undvika pinsamma situationer eller att underlätta synliggörandet genom att ta 
med sig sin partner och presentera henne för sjuksköterskan, eller använda sig av 
detaljer i klädsel och utseende (Fredericks et al., 2017).  

Homosexuella personer använde sig också av den motsatta strategin, där de valde att 
dölja sin homosexualitet i kontakten med sjukvården på grund av rädsla för negativa 
reaktioner och stigmatisering (Fredricks et al., 2017; Marques et al., 2015; Munson & 
Cook, 2016; O´Byrne & Watts, 2014) eller för att det krävdes en allt för stor 
ansträngning att komma ut med sin homosexuella identitet (Chapman et al., 2012). 
Därför valde många personer att dölja sin homosexualitet (Chapman et al., 2012; 
Fredericks et al., 2017; Munson & Cook, 2016). Unga homosexuella män som 
tidigare hade erfarit stigmatisering i vårdmöten undanhöll i större utsträckning än de 
äldre männen sin sexuella läggning i nya vårdkontakter (O´Byrne & Watts, 2014). 
Lesbiska kvinnor valde att inte avslöja sin sexualitet för vårdpersonalen av oro och 
rädsla för att informationen skulle föras vidare och inte hållas konfidentiell (Marques 
et al., 2015; Stutterheim et al., 2014). Några homosexuella personer som använde sig 
av strategin att vara osynliga i vården, då de tyckte att fokus annars riktades mot 
själva homosexualiteten istället för på det de egentligen sökte vård för. Detta kunde 
leda till att symptom och omvårdnadsbehov kunde förbises (Gabrielson, 2011).  

En ytterligare strategi var att undvika sjukvården eller försöka hitta alternativa 
lösningar (Fredricks et al., 2017; Gabrielson, 2011; Kushner et al, 2013; O’Byrne & 
Watts, 2014; Stutterheim et al., 2014). Unga män i en resultatartikel hade erfarit 
negativa attityder i vårdmöten och valde att helt undvika sjukvården (O’Byrne & 
Watts, 2014). Kvinnor i en artikel beskrev hur de kunde välja att skjuta upp kontakten 
med sjukvården då varje vårdmöte kändes som en börda (Fredricks et al., 2017). En 
annan strategi som beskrevs var att byta vårdinrättning (O’Byrne & Watts, 2014) eller 
söka vård på drop-in kliniker alternativt akutmottagningar för att undvika en längre 
vårdrelation där det till slut skulle bli nödvändigt att komma ut och berätta om sin 
sexuella identitet (Fredricks et al., 2017). På grund av tidigare negativa erfarenheter 
inom vården samt oro inför åldrandet med sjukdom eller svaghet beskrevs hur många 
äldre personer övervägde att söka plats på äldreboende som uttalat var positiva till 
homosexuella personer för att bli bemötta med respekt och inte bli dömda för sin 
sexuella läggning (Gabrielson, 2011; Kushner et al., 2013). En annan strategi innebar 
att lesbiska kvinnor via diskussionsforum, bloggar och andra internetsidor tog reda på 
vilka vårdinrättningar som ansågs vara ”gay-vänliga” och hade en öppen attityd mot 
homosexuella personer (Haymen et al., 2014). Lesbiska kvinnor observerade 
vårdpersonalen och sjukvårdsmiljön och letade efter tecken på öppenhet mot personer 
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som inte följde heteronormen. En annan strategi innebar att kvinnorna själva tog på 
sig ansvaret att utbilda vårdpersonalen (Chapman et al., 2012; Fredericks et al., 2017). 
Det sågs också att det fanns särskilda behov av anpassning och stresshantering bland 
homosexuella patienter vilket innebar att lära sig att tolerera en ”acceptabel” nivå på 
omvårdnaden som inte alltid var optimal (Munson & Cook, 2016).  

Att bli bekräftad 
Fjärde kategorin beskriver homosexuella personers erfarenheter av att ha mött 
fördomsfria och öppna sjuksköterskor vilket ledde till att de kände sig bekräftade och 
sedda av sjuksköterskan för den de var. De erfor att sjuksköterskan hade ett 
helhetsperspektiv på personen, undvek heteronormativa antaganden samt inkluderade 
patient och närstående i omvårdnaden.  

Homosexuella kvinnor hade positiva erfarenheter av omvårdnad när de hade blivit 
bemötta av vårdpersonal som inte hade heteronormativa förväntningar och visade att 
de var öppna för att personer kunde vara homosexuella (Chapman et al., 2012; 
Fredericks et al., 2017; Lee et al., 2011; Marques et al., 2015). Lesbiska kvinnor erfor 
att om sjuksköterskan och vårdpersonalen hade en öppen och tolerant attityd mot 
homosexuella och inte antog att alla som sökte vård var heterosexuella byggdes en 
god kommunikation mellan sjuksköterska och patient baserat på tillit, respekt och 
samarbete (Lee et al., 2011). Lesbiska par som sökte vård för sina gemensamma barn 
erfor ett positivt bemötande då sjuksköterskan i bemötandet inkluderade båda 
kvinnorna som barnets föräldrar. De kände sig bekräftade av sjuksköterskan och 
upplevde att fokus verkligen lades på kontaktorsaken vilket ledde till att de kände sig 
trygga och avslappnade (Chapman et al., 2012). Patienter upplevde direkt en trygghet 
om de såg tecken på att vårdinrättningen var medveten om att det fanns andra 
patienter än bara heterosexuella. En regnbågsfärgad flagga någonstans i väntrummet 
eller en homosexuell tidskrift gjorde att de kände sig bekräftade och inkluderade 
(Fredericks et al., 2017).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Inledningsvis gjordes artikelsökningar i de tre databaserna PubMed, CINAHL och 
PsycINFO som alla innefattar omvårdnad vilket bedömdes som relevant för att öka 
trovärdigheten i studiens resultat. Valet att använda ämnesord gjorde att sökningen 
blev mer målinriktad. Sökningarna genererade i flest kvalitativa artiklar. Användning 
av en kvalitativ ansats anses vara lämplig i en litteraturstudie där erfarenheter inom 
omvårdnad beskrivs (Henricson, 2017) så detta kan bidra till studiens pålitlighet och 
trovärdighet. 
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Artiklarna valdes noggrant ut för att de skulle motsvara syftet vilket resulterade i att 
många artiklar i sökningarna exkluderades. Eftersom inte alla artiklar lästes i sin 
helhet kan det ha påverkat resultatets trovärdighet negativt då någon relevant artikel 
kan ha förbisetts. Vid sökningar med sökorden: ”gay persons”, ”sexual minorities” 
och ”homosexuality” kom artiklar upp om både homosexuella män och kvinnor. De 
artiklar som handlade om lesbiska kvinnor motsvarade bättre litteraturstudiens syfte 
då de berörde deras erfarenhet av omvårdnad. Det är anledningen till att sju av tio 
artiklar handlar om homosexuella kvinnors erfarenheter av sjukvården. Detta kan 
påverka resultatets överförbarhet och trovärdighet avseende homosexuella män då 
deras erfarenheter inte belystes i samma omfattning.  

De utvalda artiklarna speglar omvårdnad i olika områden inom sjukvården såsom 
mödravård, äldreomsorg och infektionssjukvård. Det kan bidra till trovärdigheten att 
inget omvårdnadsområde exkluderades. Fler artikelsökningar gjordes och sökorden 
ändrades, kombinerades och utökades för att hitta artiklar inom området. Det kan 
bidra till trovärdigheten i studien då sökordskombinationen var väl genomarbetad. I 
denna sökprocess uppkom dessutom samma artiklar flera gånger. Sökningarna 
avslutades då det inte hittades flera artiklar inom det valda området som motsvarade 
syftet. 

Kvalitetsgranskning utfördes av alla artiklar och det framkom att samtliga höll en hög 
vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall vilket stärker 
resultatet. Kvalitetsgranskningen genomfördes först enskilt och därefter gemensamt 
för att uppnå så korrekta bedömningar som möjligt av artiklarna. Mallen kan trots det 
ändå ge utrymme för viss subjektivitet. Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien 
var från: Australien, Kanada, Nederländerna, Nya Zealand, Portugal, Storbritannien 
(Skottland) och USA; länder med liknande samhällsförhållanden som Sverige. Då 
liknande resultat framkom i flera av artiklarna kan det dels öka trovärdigheten av 
studien dels bidra till överförbarhet av studien till andra länder med liknande 
samhällsstruktur och kultur såsom i Sverige. 
 
Urvalet i artiklarna varierade, antalet deltagare i de kvalitativa studierna var mellan 6-
30 personer. I den kvantitativa studien deltog 262 personer. Åldrarna varierade mellan 
20-81 år och personer med olika etniska bakgrunder förekom också vilket kan stärka 
trovärdigheten och överförbarheten då urvalet blev brett. För att gagna 
bekräftelsebarheten har en stegvis redovisning av studien gjorts vad det gäller 
datainsamling och databearbetning (Henricson, 2017).  

Förförståelse är den bild som forskaren/författaren har av det fenomen som ska 
studeras. I förförståelsen inkluderas tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap samt 
förutfattade meningar som författaren besitter (Henricson, 2017). Viktigt var att 



 

13 

 

försöka tolka artiklarna såsom uppfattningen var att författarna till artiklarna menat 
och inga resultat har vridits för att passa in i resultatet. En av författarna har under 
många år haft flera homosexuella arbetskollegor och upplevt att de blivit 
diskriminerade av heterosexuella personer. Den förförståelse som upptäckes existera 
ledde till flera omprövningar av kategorierna vilket kan öka resultatets trovärdighet. 

Resultatdiskussion 
Det verkar som att homosexuella personer upplever att de inte får en jämlik vård på 
grund av sin sexuella läggning. Det ser ut som att homosexuella personer många 
gånger har erfarenheter av att ha blivit diskriminerade av vårdpersonalen.  I resultatet 
beskrevs diskriminering inom omvårdnaden (Chapman et al., 2012; Fredericks et al., 
2017; Gabrielson, 2011; Hayman et al., 2014; Kushner et al., 2013; Marques et al., 
2015; O’Byrne & Watts, 2014; Stutterheim et al., 2014), vilket ledde till en känsla av 
exkludering som kunde påverka omvårdnaden negativt på flera sätt (Chapman et al., 
2012; Gabrielson, 2011; Hayman et al., 2013; Marques et al., 2015). Diskriminering 
inom sjukvården är förbjuden sedan 2001 enligt svensk lagstiftning men det är visat i 
tidigare svensk forskning att homosexuella patienter har uttryckt att sjuksköterskan i 
vissa fall verkar anse att den homosexuella läggningen är något felaktigt och sjukligt 
(Röndahl, 2009). Det är även visat att homosexuella personer kan uppleva 
distansering och negativa, dömande attityder från sjuksköterskan. Därmed kan de 
uppleva att de inte får likvärdig vård som de heterosexuella personerna (Röndahl, 
Innala & Carlsson, 2006). Erfarenheter av diskriminering kan påverka människors 
hälsa negativt och medföra konsekvenser för deras välmående. Homosexuella 
personer skattar sin hälsa lägre än genomsnittsbefolkningen och, uppvisar oftare 
riskfyllda beteenden och psykisk ohälsa (Bariola et al., 2016; Shetty et al., 2016). Det  
är tidigare visat att de homosexuella personer som har känt sig diskriminerade har en 
upp till tio gånger högre sannolikhet att inte söka vård trots att de har behov av det 
(Diaz, 2010). Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att sjukvården i Sverige ska vara 
jämlik och ges på lika villkor till alla människor oavsett hudfärg, kön, ålder, religiösa 
tro och sexuella läggning (SFS 2017:30). När homosexuella personer undviker att 
söka vård på grund av tidigare erfarenheter av diskriminering är det allvarligt då de 
redan tillhör en grupp med höga ohälsotal. Det är därför av största vikt att 
sjuksköterskan arbetar med sina egna värderingar och sitt professionella 
förhållningssätt, för att på så sätt undvika att homosexuella personer känner sig 
diskriminerade i vårdmöten och att de ska få erfara en jämlik vård.  

Det verkar som att sjuksköterskans bristande kunskap om homosexualitet leder till en 
osäkerhet i möten med homosexuella personer och att homosexuella personer kan 
uppfatta detta som ett avståndstagande och inkompetens hos sjuksköterskan. I 
resultatet sågs att homosexuella personer mötte vårdpersonal som saknade kunskap 
om homosexualitet och deras livssituation vilket ledde till missförstånd och känslan 
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av att få en sämre vård (Chapman et al., 2012; Fredericks et al., 2017; Gabrielson, 
2011; Marques et al., 2015; Stutterheim et al., 2014). Det är visat i tidigare studier att 
sjuksköterskor kan vara osäkra i mötet med homosexuella personer vilket kan leda till 
att patienter och deras närstående kan uppleva sjuksköterskan som distanserad i 
bemötandet. Det kan i sin tur leda till brister i omvårdnaden och kommunikationen 
(Dorsen & Van Devanter, 2016). Det sågs i detta resultat att närstående många gånger 
kunde känna sig exkluderade av vårdpersonalen vilket ledde till känslor av ilska och 
frustration (Chapman et al., 2012; Gabrielson, 2011; Hayman et al., 2013). 
Sjuksköterskan behöver ha förståelse för att det finns olika familjekonstellationer och 
där personerna kan ha olika behov och inkludera patientens närstående utan att göra 
heteronormativa antaganden som exempelvis att fråga en lesbisk kvinna efter hennes 
makes namn. Vårdinrättningar bör också försäkra sig om att riktlinjer och rutiner 
inkluderar olika familjekonstellationer och skapa en respektfull miljö för alla 
familjesammansättningar genom att visa en medvetenhet om att det finns andra 
sexuella läggningar än den heterosexuella (Lundberg et al., 2017). Sjuksköterskan ska 
i sin yrkesroll arbeta utifrån ett professionellt och etiskt förhållningssätt där alla 
människor ska bemötas med respekt och värdighet. Sjuksköterskan behöver ha 
kunskap och förståelse för alla individers unika livsvärld och behov. Det vore 
lämpligt att lägga mer fokus på kunskap om olika sexuella identiteter som finns i 
samhället redan i grundutbildningen för sjuksköterskor.  

Det verkar som att homosexuella personer och deras närstående som har erfarenheter 
av ett gott bemötande av sjuksköterskan upplever att de fått en personcentrerad vård. 
Denna personcentrerade vård innebär att patienten och närstående står i centrum och 
är delaktiga i omvårdnaden. Resultatet visade att de homosexuella personer som hade 
positiva erfarenheter av omvårdnad hade blivit bekräftade. De hade blivit bemötta 
med respekt och sjuksköterskan hade visat en medvetenhet om att de fanns andra 
sexuella identiteter än den heterosexuella (Chapman et al., 2012; Fredericks et al., 
2017; Lee et al., 2011; Marques et al., 2015). I alla vårdrelationer är bemötandet av 
största vikt och utifrån ett rättviseperspektiv har alla rätt till ett gott och likvärdigt 
bemötande oavsett sexuell läggning (Hanner & Wurm, 2017). I resultatet sågs också 
att homosexuella patienter erfor ett positivt bemötande om sjuksköterskan hade 
tidigare erfarenhet av omvårdnad till homosexuella personer (Lee et al., 2011). 
Tidigare forskning har visat att vårdpersonal som själva identifierar sig som 
homosexuella eller har homosexuella närstående och vänner upplevs som mer öppna 
och positiva mot patienter med annan sexuell läggning än den heterosexuella (Dorsen 
& Van Devanter, 2016). Det skulle kunna förklaras av att sjuksköterskan kan ha 
bearbetat sina egna värderingar, vilket har mynnat ut i en värdegrund avseende 
sexuell identitet. Sjuksköterskan behöver vara medveten om kommunikationens 
betydelse i den personcentrerade vården där patient och närstående ska känna sig 
trygga och inkluderade i omvårdnaden. 
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Det ser ut som att homosexuella personer som möter heteronormativ miljö och 
heteronormativa antaganden i vårdmöten upplever det som en extra börda. Det kan 
leda till känslor av oro och förtvivlan samt upplevelsen av ett uteblivet stöd från 
sjuksköterskan. Resultatet visade att homosexuella personer ofta befinner sig i en 
särskilt sårbar situation då de söker sjukvård och är beroende av stöd från 
sjuksköterskan (Chapman et al., 2012). Homosexuella personer hade en önskan om att 
inte bli sedda som ”udda” utan att alla sexuella identiteter skulle accepteras (Munson 
& Cook, 2016). Tidigare studier har visat att diskriminering av homosexuella 
personer inom vården inte behöver vara avsiktlig men det finns behov av större 
lyhördhet och acceptans från vårdpersonalen (Kersey-Matusiak, 2015). 
Sjuksköterskan behöver vara medveten om att hen kan vara patientens enda stöd 
vilket gör det ännu viktigare att forma omvårdnaden utifrån personens unika 
förutsättningar och behov för att det på så sätt per automatik blir en jämlik vård. 
Sjuksköterskan behöver vara öppen för att alla människor inte är heterosexuella och 
ge omvårdnad utifrån ett normmedvetet perspektiv. 

Irwin (2007) skriver: 

”They do not want special rights; they want equal rights” (s.75) 

Konklusion och implikation 
Sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor kommer troligen att möta homosexuella 
personer som har upplevt att den rådande heteronormen inom sjukvården har lett till 
känslor av diskriminering eller mött okunnig vårdpersonal. Känslan av utanförskap 
kan leda till isolering och rädsla hos homosexuella patienter för att få sämre vård och 
omvårdnad. Homosexuella personer kan använda sig av olika strategier i vårdmöten 
för att underlätta kontakten med vårdpersonalen. Att behöva ha strategier tar mycket 
kraft och energi från människor som befinner sig i en redan sårbar situation. 
Homosexuella personer upplevde att de fick jämlik vård då sjuksköterskan undvek 
heteronormativa antaganden och inkluderade deras närstående i omvårdnaden. De 
kände sig bekräftade när de bemöttes på ett fördomsfritt sätt. Detta visar vikten av att 
sjuksköterskan och arbetsgivare jobbar på normmedvetenheten i vården för att uppnå 
jämlik vård. Genom att sjuksköterskan har ett normmedvetet perspektiv och bemöter 
alla människor utifrån de unika individer de är blir omvårdnaden personcentrerad. Det 
kan finnas behov av att lägga fokus på ett mer normmedvetet perspektiv redan i 
grundutbildningen för sjuksköterskor och i vidare utbildning av yrkesverksamma 
sjuksköterskor. Det finns behov av mer svensk forskning inom ämnet, då den 
aspekten saknades i resultatet. Forskning med fokus på homosexuella mäns 
erfarenheter av omvårdnad behövs också, då män är underrepresenterade i tidigare 
forskning. Resultatet kommer att kunna ge både sjuksköterskestudenter och 
legitimerade sjuksköterskor stöd i sin profession då de flesta under sitt yrkesliv 
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kommer möta homosexuella personer och behöver vara medvetna om att det finns 
människor med olika sexuella identiteter. 
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Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Homosexuell 

Gay Persons (CINAHL 
heading) 

 

 

Sexual minorities (Mesh-
term)) 

 

 

Homosexuality (Thesaurus 
term) 
 
 
 

Patient Patient* (fritext) Patient* (fritext) Patient* (fritext) 

Erfarenheter Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 

Omvårdnad 
Nurs* (fritext) 
 

Nurs* (fritext) 
Nurs* (fritext) 
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*Siffror inom parentes är antal dubbletter från tidigare sökningar. 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-10-24 CINAHL Sökord: ( "Gay persons+") AND 
patient* AND experienc* 
Limits: Abstract available, 
published date: 2010-2017, Peer 
reviewed, Language: English 

76 47 16 7 

2017-10-24 PubMed Sökord: ”Sexual minorities” 
[Mesh] AND patient* AND 
experienc* 
Limits: Abstract available, 
published date: 2010-2017, Peer 
reviewed. 
 

91 32 14 0 (2*) 

2017-10-24 PsycINFO Sökord: 
MJMAINSUBJECT.EXACT.EXP
LODE(”Homosexuality”) AND 
patient* AND experienc* 
Limits: Language: English, 
published date: 2010-2017. 

53  14 5 0 (1*) 

2017-10-31 CINAHL 

Sökord: (MH "Gay persons+") 
AND experienc* AND nurs* 
Limits: Abstract available, 
published date: 2010-2017, Peer 
reviewed, Language: English 26 12 5 3 

2017-10-31 PubMed 

Sökord: ”Sexual minorities” 
[Mesh] AND experienc* AND 
nurs* 
Limits: Abstract available, 
published date: 2010-2017, Peer 
reviewed. 
 73 16 5 0 (2*) 

2017-10-31 PsycINFO 

Sökord: 
MJMAINSUBJECT.EXACT.EXP
LODE(”Homosexuality”) AND 
experienc* AND nurs* 
Limits: Language: English, 
published date: 2010-2017. 109 10 4 0 (3*) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

Referens Chapman, R., Wardrop, J., Freeman, P., Zappia, T., Watkins, R. & Shields, L. (2012). A 
descriptive study of the experiences of lesbian, gay and transgender parents accessing health 
services for their children. Journal of Clinical Nursing, 21, 1128-1135. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2011.03939.x 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 
 

Syfte Syftet var att undersöka lesbiska, gay och transgender familjers erfarenhet av att söka vård för sina 
barn. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval 11 lesbiska, gay och transgender föräldrar 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer och ljudinspelningar 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats x De upplever och erfar att många vårdgivare saknar kompetens eller kunskap för att 
identifiera lesbiska, gay och transgender familjers behov.  

x De erfar att vårdinrättningar bör försäkra sig om att alla riktlinjer och rutiner inkluderar 
alla olika familjekonstellationer. 

x De erfar att vårdpersonalen bör få relevant och uppdaterad utbildning som skapar en 
respektfull miljö för alla olika familjer. 

x Lätt för ena partnern att känna sig utanför och exkluderad då vårdpersonalen endast 
kunde se ”en” förälder.  

x De kände att de själva fick undervisa vårdpersonalen om hur det är att leva som en LGBT 
familj och detta blev en extra börda och stressfaktor i en redan sårbar situation där de var 
i behov av stöd från vårdpersonalen. 

x De positiva erfarenheterna var där vårdpersonalen inte gjorde heteronormativa 
antaganden eller dömde utan fokuserade på kontaktorsaken och barnet. 

x Positiva erfarenheter när vårdpersonalen bekräftade båda partnerna som föräldrar. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

Referens Fredericks, E., Harbin, A. & Baker, K. (2017). Being (in)visible in the clinic: A qualitative study 
of queer, lesbian and bisexual women´s health care experiences in Eastern Canada. Health Care 
for Women International, 38, 394-408. doi: 10.1080/07399332.2016.1213264  

Land  
Databas 

Canada 
Cinhal 

Syfte Syftet var att undersöka queer, lesbiska och bisexuella kvinnors erfarenhet av att komma ut som 
homosexuella -  att vara synliga eller osynliga i kontakten med sjukvården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv studiedesign 

Urval 18 queer, lesbiska och bisexuella kvinnor i åldern 23-73. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer som transkriberades 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats x Lesbiska kvinnors erfar att det är viktigt att våga berätta om sin sexuella läggning för att 
utmana heteronormativiteten i vården. 

x För sin egen självkänslas skull var det viktigt att komma ut och inte dölja en bit av sig 
själv och att bli sedd som en helhet samt av lojalitet för andra homosexuella personer.  

x Vid varje vårdkontakt observerade dem vårdpersonalen och miljön och letade efter 
tecken på acceptans av homosexuella personer (tex en regnbåge, en poster, en 
informations broschyr som inkluderade homosexuella) för att bestämma sig om det var 
tryggt att komma ut eller ej. 

x De berättade om strategier för att bli synliga inom vården. Strategier kunde vara att ta 
med sig sin partner och presentera denne, använda humor för att undvika pinsamma 
situationer, använda sig av detaljer i klädsel och utseende etc. 

x De erfor även att vårdpersonalen var rädda för att förolämpa dem och säga något politiskt 
inkorrekt och en bra strategi var att vara tydlig och rak i kommunikationen och ordval 
som kunde underlätta processen att komma ut med sin sexuella läggning och för att 
undvika missförstånd.  

x De som valde att vara osynliga gjorde detta på grund av att de inte kände sig trygga samt 
var rädda för att få en sämre vård. 

x Vissa kvinnor som valde att vara osynliga berättade att de hellre sökte sig till akuten och 
drop-in mottagningar för att undvika en längre vårdrelation där man till slut behövde vara 
öppen om sin sexualitet.  

x Båda valen (att vara synlig eller osynlig i kontakten med vården) krävde mycket energi 
och arbete och blev mycket stressigt och tröttsamt i längden för dessa kvinnor.  

x Många queer, lesbiska och bisexuella kvinnor upplever det komplicerat och som en börda 
att behöva ta beslutet om att avslöja sin sexuella identitet i varje kontakt med sjukvården.  

x Mer utbildning krävs för ökad förståelse och kunskap om hur de kan underlätta för 
patienten att våga avslöja sin sexuella läggning.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

Referens Gabrielson, M. (2011). ”I Will Not Be Discriminated Against” Older Lesbians Creating New 
Communitites. Advances in Nursing Science, 34, 357-373. doi: 10.1097/ANS.0b013e3182300db8 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva hur äldre lesbiska kvinnors livserfarenhet samt förväntningar på åldrande 
påverkar deras val att bo i ett äldreboende för LGBT personer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval 10 lesbiska kvinnor i åldern 55+ 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer, berättelser (case study) 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats x Kvinnorna uppgav att deras omvårdnadsbehov många gånger har förbisetts i kontakten 
med sjukvården relaterat till deras homosexuella läggning. 

x Kvinnorna beskrev att de har erfarit diskriminering och rädsla samt förväntad homofobi 
av vårdgivare både som patient och som anhörig till sin partner. 

x Många av kvinnorna har erfarenhet av att ha blivit exkluderade som partner till en 
homosexuell patient av vårdgivare som istället vänt sig till patientens biologiska 
familjemedlemmar för viktiga beslut.  

x På grund av tidigare negativa erfarenheter (homofobi och diskriminering) samt oro inför 
åldrandet och vad det för med sig (sjukdom och svaghet) överväger de att söka plats på 
äldreboende som är LGBT vänliga. 

x Det finns ett behov av att förbättra kunskapen hos vårdpersonalen för att synliggöra och 
skapa bättre förståelse för denna minoritetsgrupp. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I  



BILAGA C  

V 

 

Artikel 4 

 

Referens Hayman, B., Wilkes, L., Halcom, E. & Jackson, D. (2013). Marginalised mothers: Lesbian women 
negotiating heteronormative health care services. Contemporary Nurse, 44, 120-127. doi: 
10.5172/conu.2013.44.1.120  

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka lesbiska mödrars erfarenhet av sjukvården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval 15 lesbiska par (30 kvinnor) i åldern 28-58 

Datainsamling ”Story-sharing” metod och semi-strukturerade intervjuer 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys  

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats x Många kvinnor erfor homofobi i kontakten med sjukvård som yttrade sig som: 
exkludering (av den andra kvinnan som förälder), heterosexuella antaganden, irrelevanta 
frågor och en sämre vård (vårdvägran).  

x De upplevde känslor av ilska, sorg, frustration och att upprepade gånger behöva försvara 
sin roll som den andra föräldern. 

x De använde sig av två specifika strategier för att undvika homofobi från vårdpersonalen.  
En gick ut på att via internetsidor, bloggar och diskussionsforum söka upp ”gay-vänliga” 
vårdinrättningar. Den andra gick ut på att de själva tog på sig ansvaret att informera 
vårdpersonalen om lesbiska kvinnor och normalisera homosexualiteten och samkönade 
relationer när de sökte vård.  

x Det är tydligt att lesbiska familjer är en utsatt grupp i kontakt med sjukvården och 
speciellt i kontakten med mödravården.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

VI 

 

Artikel 5 

Referens Kushner, B., Neville, S. & Adams, J. (2013). Perceptions of ageing as older gay man: a qualitative 
study. Journal of Clinical Nursing, 22, 3388-3395. doi: 10.1111/jocn.12362 

Land  
Databas 

New Zealand 
CINAHL 

Syfte Syfte: syftet var att undersöka erfarenheter av homosexuella mäns åldrande. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 

Urval 12 gay män i åldern 65-81 

Datainsamling  Semi-strukturerade intervjuer och ljudinspelningar 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats x Många av de homosexuella männen uppgav att deras liv har genomsyrats av homofobi på 
olika plan vilket har lett till mycket stress och utanförskap 

x De uppgav att de känner oro inför sitt åldrande och inför den omvårdnad som de kommer 
att ha behov av och av vårdgivarnas attityd mot äldre homosexuella män. 

x Då de tidigare har erfarit negativa upplevelser i kontakt med sjukvården uttrycker de en 
önskan om att ej bli diskriminerade, att bli bemötta med acceptans och att inte bli dömda 
på grund av sin sexuella läggning i äldreomvården.  

x Många av männen uppgav att de helst ville bo på ett hem som är gay-vänligt med andra 
homosexuella personer istället för på ett ordinärt äldreboende för att undvika 
diskriminering. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

VII 

 

Artikel 6 

 

Referens Lee, E., Taylor, J. & Raitt, F. (2011). ”It´s not me, it´s them”: How lesbian women make sense of 
negative experiences of maternity care: a hermeneutic study. Journal of Advanced Nursing 67, 
982-990. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05548.x 

Land  
Databas 

Storbritannien (Skottland) 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka lesbiska kvinnors erfarenhet av mödravård och tolka de negativa 
upplevelserna. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Hermeneutisk metod 

Urval 8 kvinnor 

Datainsamling Ostrukturerade intervjuer skrevs ner som berättande texter 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats x Kvinnorna erfor positivt bemötande av den vårdpersonal som hade tidigare erfarenhet av 
att vårda homosexuella patienter. 

x De var osäkra på om det negativa bemötandet/attityder från vårdpersonal berodde på 
personalens egna värderingar och på andra faktorer som tex stress eller om anledningen 
var att patienterna var homosexuella.  

x Kvinnorna var osäkra på om vårdpersonalen blev tvungen att ”acceptera” dem enligt 
sjuksköterskans professionella förhållningssätt. 

x  
x De erfor att sjuksköterskorna associerade patientens sexuella läggning till den sexuella 

akten och upplevde att detta kunden leda till att sjuksköterskan kände sig obekväm i 
omvårdnaden och rädd för att patienten kunde göra närmanden de var lesbiska.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I  



BILAGA C  

VIII 

 

Artikel 7 

 

Referens Marques, A., Nogueira, C. & De Oliveira, J. (2015). Lesbians on Medical Encounters: Tales of 
Heteronormativity, Deception, and Expectations. Health Care for Women International, 36, 988-
1006. doi: 10.1080/07399332.2014.888066  

Land  
Databas 

Portugal 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka lesbiska kvinnors positiva och negativa erfarenheter i kontakt med 
sjukvård. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Analytisk 

Urval 30 lesbiska kvinnor i åldern 21-63 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer och ljudinspelningar  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats x Lesbiska kvinnor upplevde svårigheter att välja om de ska avslöja sin sexuella läggning i 
möten med vårdgivare eller ej då vårdinrättningarna ofta hade ett heteronormativ 
antagande.  

x De som valde att komma ut menade att detta var fördelaktigt då det oftast resulterade i en 
bättre och öppen relation/kommunikation med vårdpersonalen och i en bättre vård. 

x De som valde att inte avslöja sin sexuella läggning kunde dels känna att det var onödig 
information i sammanhanget eller var rädda för negativa reaktioner och diskriminering 
från vårdpersonalen. 

x De som tvekade med att komma ut var oroliga för att sekretessen inom vården skulle 
brista. 

x Kvinnorna erfor att heterosexuella antaganden styrde inom vården både vad det gällde 
miljö och personalens frånvaro av frågor. Dessa antaganden resulterade ofta i oönskade 
effekter samt missförstånd. Detta kunde också leda till bristfällig information som tex i 
sexuella frågor (”safe sex”). 

x De upplevde att heteronormativiteten inom vården enbart fokuserade på familjeplanering 
där reproduktion för heterosexuella par står i centrum. 

x De upplevde känslor av exkludering och brist av stöd. 
x Kvinnorna uppgav att om vårdpersonalen alltid hade haft en tolerant attityd mot 

homosexuella, om systemet inte hade varit byggt på heteronormativa antaganden samt 
om det satsades mer på homosexuellas behov och intressen hade en god relation byggd 
på respekt, tillit och samarbete mellan vårdgivare och patient varit möjlig.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
 



BILAGA C  

IX 

 

Artikel 8 

 

Referens Munson, S. & Cook, C. (2016). Lesbian and Bisexual women´s sexual healthcare experiences. 
Journal of Clinical Nursing, 25, 3497-3510. doi: 10.1111/jocn.13364  

Land  
Databas 

New Zealand  
Cianhl och PubMed 

Syfte Syftet var att få en bättre insikt i lesbiska och bisexuella kvinnors upplevelse av kontakten med 
sjukvården och att få ökad förståelse för deras behov. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Deskriptiv 

Urval 6 lesbiska eller bisexuella kvinnor i åldern 23-46 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer och ljudinspelningar som skrevs ner i berättelser. 

Dataanalys Induktiv analys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet  

Slutsats x Lesbiska och bisexuella kvinnor upplever problem då de söker (sexuell) vård framförallt 
på grund av vårdpersonalens heteronormativa antaganden och vårdinrättningens miljö. 

x Lesbiska och bisexuella kvinnor har hittat strategier när de söker sjukvård som får dem 
att känna sig trygg(are) trots att de har upplevt motgångar såsom homofobi. 

x Strategier: anpassning och stresshantering ledde till flexibilitet (vilket hjälpte dem). 
x Upplevelse av att ständigt behöva ta ställning till att berätta om sin sexuella läggning 

eller ej. 
x Varje nytt möte med sjukvården präglades av känslor av osäkerhet om de skulle få sämre 

vård om de var öppna ned sin sexuella läggning. 
x De lär sig att ”tolerera” en ”acceptabel” nivå av vården (icke alltid optimal). 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

X 

 

Artikel 9 

 

Referens O`Byrne, P. & Watts, J. (2014). Include, differentiate and manage: gay male youth, stigma and 
healthcare utilization. Nursing Inquiry, 21, 20-29. doi: 10.1111/nin.1214 

Land  
Databas 

Canada 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka deras erfarenhet och uppfattning av stigmatisering i kontakt med 
sjukvården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 

Urval 8 unga homosexuella män i åldern 20-29. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats x Deras upplevelse av stigma i kontakten med vårdpersonalen var att det inte nödvändigtvis 
var en medveten stigmatisering från vårdpersonalens sida men de homosexuella männen 
uppfattade och upplevde stigmatisering i kommunikationen och mötet. 

x Många av männen uppfattade vårdpersonalen som dömande och vissa av männen valde 
att undvika vård eller bytte vårdinrättning på grund av känslor av diskriminering. 

x De som tidigare hade erfarit stigmatisering i vårdmöten drog sig för att vara öppna med 
sin sexuella läggning i nya vårdkontakter. 

x Männen upplevde stigmatisering på grund av att vårdgivarna ofta förknippade deras 
homosexuella läggning med sexuellt överförbara sjukdomar och HIV och bekymrade sig 
över detta utan att ta reda på om de ens var sexuellt aktiva.  

x De uppfattade att vårdpersonal stigmatiserade dem genom att associera homosexualitet 
med könssjukdomar och HIV vilket ledde till känslor av skam och skuld hos männen.  

x De beskrev faktorer som gjorde kontakten med sjukvården mindre stigmatiserad (fråga 
relevanta frågor, information/rådgivning ska ges med tanke på sexuell aktivitet istället för 
att grundas på den sexuella läggningen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

XI 

 

Artikel 10 

Referens Stutterheim, S., Sicking, L., Brands, R., Baas, I., Roberts, H., Van Brakel, W., Lechner, L., Kok, 
G. & Bos, A. (2014). Patient and Provider Perspectives on HIV and HIV-Related Stigma in Dutch 
Health Care Settings. Aids Patient Care and STDs, 28. doi: 10.1089/apc.2014.0226 

Land  
Databas 

Holland 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka perspektiven hos personer som lever med HIV samt hos vårdpersonal och 
deras relation/interaktion.  

Metod:  
Design 

Mixed metod kvalitativ och kvantitativ.  
 

Urval 262 homosexuella män med HIV i ålder 27-66, 14 blandad vårdpersonal ålder 24-66 

Datainsamling Frågeformulär, individuella semi-strukturerade intervjuer och ljudinspelningar. 

Dataanalys Tematisk analys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats x Personer som levde med HIV rapporterade negativa erfarenheter med vårdpersonalen 
som inkluderade konstiga beteenden, irrelevanta frågor, otrevligt bemötande, skuld, 
medömkan, överdriven eller likgiltig försiktighet, vägran att vårda, onödiga hänvisningar, 
uppskjuten behandling, dåligt stöd och konfidentiell överträdelse.  

x De uppgav även positiva erfarenheter som inkluderade jämlik behandling, delaktighet i 
sin egen hälsa, socialt stöd och försäkran om konfidentiell behandling.  

x De kände sig respekterade och bekräftade. 
x Dessa homosexuella personers negativa upplevelser av omvårdnad kan bero på 

vårdpersonalens begränsade kunskaper om sjukdomen.  
x 11.8 % av de homosexuella personerna uppgav att de har undvikit sjukvården och 

sjukpersonal efter negativa erfarenheter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA D  

XII 
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