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Referensnr 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

21 

2004 

Canada 

 

Sinding C, 

Barnoff L, 

Grassau P. 

Homophobia and 

heterosexism in 

cancer care: The 

experience of 

lesbians.  

 

Att studera lesbiska 

kvinnors upplevelser av 

cancervård.  

Kvalitativ 

n=26 

Homofobi och 

heterosexism finns inom 

cancervård och påverkar 

lesbiska kvinnors 

upplevelse av vård.  

Bra kvalitet 

Grad I 

22 

2001 

Sverige 

Röndahl G, 

Innala S, 

Carlsson M. 

Nursing staff and 

nursing student’s 

attitudes towards 

HIV-infected and 

homosexual HIV-

infected patients in 

Sweden and the 

wish to refrain 

from nursing.  

 

Att undersöka och 

jämföra vårdpersonals 

och vårdstudenters 

attityder gentemot HIV-

smittade patienter och 

HIV-smittade 

homosexuella patienter.  

Kvantitativ  

n=222 

Generellt sett har 

vårdpersonal och 

vårdstudenter empatiska 

känslor gentemot både 

HIV-smittade patienter 

och HIV-smittade 

homosexuella patienter. 

Bra kvalitet 

Grad I 

23 

2004 

Sverige 

Röndahl G, 

Innala S, 

Carlsson M. 

Nursing staff and 

nursing students´ 

emotions towards 

homosexual 

patients and their 

wish to refrain 

from nursing if the 

option existed.  

 

Att undersöka känslor 

hos vårdpersonal och 

vårdstudenter gentemot 

homosexuella patienter. 

Påverkar kön eller den 

kulturella bakgrunden 

dessa känslor? Finns det 

en önskan att avstå från 

att vårda homo- 

sexuella patienter?  

Kvantitativ  

n=222 

36 % av vårdpersonalen 

uttryckte att de skulle 

avstå från att vårda 

homosexuella patienter 

om möjligheten fanns. 9 

% av de vård studerande 

skulle avstå från att vårda 

homosexuella patienter 

om möjlighet fanns.  

Bra kvalitet 

Grad 1 
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24 

2003 

Canada 

Daley A. Lesbian health and 

the assumption of 

heterosexuality: 

An organizational 

perspective.  

Att utforska 

antagandet av 

kvinnors 

heterosexualitet på 

ett sjukhus och att 

synliggöra 

sjukhusets 

organisationspoliti

k och praktik 

rörande 

heteronormativitet. 

   

Kvalitativ 

n=4 

Sjukhuset som 

organisation 

upprätthåller den 

heterosexuella normen 

och detta leder till att 

lesbisk hälsa ej 

synliggörs.  

Bra kvalitet 

Grad 1 

25 

2005 

Sverige 

Röndahl G. Heteronormativity 

in a Nursing 

Context. 

Att beskriva 

situationen inom 

vården för lesbiska 

och bögar genom 

att studera attityder 

hos vårdpersonal 

och vårdstudenter 

samt erfarenheter 

hos homosexuell 

vårdpersonal och 

deras 

arbetssituation, 

homosexuella 

patienter och 

partners i möte 

med omvårdnad.  

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

 

Avhandling 

grundad på 4 olika 

studier 

I Sverige har endast en 

minoritet av 

omvårdnadspersonale

n en negativ syn på 

homosexuella. Dock 

finns en 

heterosexuellnorm. 

För att underlätta 

kommunikation och 

synliggöra 

homosexuella måste 

vårdpersonal, 

homosexuella själva, 

samt deras partners 

bidra till en öppenhet 

som i sin tur kan 

främja medvetenhet 

inom vården.  

Bra kvalitet 

Grad I 



Tabell 2:1 Artikelöversikt                                       Bilaga 1  

 

                   3(6) 

 

26 

1985 

USA 

Douglas CJ, 

Kalman CM, 

Kalman TP. 

Homophobia 

among 

physicians and 

nurses: An 

empirical study.  

Att undersöka och 

mäta graden av 

homofobi hos 

sjuksköterskor och 

läkare.  

Kvantitativ 

n=128 

Generellt sett hade 

sjuksköterskor och 

läkare en låg grad av 

homofobiska känslor. 

Dock fanns en hög grad 

(10 %) av väldigt 

fientliga homofobiska  

känslor gentemot 

homosexuella HIV-

smittade patienter.  

 

Medel kvalitet 

Grad II 

27 

1999 

England 

Stewart D. The attitudes and 

attributions of 

student nurses: 

do they alter 

according to a 

person’s 

diagnosis or 

sexuality and 

what is the effect 

of nurse 

training? 

Att undersöka 

sjuksköterskestudenters 

fördomar mot en 

patient relaterat till 

sjukdoms diagnos och 

sexuell identitet. Samt 

att belysa om dessa 

fördomar förändras 

under utbildningens 

gång.  

Kvantitativ 

n=4 skolklasser, 

192 elever 

Majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna 

har positiva attityder 

gentemot AIDS och 

leukemi patienter. Det 

fanns fler fördomar 

relaterade till patienter 

med AIDS är patienter 

med leukemi. Det fanns 

inget samband mellan 

fördomarna relaterade 

till AIDS och sexuell 

identitet.  

 

Bra kvalitet 

Grad I 
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28 

2002 

Sverige 

 

Westerståhl 

A, 

Segesten K, 

Björkelund 

C. 

GPs and lesbian 

women in the 

consultation: 

issues of 

awareness  

knowledge.  

Att studera 

allmänläkares  

medvetenheten om att 

ha lesbiska patienter 

samt deras kunskap om 

hälsofrågor relaterat till 

lesbiska kvinnor. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ. 

n=76 

Medvetenheten av att ha 

lesbiska patienter är 

begränsad hos 

allmänläkare. Orsaken 

kan vara relaterad till 

samhällets 

heteronormativitet och 

denna kan upprätthålla 

lesbiska patienters 

osynlighet inom 

sjukvården.  

Bra kvalitet 

Grad I 

29 

2003 

Sverige 

Westerståhl 

A, 

Björkelund 

C. 

Challenging 

heteronormativity 

in the 

consultation: a 

focus group study 

among general 

practioners.  

Att försöka förstå 

mekanismerna bakom 

heteronormativiteten i 

läkare/patient mötet, 

med speciell fokus på 

den relativt osynliga 

lesbiska kvinnan.  

Kvalitativ 

n=10 

Patient och läkarmötet är 

ett effektfullt men inte 

tillräckligt hjälpmedel för 

att synliggöra lesbiska 

kvinnor i vården. Läkare 

måste också vara öppna 

för icke  

traditionella familjer och 

sexualiteter, samt 

reflektera över relevanta 

aspekter utifrån 

patientens  

perspektiv.  

Medel kvalitet 

Grad II 
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30 

1998 

USA 

Eliason MJ.  Correlates of 

prejudice in nursing 

students.  

Att undersöka och 

jämföra fördomar om 

ras och sexuell 

identitet hos 

vårdstudenter. 

Kvantitativ 

n=116 

Vårdstudenter visade sig ha 

en högre grad av 

bekvämlighet och 

positivare attityd gentemot 

människor tillhörande en 

etnisk minoritet än 

gentemot människor 

tillhörande en sexuell 

minoritet. Det fanns ett 

samband mellan negativa 

attityder gentemot etniska 

minoriteter och negativa 

attityder gentemot sexuella 

minoriteter.  

 

Medel kvalitet 

Grad II 

31 

2006 

England 

Clover D. Overcoming 

barriers for older 

gay men in the use 

of heath services: A 

qualitative study of 

growing older, 

sexuality and 

health.  

Att utforska äldre 

bögars upplevelser av 

hälsa och sjukvård 

samt att undersöka 

hur primärvården kan 

bli bättre på att möta 

äldre bögars behov.  

Kvalitativ 

n=10 

Vårdpersonal och social 

arbetare behöver bli bättre 

på att prata om äldre män 

och sexualitet. Detta för att 

synliggöra äldre 

homosexuella män och 

deras behov.  

Bra kvalitet 

Grad I 
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32 

1998 

Scotland 

 

Robertson 

AE.  

The mental health 

experience of gay 

men: a research 

study exploring 

gay men’s health 

needs.  

Att utforska 

homosexuella mäns 

upplevelse och bild 

utav hälsa samt hälso- 

och sjukvård. 

Kvalitativ 

n=37 

Homofobi och 

heteronormativitet 

påverkar bögar på ett 

negativt sätt. Vissa 

försöker normalisera sig 

själva genom att leva 

heterosexuellt, men detta 

resulterar i dålig hälsa. 

De flesta männen ville 

inte komma ut och detta 

kunde resultera i att deras 

mentala hälsobehov inte 

blev mött. Professionell 

vårdpersonal måste skapa 

en trygg miljö så att 

bögar kan tala öppet om 

sin sexualitet och på så 

sätt bli sedda och mötta.  

Bra kvalitet 

Grad I 

33 

2006 

USA 

Heck JE, 

Sell LR, 

Gorin SS. 

Health care access 

among individuals 

in same-sex 

relationships. 

Att undersöka 

tillgängligheten av vård 

för patienter som är 

involverade i 

samkönade relationer 

jämfört med patienter 

som lever i olikkönad 

relationer.  

Kvantitativ 

n=94032 

Tillgängligheten av vård 

för kvinnor i samkönade 

var signifikant sämre än 

för kvinnor som lever i 

olikkönade relationer. 

Tillgängligheten av vård 

för män i samkönade 

relationer skiljde sig inte 

från män som lever i 

olikkönade relationer.  

Bra kvalitet 

Grad I 
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