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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Svensk och internationell forskning berörande transpersoners hälsa och 

livssituation  visar att diskriminerande behandling av transpersoner sträcker sig över så gott som 

alla samhällsinstitutioner. Diskriminering av transpersoner i hälso- och sjukvård är ett allvarligt 

problem som resulterat i en misstro till och ett undvikande av att söka hälso- och sjukvård bland 

transpersoner. I denna studie har problemet utforskats från perspektivet av sjuksköterskor i 

kontexten av somatisk akutsjukvård där sjuksköterskan kan vara den första kontakten mellan 

patienten och sjukvården. Trots att vårdtiderna kan vara korta, kan sjuksköterskans bemötande av 

patienten på akutmottagningen ha en stor påverkan på patientens fortsatta förtroende för 

sjukvården. Syfte: Avsikten var att identifiera förbättringsområden i omvårdnad av 

transpersoner genom att utforska sjuksköterskors upplevda möjligheter och begränsningar i 

vården av patienter med transidentitet på somatiska akutmottagningar. Metod: I arbetet 

användes en kvalitativ ansats med fokusgrupper. Studiedeltagarna innefattade tjugotvå 

sjuksköterskor från fem olika somatiska akutmottagningar i Mellansverige. Materialet 

bearbetades och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: 

Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier och sex underkategorier. Resultaten visar att 

sjuksköterskorna upplever sig vårda patienter med ett likvärdigt förhållningssätt, utan att 

påverkas av sina personliga åsikter. Sjuksköterskorna upplevde en avsaknad av kunskap gällande 

vården av transpersoner. Sjuksköterskorna identifierade brister i vården, såsom möjlighet till mer 

personcentrerade inställningar på sjuksköterskornas arbetsinstrument och hjälpmedel. Slutsats: 

Personcentrerad omvårdnad identifierades som ett område för förbättring i sjuksköterskornas 

arbete för att stärka transpersoners position inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor kan genom 

att representera professionen i organisationer som rör hbtq-frågor stärka relationen mellan hbtq-

personer och sjukvården.  

Nyckelord: Transperson, Sjuksköterska, Omvårdnad, Kommunikation, Kunskap 
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ABSTRACT 

Background: Swedish and international research regarding the general health and living 

situation of transgender persons demonstrates experiences of discrimination from several 

community institutions. Discrimination of transgender persons in health care is a serious issue 

that has been shown to result in loss of faith and an avoidance of seeking medical attendance. 

This paper examines the issue from the perspective of registered nurses in a context of somatic 

emergency medical care, where nurses may be the first contact between the patient and the health 

care system. Despite the relatively fast treatment patients receive in emergency medical care, the 

treatment by a registered nurse can have a big impact on patients’ future perception of the health 

care system. Aim: The purpose of the study was to identify areas of improvement in the care of 

transgender persons by exploring registered nurses experiences of challenges and possibilities in 

the care of patients who identify as trans, in emergency medical care units. Method: The study 

held a qualitative approach with focus groups as a method. Study participants included twenty-

two registered nurses emerging from five separate emergency wards in central Sweden. Data was 

processed and analyzed with content analysis with an inductive approach. Results: The content 

analysis resulted in three main categories and six subcategories. The results demonstrated that 

participating nurses perceived their treatment was given in a ‘natural’ manner, not affected by 

their personal attitudes. Nurses experienced a lack of knowledge regarding the care of 

transgender persons and believed education and a more inclusive work environment to be factors 

having a big impact on the relationship between a nurse and a transgender patient. Conclusion: 

Person-centered care was identified as a possible area for improvement in the registered nurses 

work with the aim to strengthen the position of transgender patients in healthcare. By 

representing the profession of registered nurses in organizations concerning lgbt-issues, the 

relationship between lgbt-persons and healthcare can be improved.  

Keywords: Transgender person, Registered nurse, Nursing care, Communication, Knowledge 
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BAKGRUND 

Introduktion 

Transpersoners rättigheter och plats i samhället 

har under de senaste åren uppmärksammats allt 

mer i både svensk och internationell media. 

Detta har bidragit till viktiga lagändringar och 

en förstärkning av transpersoners kamp för lika 

rättigheter och möjligheter (Sveriges Riksdag, 

2013; Arbetsmarknadsdepartementet, 2014; 

Socialstyrelsen, 2015; Bah Kuhnke, Johansson 

& Wikström, 2016). Det finns emellertid 

fortfarande en stor risk för ohälsa och utsatthet 

bland transpersoner (Clements-Nolle, Marx & 

Katz, 2006; Dhejne, Van Vlerken, Haylens & 

Arcelus, 2016). Bland homosexuella, bisexuella, 

trans- och queerpersoner (hbtq-personer) i 

Sverige är det framförallt unga transpersoner 

som är utsatta (Darj & Nathorst-Böös, 2008; 

Zeluf et al., 2016). Studier har visat att 

transpersoner utsätts för våld och diskriminering 

från många olika håll i samhället, vilket gör att 

en del transpersoner till exempel avstår från att 

söka vård eller delta i sociala sammanhang 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Zeluf et al., 

2016). För att öka livskvaliteten och tryggheten 

för denna grupp behövs förutom lagändringar 

även information och ett normkritiskt arbete 

med bred ansats i samverkan mellan olika 

samhällsnivåer (Arbetsmarknadsdepartementet, 

2014; Folkhälsomyndigheten, 2015). Då många 

transpersoner har behov av hjälp och stöd från 

hälso- och sjukvård är förståelse för transfrågor 

hos vårdpersonal viktig för att ge en god och 

personcentrerad vård (Lombardi, 2001; 

Socialstyrelsen, 2015).  

Personer med transidentitet 

Transpersoner tillhör en heterogen grupp 

människor vars könsidentitet och/- eller 

könsuttryck skiljer sig från det kön som 

tilldelades dem vid födseln (se tabell 1). I denna 

kontext syftar kön till de kroppsliga egenskaper 

som många upplever avgöra om en person är 

man eller kvinna medan könsidentitet refererar 

till en människas subjektiva upplevelse av att 

tillhöra ett kön (RFSL, 2016a; 2016b). En 

person vars könsidentitet är kongruent med det 

kön som registrerades vid födseln kan betecknas 

som cisperson. Hos personer där det råder en 

inkongruens mellan könsidentiteten eller 

könsuttrycket och det tilldelade juridiska könet 

kan beteckningen trans eller transperson 

användas (Arver, Dhejne & Öberg, 2015). 

Vidare syftar könsuttryck till kroppsliga 

manifestationer av kön såsom genom klädsel 

(RFSL, 2016a).  

Begreppet transperson (Darj & Nathorst-Böös, 

2008; RFSL, 2016b) rymmer alla personer som 

inte är cispersoner och som på olika sätt 
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identifierar sig med begreppet trans. Gemensamt 

för transpersoner och personer med 

transerfarenhet är att de bryter samhällets 

normer kring kön, könsidentitet och-/ eller 

könsuttryck. En transperson kan ha en manlig 

eller kvinnlig könsidentitet (binär transperson) 

eller en icke-binär könsidentitet mellan manligt 

och kvinnligt alternativt bortom tvåkönsnormen. 

Begreppen trans och cis berör endast identitet 

och könsuttryck och bör inte förväxlas med 

sexualitet (RFSL, 2016a; 2016b). Läs mer om 

de olika könsidentiteterna och termerna under 

tabell 1. 

Hur stor andel av befolkningen som identifierar 

sig som transpersoner är okänd och mätningar 

som genomförts visar en stor spännvidd mellan 

resultaten. Många studier har till exempel 

baserats på antalet personer som ändrat sitt 

juridiska kön eller sökt transrelaterad vård. 

Detta kan leda till stora felmarginaler då en stor 

del av gruppen transpersoner inte inkluderas 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Zeluf et al., 

2016). 

 

 

 

 

Tabell 1 Begrepp och definitioner 

Könsidentitet den könsidentitet som en person identifierar sig 

med, så som man, kvinna eller alternativa könsidentiteter. 

Könsidentiteten behöver inte överensstämma med hur kroppen 

ser ut. Könsidentiteten kan också vara flytande mellan olika 
könsidentiteter och variera över tid. 

Könsuttryck det sätt en person uttrycker könsidentitet genom 

attribut som socialt förknippas med könstillhörighet, till 
exempelvis klädsel, frisyr, accessoar, smink, röst och socialt 

beteende. 

Tilldelat kön de kroppsliga egenskaper som ofta antas 
bestämma om en kropp är maskulin eller feminin. En persons 

kön tillskrivs oftast vid födseln utifrån de kroppsliga funktioner 

som barnet har. 

Juridiskt kön det kön som finns angivet i lagliga handlingar så 
som identifikationshandlingar, körkort och pass. Juridiskt kön 

kan i en del länder ändras. De flesta länder har i nuläget endast 

två juridiska kön, man och kvinna. 

Cisperson en person vars könsidentitet och uttryck 

överensstämmer med det kön som tilldelats denne vid födseln. 

Transperson en person vars könsidentitet och/eller uttryck inte 
överensstämmer med det juridiska könet. 

Transfeminin/transkvinna en person som tilldelats könet man 

vid födseln, identifierar sig och presenterar sig som kvinna 

och/eller feminin. 

Transmaskulin/transman en person som tilldelats könet 

kvinna vid födseln, identifierar och presenterar sig som man 

och/eller maskulin. 

Icke-binär/intergender/genderqueer en person som oavsett 

tilldelat kön identifierar sig utanför den binära könsnormen som 

varken man eller kvinna alternativt mellan könsidentiteter eller 
som annat eller inget kön. 

Transvestit en person vars könsuttryck skiljer sig från det som 

anses socialt förknippas med personens tillskrivna kön. 

Könsinkongruens när könsidentitet och/eller könsuttryck inte 

står i linje med det juridiskt tillskrivna könet. När könsidentitet 

och/eller könsuttryck överensstämmer råder könskongruens. 

Könsdysfori ett lidande som kan orsakas av könsinkongruens. 

Könsbekräftande behandling medicinska behandlingar som 
syftar till att korrigera kroppsliga egenskaper till att bättre 

överensstämma med könsidentiteten samt minska könsdysfori. 

Vården kan innefatta behandling med hormoner, röstträning och 

kirurgi. 

Person med transerfarenhet en person som tidigare haft en 

transidentitet men som efter behandling inte längre identifierar 

sig med trans. 

Intersektionalitet ett perspektiv som kan användas för att 

studera och synliggöra hur olika maktordningar hänger ihop och 

hur identiteter skapas som resultat av till exempel religion, kön, 

funktionalitet, sexualitet, klass och ålder samt hur dessa 

samverkar och överlappar varandra och påverkar en individs 
möjligheter och handlingsutrymme.  
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Könsbekräftande behandling 

En del transpersoner lider av könsdysfori, en 

påfrestande känsla orsakad av inkongruensen 

mellan könsidentiteten och det tilldelade könet 

(Arver, Dhejne & Öberg, 2015; Zeluf et al., 

2016). För att minska dysforin kan det juridiska 

könet behöva korrigeras och könsbekräftande 

behandling med hormoner, röstträning och 

kirurgiska ingrepp genomföras (Dhejne et al., 

2016). Icke-binära transpersoner kan än så länge 

inte ändra sitt juridiska kön då det i Sverige i 

nuläget endast finns två kön att tillskrivas. 

Transpersoner behöver emellertid inte ha en 

vilja att korrigera eller på något sätt förändra sitt 

yttre för att ha en transidentitet (RFSL, 2016b).  

För de transpersoner som söker könsbekräftande 

vård väntar först en könsidentitetsutredning för 

att få en fastställd diagnos (Arver, Dhejne & 

Öberg, 2015). Diagnostiseringen sker enligt 

Världshälsoorganisationens [WHO] 

klassificering av sjukdomar, ICD-10 

[International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems]. De 

diagnoser som används i nuläget är 

Transsexualism (F64.0), Könsidentitetsstörning 

utan närmare specifikation (F64.) samt Annan 

könsidentitetsstörning (F64.8) (Arver, Dhejne & 

Öberg, 2015; RFSL, 2016b). Det gemensamma 

för diagnoserna är att samtliga har könsdysfori 

som ett kriterium. Utredningstiden varierar 

beroende på hur långt personen kommit i sin 

egen process vid första mötet med 

utredningsteamet. Diagnos ställs i regel inom ett 

år och därefter kan vissa behandlingar påbörjas 

efter den enskilda personens behov (Arver, 

Dhejne & Öberg, 2015; RFSL, 2016b). Om det 

finns ett behov av underlivskirurgi och-/ eller 

ändring av juridiskt kön finns än så länge kravet 

att genomföra en så kallad ”real life”-period 

under en längre tid där personen i fråga lever 

enligt sin könsidentitet ute i samhället 

(Sandström, 2016; Socialstyrelsen, 2015). 

Därefter kan vederbörande ansöka om byte av 

juridiskt kön och genom det också ansöka om 

underlivskirurgi (Sandström, 2016). En 

genomförd behandling leder till en förbättring 

av den psykiska hälsan hos många transpersoner 

(Dhejne et al., 2016). Diagnosen är övergående, 

vilket innebär att efter könstillhörigheten ändrats 

juridiskt anses personen inte längre vara 

transsexuell utan befinner sig då i för personen 

”rätt kön” (Socialstyrelsen, 2014). 

Upplevelser i mötet med hälso- och sjukvård 

Transpersoner kan möta ett antal utmaningar 

gällande hälsa. Utöver de vanligt förekommande 

hälsoproblemen bland befolkningen stöter 

många transpersoner på en del hälsorelaterade 

bekymmer som har ett samband med de 

fördomar, våld och diskriminering som de möter 

i sin vardag (Darj & Nathorst-Böös 2008, Zeluf 

et al., 2016). Den vård som många transpersoner 

behöver för att få hjälp med kroppsdysforin är 

dessutom än så länge begränsad i Sverige och i 

dagsläget finns endast sju tvärprofessionella 
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team som arbetar med transvård 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; RFSL, 2016c). 

Detta leder till allvarliga konsekvenser som till 

exempel att transpersoner köper hormoner via 

internet och självmedicinerar tills de fått en 

diagnos (Cedersjö, 2015). I takt med att 

tvångssteriliseringar av transpersoner 

avskaffades år 2013 (Sveriges riksdag, 2013) 

och med den ökade uppmärksamheten för 

personer med transidentitet i media, har fler 

transpersoner blivit medvetna om vilka 

möjligheter till hjälp som finns.  Den ökning 

som följt utav detta skapar långa köer i den 

redan begränsade åtkomsten av transrelaterad 

vård vilket gör att transpersoner ibland får vänta 

lång tid innan de får tillgång till behandling 

(Darj & Nathorst-Böös, 2008; 

Ungdomsstyrelsen, 2010).  

 

I Folkhälsomyndighetens (2015) senaste rapport 

om hälsoläget bland transpersoner i Sverige 

uppgav lite mer än hälften av respondenterna sig 

ha ett bra eller mycket bra allmänt 

hälsotillstånd, vilket är en lägre andel i 

jämförelse med befolkningen i allmänhet. Få 

vågar leva helt i enlighet med sin könsidentitet 

och majoriteten av respondenterna rapporterade 

att de hade en bakgrund med negativa 

erfarenheter från hälso- och sjukvård där 

personalen saknat kompetens gällande 

transfrågor, vilket medverkat till att cirka 40 

procent av de tillfrågade någon gång avstått från 

att söka vård. Psykisk ohälsa är vanligt 

förekommande i gruppen och en tredjedel 

rapporterade att de någon gång försökt suicidera 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Zeluf et al., 

2016).  

Resultaten från Folkhälsomyndighetens 

undersökning (2015) är förenliga med tidigare 

studier som gjorts internationellt. En rapport 

från Europeiska Unionens byrå för 

grundläggande rättigheter [FRA] (2014) visar en 

alarmerande situation för transpersoner globalt. 

Redogörelser av diskriminerande behandling 

och bemötande av transpersoner sträcker sig 

över så gott som samtliga samhällsinstitutioner 

(European Agency for Human Rights, 2014; 

Grant, Mottet & Tanis, 2011). Studierna 

synliggör grupper med särskild sårbarhet som på 

olika sätt möter intersektionell diskriminering 

utöver diskrimineringen kopplad till 

transerfarenhet. Enligt FRA (2014) var unga 

transpersoner, transpersoner utan arbete och 

transpersoner med låg inkomst några av de värst 

drabbade. I den amerikanska hälsorapporten 

(Grant et al., 2011) var de personer som möter 

transfobi i kombination med strukturell rasism 

särskilt utsatta. I båda studierna rapporterar 

deltagare om diskriminerande möten med hälso- 

och sjukvårdspersonal. Enligt FRA (2014) 

svarade nio av tio deltagare att ett statligt 

initiativ till främjande av transpersoners 

rättigheter skulle ge dem ett bekvämare och 

bättre liv. 
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Sjuksköterskans förhållningssätt  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763), 2 § stadgas att all vård som bedrivs 

skall ske på lika villkor oberoende av kön, 

könsidentitet, ålder, härkomst, sexualitet, 

religion och kroppsfunktion. Vård på lika villkor 

innebär emellertid inte att alla ska behandlas 

lika, utan efter patientens individuella 

förutsättningar. Personcentrerad vård ingår 

i  sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Leksell 

& Lepp, 2013). Sjuksköterskan är ofta den 

första patienten möter i sjukvårdssammanhang 

och har en viktig roll i patienternas framtida 

uppfattning och tilltro till sjukvården (Bergbom, 

2013; Fransson Sellgren, 2013). För en utsatt 

patientgrupp så som för unga transpersoner blir 

sjuksköterskans kunskap och förståelse om 

transpersoners basala och specifika 

omvårdnadsbehov betydelsefull för att kunna 

erbjuda bästa möjliga vård för patienten med 

transidentitet.  

Sjuksköterskeutbildningen påverkar sannolikt 

hälso- och sjukvårdspersonalens framtida 

förhållningssätt i yrkeslivet (Röndahl, 2009). 

Förhållningssättet hos sjuksköterskor och 

vårdpersonal är många gånger baserade på 

antagandet av att människor är heterosexuella 

och cispersoner. Ett utelämnande av kännedom 

till olika sätt att leva och hur detta kan påverka 

vederbörandes hälsa, kan leda till att 

sjukvårdspersonal gör felaktiga bedömningar 

och ställer opassande frågor gällande till 

exempel identitet, sexualitet och 

sjukdomstillstånd (Platzer & James, 2000; 

Röndahl, Innala & Carlsson, 2006).  

Patientlagen (SFS, 2014:821), vilken innefattar 

rätten att bli behandlad med respekt och 

värdighet är ytterst viktig för vårdpersonal. 

Forskning har visat att omvårdnadspersonal ofta 

har uppfattningen om att de behandlar och 

bemöter alla patienter på ett ”neutralt” och 

likvärdigt sätt och att deras personliga 

ståndpunkter inte påverkar vårdrelationen till 

patienten (Eliason & Raheim, 2000). Hbtq-

personers erfarenheter av möten i sjukvården 

tyder emellertid på det motsatta (Darj & 

Nathorst-Böös 2008; Grant et al., 2011; 

European Agency for Human Rights, 2014; 

Zeluf et al., 2016).  

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees teori bygger på en 

existentialistisk åskådning av omvårdnad 

(Kirkevold, 2000). Existentialism är den 

filosofiska gren inom vilken det mänskliga 

subjektet, inte enbart som tänkande individ utan 

det agerande och kännande, anses vara grunden 

till det filosofiska tänkandet (Macequarrie, 

1972). Detta speglas i Travelbees teori vilken 

fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga 

dimension. Den mellanmänskliga dimensionen 

av omvårdnaden nås genom mötet mellan 
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sjuksköterska och patient. Schuster (2013)  

beskriver att man genom det mellanmänskliga 

mötet kan utmana sjuksköterskans tänkande av 

kroppen som objekt genom förståelse av 

kroppen som subjekt, ofrånkomligen bunden 

med hur människor skapar mening i sina liv. 

Målet för omvårdnadsarbetet är enligt Travelbee 

att hjälpa patienten hantera sjukdom och lidande 

samt att finna mening i dessa genom att etablera 

en mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterska och patient (Kirkevold, 2000).  

För att förstå vad omvårdnad är och bör vara 

hävdar Travelbee att sjuksköterskan måste förstå 

vad som sker mellan sjuksköterska och patient, 

hur deras interaktion kan upplevas och vilka 

konsekvenser detta kan ha för patienten och 

dennes tillstånd (Kirkevold, 2000). Travelbees 

koncept om en mellanmänsklig relation grundas 

i uppfattningen om att denna kunskap enbart kan 

erhållas genom en relation mellan två individer. 

Därför tar Travelbee avstånd från begreppen 

sjuksköterska och patient vilka hon anser utgör 

en generaliserande människosyn inom 

sjukvården. Genom användningen av dessa 

begrepp faller de individuella särdragen bort och 

framhäver enbart de drag som är gemensamma 

(Kirkevold, 2000). Sjukdom och lidande är 

enligt Travelbee allmänmänskliga erfarenheter 

som varje individ upplever på sitt eget sätt. Alla 

patienter kräver därför ett individuellt anpassat 

bemötande och omvårdnad. För att uppnå detta 

måste en relation på individnivå etableras 

mellan sjuksköterska och patient.  

Den mellanmänskliga relationen skapas genom 

fem interaktionsfaser som Travelbee identifierar 

som följande: det första mötet, framväxt av 

identiteter, empati, sympati och ömsesidig 

förståelse och kontakt (Meleis, 2007). I det 

första mötet är individerna okända för varandra 

och mötet präglas av stereotypa uppfattningar 

och förväntningar på den andra parten. 

Travelbee betonar i denna fas vikten av 

sjuksköterskans medvetenhet av hur de 

stereotypa uppfattningarna påverkar hennes 

intryck av den sjuka personen samt hennes 

möjlighet att bryta detta kategoriserande tänk 

och se den unika individen i patienten. När 

relationen mellan sjuksköterska och patient 

utvecklas försvinner dessa stereotypa 

uppfattningar och de inblandade kan etablera en 

relation på individnivå. Empati är förmågan att 

förstå meningen med och relevansen av den 

andres känslor och tankar. Travelbee betecknar 

empati som en neutral intellektuell process som 

inte är beroende av den ena personens åsikter av 

den andra. Dock anser Travelbee att 

sjuksköterskans förståelse för patientens 

upplevelser är en förutsättning för empati. 

Sympatifasen är ett möjligt resultat av den 

empatiska processen. Enligt Travelbee 

kännetecknas sympatifasen av en utveckling av 

en äkta medkänsla med den andres lidande, i 

kombination med en önskan om att lindra detta 

lidande (Meleis, 2007). Sympati kräver således 

en närhet och ett engagemang i patientens 

lidande. I den avslutande processen uppstår en 
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nära, ömsesidig kontakt och förståelse mellan 

båda parter (Kirkevold, 2000).   

Etablerandet av en vårdrelation med genuin 

empati och sympati samt med en ömsesidig 

förståelse och kontakt kan vara utmanande för 

både patient och sjuksköterska. Inom vården 

finns många begränsande aspekter för 

utvecklandet av en mellanmänsklig vårdrelation, 

inte minst den tidspress en stor del av Sveriges 

sjuksköterskor jobbar under. Även andra 

aspekter såsom personliga förhållningssätt och 

fördomar kan hindra utvecklingen av empati och 

sympati i vårdrelationen. Trots dessa 

begränsningar kan Travelbees omvårdnadsteori 

tillämpas inom stora delar av 

omvårdnadsforskningen. Omvårdnadsteorin 

erbjuder en grundlig beskrivning av 

omvårdnadens mål samt konkreta anvisningar 

om hur omvårdnaden ska utföras för att uppnå 

dessa mål.  

Kommunikation är ett av sjuksköterskeyrkets 

viktigaste redskap. Travelbee beskriver 

kommunikation  som en ömsesidig process 

genom vilken båda parter kan förmedla sina 

tankar och känslor. Kommunikation är enligt 

Travelbee en förutsättning för att kunna uppnå 

det som enligt hennes teori är målet med 

omvårdnadsarbetet; att hjälpa den sjuke 

bemästra sin sjukdom och sitt lidande samt att 

finna mening i sina upplevelser. 

Sjuksköterskans tillämpning av kommunikation 

kan antingen lindra eller förstärka patientens 

isolering och ensamhet. Ett effektivt utnyttjande 

av kommunikation ingår i Travelbees koncept 

om sjuksköterskans “terapeutiska användande 

av sig själv”. Enligt Travelbee innebär denna 

process ett medvetet bruk av sin egen 

personlighet och kunskap för att medverka till 

en förbättring hos den sjuka individen. Denna 

process ställer stora krav på sjuksköterskans 

kompetens och kräver enligt Travelbee 

självinsikt, förståelse av dynamiken i 

människors handlingar, engagemang samt 

förmåga att tolka sina egna och andras 

handlingar och ingripa på ett effektivt sätt 

(Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

I dagsläget är sjuksköterskors syn på 

transpersoners omvårdnadsbehov ett relativt 

outforskat område. Resultaten från bland annat 

Folkhälsomyndigheten (2015) indikerar 

emellertid att det finns ett behov av ytterligare 

kunskap i ämnet. En ökad kunskap om 

sjuksköterskors uppfattningar och tankar om 

vårdrelationen till transpersoner, skulle kunna 

skildra kunskap som sjuksköterskor eventuellt 

upplever sig sakna och anser värdefull för att 

kunna ge en god vård och omvårdnad till 

patienter med transidentitet. Utan stöd och 

kunskap kan mötet mellan sjuksköterskan och 
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hbtq-patienten försvåras vilket kan leda till en 

ökad misstro till och ytterligare undvikande av 

hälso- och sjukvård. Akutsjukvården är en viktig 

instans till vilken patienter bör våga vända sig 

till och känna tilltro för, det är dessutom en 

arbetsplats där sjukvårdspersonal bör vara 

förberedd på det mesta. Därför bedöms 

sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård 

vara en lämplig grupp att utforska.  

Syfte 

Syftet med studien var att identifiera 

förbättringsområden i omvårdnaden av 

transpersoner genom att utforska 

sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen 

med transpersoner i den somatiska 

akutsjukvården, samt att utforska möjligheter 

och begränsningar som sjuksköterskor upplever 

påverka vårdrelationen. Genom att skildra 

problemet från sjuksköterskors perspektiv är 

avsikten även att bidra till en helhetsbild av 

transpersoners situation i vårdsammanhang. 

Frågeställningar 

1. Vilka föreställningar om och attityder till 

patienter med transidentitet ger 

sjuksköterskor uttryck för? 

2. Vilka möjligheter och begränsningar ser 

sjuksköterskor gällande omvårdnaden av 

personer med transidentitet i 

akutsjukvård?  

METOD 

Design 

För att söka inspiration inför valet av 

studiedesign togs  kontakt med en representant 

från Riksförbundet för homosexuella, 

bisexuella, transpersoners och queeras 

rättigheter [RFSL]. Med avsikt att skildra 

sjukvårdens synvinkel ur ett beskrivande 

perspektiv valdes med rekommendation från 

representant från RFSL, en kvalitativ ansats med 

fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Det bör 

poängteras att studien inte ska betraktas som en 

beställningsstudie av RFSL utan kontakten 

användes enbart för expertis i ämnet. Kvalitativ 

design lämpar sig för att studera människors 

levda erfarenheter och fenomen vilket är i linje 

med studiens syfte. I fokusgrupper är 

diskussionen fokuserad på ett specifikt och 

avgränsat område kring vilken deltagarna tillåts 

föra en djupare diskussion (Wibeck, 2000). 

Fokusgrupperna erhöll en semistrukturerad 

form. Syftet med metoden är inte att uppnå 

samstämmighet eller att hitta en lösning på de 

ställda frågorna utan att uppmuntra till att 

utforska ämnet ur flera olika perspektiv och på 

så sätt identifiera och skapa förståelse för 

deltagarnas attityder, beteenden och 

uppfattningar i relation till den specifika 

kontexten (Hennink, 2007).  Syftet justerades 

något under arbetets gång på ett par punkter. 
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Urval 

Totalt deltog 22 av 50 tillfrågade sjuksköterskor 

från fem olika somatiska akutmottagningar i 

Mellansverige. Sexton personer identifierade sig 

som kvinnor och sex personer som män (se 

tabell 2). Informanternas ålder varierade mellan 

23-59 år med en medelålder på 35 år. Fyra av 

sjuksköterskorna hade specialistutbildning inom 

akutsjukvård och två sjuksköterskor var under 

utbildning i akutsjukvård vid fokusgruppens 

genomförande. Fyra sjuksköterskor hade även 

magisterexamen. Två deltagande sjuksköterskor 

var gruppchefer. Erfarenheten av att arbeta på 

en somatisk akutmottagning skiljde sig från tre 

månader till 30 år, med en medellängd på 7,5 år. 

Inklusionskriterierna för informanterna innehöll 

följande: (1) sjuksköterska, (2) arbetat på 

somatisk akutmottagning i minst tre månader. 

Exklusionskriterier innefattade sjuksköterskor 

verksamma inom akut jourmottagning för 

primärvårdsfall. Initialt innefattade 

exklusionskriterierna även sjuksköterskor med 

chefsposition på grund av deras eventuella 

påverkan på resterande gruppmedlemmar. Detta 

frångicks under processens gång eftersom att 

flera av de tillfrågade sjuksköterskorna visade 

sig ha åtaganden som kan uppfattas ha en 

ledande position. För att rekrytera ett 

tillfredsställande antal deltagare ansågs detta 

som en nödvändig åtgärd. Sjuksköterskans 

anställningsvillkor, det vill säga om 

sjuksköterskan arbetar på mottagningen heltid,  

 

deltid eller genom bemanningsföretag antogs 

inte ha någon betydelse förutsatt att 

inklusionskriterierna möts. En bred variation 

bland informanternas bakgrundsvariabler var 

önskvärt. Avsikten var att genomföra fyra 

fokusgrupper med fyra till maximalt åtta 

deltagare per grupp. 

Rekryteringsprocedur 

Rekryteringen av deltagare pågick löpande 

mellan september och november 2016. Femton 

verksamhets- och avdelningschefer kontaktades 

via e-post och telefon på somatiska 

akutmottagningar i Mellansverige. Att 

genomföra rekryteringen via verksamhetschef 

som kontaktperson för respektive 

akutmottagning bedömdes vara mer effektivt i 

jämförelse med telefonkontakt med varje 

enskild sjuksköterska. Tillståndsansökan och 

projektplan bifogades i e-post till 

verksamhetscheferna för godkännande. 

Påminnelse skickades via e-post och 

telefonsamtal till de verksamhetschefer som inte 

svarat på förfrågan. Tio verksamhetschefer 

tackade nej till deltagande efter påminnelsen på 

grund tids- och personalbrist alternativt på 

grund av flera redan pågående studier på 

mottagningarna. En verksamhetschef svarade 

inte alls och uteblev därför.  

Fyra av de femton tillfrågade 

verksamhetscheferna visade intresse för studien 
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Tabell 2 Bakgrundsvariabler hos studiedeltagare. 

 

och fick därefter enligt överenskommelse välja 

ut för avdelningen passande datum för 

fokusgruppernas genomförande. 

Verksamhetscheferna försågs med informations- 

och samtyckesblanketter (se Bilaga 1 och 2) och 

åtog sig ansvaret att dela ut dessa till de 

sjuksköterskor som mötte inklusionskriterierna 

och som var verksamma under de föreslagna 

datumen. Sexton av 23 sjuksköterskor 

rekryterades på detta sätt. De som inte 

tillfrågades var sjuksköterskor som var 

nyanställda eller inte verksamma under det 

Egenskaper n (%) Intervall Medelvärde Median 

Deltagare 
     Kvinna 

     Man 
     Annan/ både- och 
     Vet ej/vill ej svara 

Ålder 
Utbildning 

     Kandidatexamen 
           Examensår 
     Magisterexamen 

Genomförd specialistutbildning 
     Akutsjukvård 

     Ambulanssjukvård 
     Omvårdnad 
Utbildningsort 

     Blekinge 
     Eskilstuna 

     Gävle 
     Kalmar 
     Linköping 

     Stockholm 
     Uppsala 
     Västerås 

     Umeå 
     Ej svarat 

Yrkesverksamma år 
     Legitimerad sjuksköterska 
     Inom somatisk akutsjukvård 

Kännedom av riktlinjer kring vård av 
transpersoner 

     Ja 
     Nej 
     Vet ej 

     Ej svarat 

22 (100) 
16 (73) 

6 (27) 
0 (0) 
0 (0) 

 
 

22 (100) 
 
4 (18) 

 
2 (9) 

1 (4,5) 
1 (4,5) 
 

1 (4,5) 
1 (4,5) 

1 (4,5) 
2 (9) 
1 (4,5) 

6 (27) 
4 (18) 
3 (13,5) 

1 (4,5) 
2 (9) 

 
 
 

 
 

5 (23) 
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aktuella datumet. Fokusgrupperna genomfördes 

löpande. Två av fyra sessioner uppnådde 

emellertid inte det ställda kriteriet på lägst antal 

deltagare och genomfördes med endast tre 

deltagare per grupp. I det ena fallet var orsaken 

att en av de fyra planerade deltagarna behövdes 

ute på akutmottagningen, vilket samtliga 

deltagare under alla sessioner hade beredskap 

för. I det andra fallet orsakades bortfallet av 

sjukfrånvaro.  

Bortfallet föranledde att ytterligare en 

verksamhetschef kontaktades. Efter 

godkännandet av studien erbjöds författarna 

presentera projektet muntligt på 

akutmottagningen under avsatt tid med 

efterföljande intresseanmälan. Av 27 tillfrågade 

rekryterades åtta sjuksköterskor efter 

presentationen, och ytterligare två fokusgrupper 

kunde genomföras. Sammanlagt tillfrågades 50 

sjuksköterskor vid fem olika sjukhus varav 24 

initialt tackade ja till deltagande. Två av dessa 

valde som tidigare nämnts att senare avböja. 

Totalt genomfördes alltså sex fokusgrupper med 

sammanlagt 22 sjuksköterskor. Fyra sessioner 

bestod av fyra deltagare per grupp och två 

sessioner med tre deltagare per grupp. Samtliga 

sessioner inkluderades i analysen. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Moderator och assistent 

Diskussionen mellan deltagarna är 

nyckelelementet i metoden då nya och tidigare 

ouppmärksammade aspekter kring 

frågeställningarna kan uppdagas under samtalet. 

Fokusgruppen guidas av en diskussionsledare 

eller moderator. I fokusgrupper kan moderatorn 

inträda en relativt passiv roll och låta gruppen 

styra samtalet. För att underlätta bearbetningen 

och analysen av materialet fanns även en 

assistent närvarande. Assistentens uppgift var att 

anteckna vem som sade vad för att lättare 

särskilja rösterna under transkriberingen. 

Andersson, M., var moderator och Löyttynen, J. 

agerade assistent. Samma roller vidhölls vid alla 

tillfällen för att på så vis öka reliabiliteten 

(Wibeck, 2000). Deltagarna var inte på något 

sätt bekanta med varken moderator eller 

assistent utöver den information som delgivits i 

informationsbrevet samt under den muntliga 

presentationen (se Bilaga 1). Under en session 

kan diskussionsledaren eller moderatorn ta hjälp 

av olika medel för att vägleda deltagarna genom 

diskussionen. Inför studien framställdes 

inledningsvis en diskussionsguide (se Bilaga 5), 

ett stimulusmaterial (se Bilaga 4) samt en enkät 

(se Bilaga 3). Samtliga medel är studiespecifika. 
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Enkät 

En mindre enkät sammanställdes för att få en 

snabb överblick av deltagarnas 

bakgrundsvariabler (se Tabell 2). Enkäter 

delades ut innan sessionens början och 

omfattade sju frågor om exempelvis ålder, 

könsidentitet och utbildning (se Bilaga 3).  

Diskussionsguide 

För att skapa stöd och struktur för moderatorn 

skapades en studiespecifik diskussionsguide 

(Wibeck, 2000) i form av ett frågeformulär med 

totalt åtta öppna diskussionsfrågor och sex 

förslag på följdfrågor för att uppmuntra 

deltagarna till att utveckla sina resonemang (se 

Bilaga 5). Syftet var att säkerställa att de 

områden som frågeställningarna berörde täcktes 

in under diskussionen. Genom att ha en 

frågeguide till hands säkerställdes också att 

frågorna från moderatorn uttrycktes konsekvent 

på ett likvärdigt sätt i samtliga grupper.  

Guiden (se Bilaga 5) utformades efter vad som 

kan liknas vid formen av en tratt (Hennink, 

2007) där diskussionsflödet går från lätta, 

generella frågor till mer ämnesspecifika frågor. 

Frågorna framställdes utifrån studiens 

frågeställningar. Den första frågan är en 

öppningsfråga där deltagarna uppmanas till att 

presentera sig. Syftet med öppningsfrågor är att 

öka graden av samstämmighet, att skapa en 

känsla av gemenskap och avslappning men 

framförallt att uppmuntra deltagarna till att prata 

redan i ett tidigt skede (Wibeck, 2000). 

Öppningsfrågan inkluderas inte i analysen men 

används som hjälpmedel för att urskilja 

deltagarnas röster vid transkriberingen. Därefter 

introduceras fokusgruppens huvudämne till 

vilken diskussionsfråga två och tre tillhörde. 

Frågorna berör associationer och tankar kring 

begreppet transperson samt erfarenheter och 

utbildning om transpersoner som patienter. För 

att uppmuntra deltagarna till att diskutera ämnet 

ur ett ännu bredare perspektiv används fråga 

fyra till sex som övergångsfrågor med 

vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient 

i fokus.  Frågorna fångar tänkbara utmaningar 

som kan uppkomma från vårdgivarens 

respektive patientens sida samt vilka eventuella 

begränsningar som kan finnas i verksamheten 

för att bemöta och ge en god vård till patienter 

med transidentitet. Efter övergångsfrågorna 

följer fråga sju och åtta som utgör studiens 

huvudsakliga diskussionsfråga om bemötandet 

av personerna i det framställda 

stimulusmaterialet (se Bilaga 4).  

Stimulusmaterial 

Ett stimulusmaterial kan enligt Wibeck (2000) 

användas för att främja en givande diskussion 

bland deltagare som har olika erfarenheter och 

kunskaper av ett specifikt ämne. I samråd med 

RFSL bestämdes stimulusmaterialet innefatta tre 

hypotetiska patientfall med transpersoner i 

centrum (se Bilaga 4). Transpersoner 
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tillfrågades i slutna grupper på Facebook att dela 

med sig av sina erfarenheter av sjukvården och 

deras berättelser användes sedan som inspiration 

för att skapa trovärdighet i patientfallen. Tanken 

med patientfallen var att få sjuksköterskorna att 

koppla sin profession som sjuksköterskor till 

eventuella specifika omvårdnadsaspekter som 

kan behöva beaktas i mötet med patienter med 

transidentitet.  I stimulusmaterialet finns även en 

diskussionsfråga som sammanfaller med den 

sjunde frågan i diskussionsguiden. 

 

Tillvägagångssätt 

För att förbereda inför rollerna som moderator 

och assistent lästes först litteratur om metoden 

(Wibeck, 2000; Hennink, 2007; Henricson, 

2012). En pilotstudie med 

sjuksköterskestudenter genomfördes också för 

att prova upplägget av stimulusmaterialet och 

frågeguidens relevans till syftet. 

Fokusgrupperna genomfördes enligt en 

semistrukturerad form där moderatorn 

instruerades till att endast presentera nya 

diskussionsfrågor när en aspekt av ämnet inte 

uppdagades naturligt i konversationen mellan 

deltagarna. I övrigt tränades både moderator och 

assistent till att behålla ett neutralt 

förhållningssätt gentemot de deltagande 

sjuksköterskorna.  

Då arbetet inom akutsjukvård många gånger 

innebär skiftarbete valde man att genomföra 

sessionerna under arbetstid i avskilt personalrum 

alternativt konferensrum i anslutning till 

respektive akutmottagning under 

eftermiddagstid, mitt emellan dag- och 

kvällsskift då mottagningen var som mest 

bemannad. Eftersom fokusgrupperna 

genomfördes under arbetstid fanns alltid en 

beredskap för att deltagare kan behöva lämna 

rummet. En timme avsattes för varje session och 

moderator och assistent fanns på plats tidigare 

för att förbereda inför mötet. Multipla 

ljudinspelare användes för att minska risken för 

tekniska fel. 

Vid sessionens början repeterades information 

som deltagarna fått i informationsbrevet och 

samtyckesblanketter samlades in. 

Introduktionen följde Henninks (2007) 

punktlista och finns inkluderad i 

diskussionsguiden (se Bilaga 5). Deltagarna 

påmindes även om rätten att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan att motivera sitt 

beslut. Diskussionen började i regel med att 

moderatorn presenterade öppningsfrågan med 

efterföljande introduktionsfrågor. Därefter steg 

moderatorn endast in när diskussionen planade 

ut eller blev irrelevant för studiens syfte. När 

ungefär halva mötestiden passerat presenterades 

deltagarna för stimulusmaterialet. Utifrån 

materialet fick deltagarna diskutera god 

omvårdnad utifrån olika aspekter relaterade till 

fallen. Diskussionen avslutades med en 
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sammanfattning av diskussionen och därefter 

fick deltagarna möjlighet att reflektera, ställa 

frågor och komplettera tidigare svar. 

Medellängden av en session var 51 minuter och 

varierade mellan 42 minuter till 56 minuter. 

Inga kompletterande fokusgrupper 

genomfördes.  

  

Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomförts i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2016) forskningsetiska 

principer och individskyddskrav vilka indelas i 

fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Varje deltagare fick innan 

sessionens början ta del av skriftlig information 

om studiens syfte, vilka villkor som gällde för 

deras deltagande samt hur och under vilka 

premisser fokusgruppen skulle genomföras. 

Denna information repeterades också muntligt 

innan fokusgrupperna påbörjades. Samtliga 

deltagare informerades också om rätten att när 

som helst under processens gång ta tillbaka sitt 

samtycke. Signerade samtyckesblanketter 

samlades in innan påbörjad session och varje 

deltagare försågs med kontaktinformation till 

moderator och assistent vid eventuella frågor 

eller vid tillbakadragande av samtycke. Allt 

material från fokusgrupperna avidentifierades 

och behandlades konfidentiellt för att säkerställa 

deltagarnas anonymitet. Data har enbart använts 

till forskningsändamål och ingen obehörig har 

kunnat ta del av informationen. Ingen av 

verksamhetscheferna krävde ytterligare etisk 

granskning för att godkänna studiens 

genomförande. 

Bearbetning och analys 

För att säkerställa en adekvat redogörelse av 

datainsamlingen och analysen av materialet 

användes Tong et al.:s (2007) riktlinjer för 

rapportering av kvalitativa studier - COREQ 

(Consolidated criteria for reporting qualitative 

studies). Materialet bearbetades och 

analyserades enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) anvisningar för kvalitativ 

innehållsanalys. Analyser av fokusgrupper avser 

även att granska interaktionen mellan 

gruppdeltagarna (Henricsons 2012). 

Innehållsanalysen bör således även fokusera på 

återkommande teman, närmare bestämt 

utsagornas frekvens och omfattning. Frekvens är 

ett mått på hur ofta ett ämne berörs i materialet, 

oavsett vilken person som tar upp ämnet. 

Omfattning berör mängden personer som har 

lyft ett specifikt ämne i materialet. 

De inspelade diskussionerna transkriberades 

löpande efter varje genomförd session. Arbetet 

fördelades jämlikt och inspelningarna 

transkriberades enligt Wibecks (2000) 

beskrivning av Linells (1994) tre transkriptions-
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Tabell 3 Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, kod, underkategori och huvudkategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Många 
transpersoner som 

kommer till oss (på 
akuten) mår 
psykiskt dåligt för 

att de inte fått 
korrigering eller 

väntar på 
behandling för att 
kunna känna sig 

som man vill vara. 
Då kommer de ofta 

in med intox eller 
självskadebeteende 
som ibland verkar 

ha blivit 
anledningen till att 

man inte fått den 
hjälpen för att bli 
som man själv vill. 

Vägen dit blir lång 
med utredning och 

så vidare, det är ett 
dilemma vi oftast 
stöter på med dessa 

patienter. 

Transpersoner som 
söker akutsjukvård 

har ofta psykisk 
ohälsa för att de inte 
fått påbörja eller 

genomgått 
könskorrigering. De 

kommer in med 
orsaker som 
intoxikation eller 

självskadebeteende, 
vilka i sig kan bli en 

bromskloss för att få 
påbörja utredning 

Förståelse för 
transpersoners 

situation  

Psykisk ohälsa – 
ett vanligt 

problem och 
hinder för fortsatt 
vård bland 

patienter med 
transidentitet 

Psykisk ohälsa – 
ett vanligt 

problem och 
hinder för fortsatt 
vård bland 

patienter med 
transidentitet 

Ja men har vi den 
kunskapen (om 

transvård) blir det 
automatiskt bättre 

omvårdnad, då är vi 
mer förberedda. Då 
behöver vi kanske 

inte ställa jobbiga 
frågor, alla är nog 

inte öppna för det. 
Kan vi visa oss 
kunniga får ju 

säkert patienten ett 
större förtroende 
också och kan 

känna ett annat lugn 

En utbildning med 
fokus på 

transpersoner i 
vårdsammanhang 

kan leda till att 
sjuksköterskor 
slipper ställa frågor 

som kan uppfattas 
påfrestande för 

patienten med 
transidentitet. 
Genom kompetens 

kan transpersoners 
förtroende till 
sjukvården 

förbättras 

En större 
inkludering av 

transpersoner i 
utbildning kan 

leda till att 
transpersoners 
förtroende för 

vården ökar 

Avsaknad av 
hbtq-perspektiv i 

sjuksköterskornas 
utbildning 

 

Brister i 
utbildning och 

vårdmiljö bidrar 
till osäkerhet 

bland 
sjuksköterskor 
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nivåer. Materialet transkriberades mellan nivå I 

och II. Nivåerna är detaljrika och 

uppmärksammar bland annat deltagarnas 

betoningar och pauser. Wibeck (2000) menar att 

detta möjliggör en bättre förståelse för 

gruppdynamiken och stämningen i gruppen 

under analysarbetet. Transkriberingarna 

avidentifierades och efter färdigställningen av 

samtliga transkriberingar lästes utskrifterna 

igenom av båda författare för att korrigera 

eventuella felaktigheter. Det transkriberade 

materialet jämfördes med assistentens 

anteckningar för att identifiera eventuella 

skiljaktigheter i tolkning. Därefter påbörjades 

analysarbetet genom att materialet lästes igenom 

upprepade gånger för att möjliggöra en 

helhetsöversyn. Författarna  arbetade separat 

med att extrahera meningsbärande enheter. 

Dessa jämfördes sedan för att kontrollera att 

inget relevant material förbisågs. 

Huvudpunkterna ur de meningsbärande 

enheterna plockades ut och reducerades till 

kondenserade enheter (se tabell 3). Arbetet 

genomfördes gemensamt med kodning och 

utformning av underkategorier och 

huvudkategorier. Frågor ur frågeguiden 

användes initialt vid indelningen av 

underkategorier och bearbetades sedan vidare 

till fristående underkategorier. Dessa delades 

vidare in under motsvarande huvudkategorier. 

De enkäter som delades ut i samband med 

fokusgrupperna sammanställdes i samband med 

analysen.  

 

 

RESULTAT 

Innehållsanalysen resulterade i tre 

huvudkategorier och sex underkategorier. 

Resultaten presenteras nedan under respektive 

huvudkategori.  

En binär syn på transpersoners identitet 

Brister i förståelsen för begreppets innebörd 

Sjuksköterskorna var bekanta med begreppet 

transperson men en förståelse om begreppets 

breda betydelse saknades. Transpersoner som 

genomgått kirurgiska ingrepp och personer med 

transexuell könsidentitet, det vill säga personer 

som identifierar sig med det juridiska kön som 

ej tilldelats dem vid födseln, var en vanligt 

förekommande associationerna till begreppet.  

Sjuksköterskorna gav även uttryck för kön som 

något som existerar både mentalt och fysiskt och 

att dessa inte nödvändigtvis måste 

överensstämma. Det fanns generellt en saknad 

av kunskap kring icke-binära könsidentiteter. 

Uppfattningarna om att  transpersoner alltid 

strävar efter att ”byta kön” utmanades emellertid 

av några sjuksköterskor i de olika 

fokusgrupperna. En sjuksköterska gav uttryck 

för att en transperson inte behöver genomgå  
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Tabell 4 Resultat indelat i huvudkategorier och underkategorier. 

 

någon form av behandling för att associera sig 

med begreppet trans. 

Sjuksköterska 1, session 5: 

”…men jag tänker inte bara på 

liksom könsbyte och sådär utan 

man kanske bara trivs att, vad ska 

man säga, man känner sig inte 

som sig själv i det kön man är 

bara. Man behöver inte liksom 

leva ut det för utan det kan ju vara 

vad som helst. Egentligen behöver 

man inte klä sig annorlunda eller 

så och inte göra nått könsbyte utan 

man bara- jag identifierar mig 

som kvinna fast jag är man 

liksom” 

Sjuksköterska 3, session 5: 

”…fast alltså, om man inte agerar 

eller gör någonting, är man ändå 

trans då om det inte syns? 

Svårigheter i att förhålla sig till könsneutrala 

pronomen 

Att kunna respektera patienternas könsidentitet 

och pronomen var viktigt för sjuksköterskorna, 

samtidigt ansågs det vara svårt att bortse ifrån 

de binära pronomenen han och hon. 

Diskussionen om användning av pronomenet 

Huvudkategori Underkategori 

Kategori 1:  

En binär syn på transpersoners identitet 

 Brister i förståelsen av transbegreppets 

innebörd 

 Svårigheter i att förhålla sig till 

könsneutrala pronomen 
 

Kategori 2: 
Psykisk ohälsa – ett vanligt problem och hinder för fortsatt vård bland patienter med 

transidentitet 

Kategori 3: 

Brister i utbildning och vårdmiljö bidrar till 

osäkerhet bland sjuksköterskor 

 Osäkerhet i mötet med transpersoner 

 Avsaknad av hbtq-perspektiv i 

sjuksköterskornas utbildning 

 En exkluderande vårdmiljö 

 Tidsbristen leder till att vårdrelationen 
nedprioriteras  
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hen delade fokusgrupperna. De som ställde sig 

positivt till pronomenet beskrev användningen 

av ordet hen som ett sätt att respektera patienter 

med okänd könsidentitet eller när patienten har 

en uttalad  icke-binär könsidentitet. Pronomenet 

användes inte i dagligt tal enligt merparten av 

deltagarna. En av sjuksköterskorna hade efter 

hbtq-certifieringen börjat använda pronomet hen 

i sin journalföring. Ett mer förekommande 

könsneutralt förhållningssätt vid journalföring, 

var att använda sig av ”patienten” eller namnet 

på patienten. De sjuksköterskor som uttryckte 

negativa associationer kring pronomenet hen 

upplevde det ha en negativ klang och att 

användningen av ordet riskerar att ha motsatt 

effekt och att av patienten uppfattas nedsättande 

om denne egentligen vill förknippas med ett 

annat pronomen. Diskussionen uppfattades av 

en del som irrelevant i yrket som sjuksköterska 

eftersom pronomen sällan används i patientens 

sällskap. Sjuksköterskorna identifierade 

meningsmotsättningarna som 

generationsskillnader och att sjuksköterskorna i 

yngre generationer troligen ställer sig mer 

positiva till ordet. Oavsett inställning till 

pronomenet hade deltagarna genomgående svårt 

att använda sig av de pronomen patienterna i 

stimulusmaterialet hade. Flera grupper gjorde 

också ett outtalat beslut att antingen använda 

han eller hon istället för hen. 

 

 

Sjuksköterska 3, session 1: 

”…här kanske man också kan få 

en chans att träffa Lo litegrann – 

bara henne – eller ja, bara Lo – en 

stund, och se hur hon, hur- hon 

upplever situationen i det läget då. 

Det var svårt att säga Lo varje 

gång så jag kallar henne för hon ” 

 

Psykisk ohälsa – ett vanligt problem och 

hinder för fortsatt vård bland patienter med 

transidentitet 

Psykisk ohälsa var en annan vanligt 

förekommande association till transpersoner 

bland sjuksköterskorna. Transpersoner 

uppfattades som en utsatt grupp i samhället och 

deras främsta orsaker till att besöka 

akutmottagningen ansågs vara relaterade till 

psykisk ohälsa. Processen med att finna och 

acceptera sin könsidentitet sågs som en utsatt 

period i transpersoners liv under vilken många 

lider av nedstämdhet och andra psykiska besvär. 

Att könsutredningen i vissa fall kan fördröjas på 

grund av att personen har psykisk ohälsa 

uppfattade sjuksköterskorna som problematisk 

eftersom orsaken till att personen har psykisk 

ohälsa ansågs ofta vara kopplad till att inte ha 

tillgång till behandling.  Att komma från länder 

där hbtq-personer är mindre accepterade, ha 

tidigare negativa erfarenheter rörande 
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könsidentiteten och att bli felkönad 

identifierades som faktorer som bidrog till 

transpersoners psykiska ohälsa. 

 

Brister i utbildning och vårdmiljö bidrar till 

osäkerhet bland sjuksköterskor 

Osäkerhet i mötet med transpersoner 

I akutsjukvården beskriver sjuksköterskorna sig 

möta en mycket bred patientgrupp. 

Sjuksköterskorna upplevde att denna variation 

bidrar till att de sällan upplever patienter eller de 

situationer dessa befinner sig i, som 

uppseendeväckande. Att behandla alla likvärdigt 

uttrycktes som en nödvändig grundinställning i 

sjuksköterskeyrket. Deltagarna lyfte generella 

aspekter av ett gott bemötande såsom respekt 

och lyhördhet. Även specifika problemområden 

gällande bemötandet av transpersoner 

identifierades. Dessa bestod främst av 

funderingar kring benämningen av 

transpersoner, hantering av det första mötet och 

bemötandet av personer med tidigare negativa 

erfarenheter av vården. De övergripande 

lösningarna som lyftes till dessa problem var att 

vara öppen med sin okunskap kring ämnet, att 

våga be om ursäkt och att be patienterna 

förklara hur de vill bli tilltalade och bemötta. 

Sjuksköterskorna gav uttryck för att 

transpersoner kan ha förutfattade meningar om 

vården och vårdpersonalen vilket kan försvåra 

bemötandet och omvårdnaden. Vårdrelationen 

beskrevs vara ett samarbete där båda parter 

måste mötas halvvägs för att etablera en 

välfungerande och givande relation.  

 Sjuksköterska 1, session 4:  

”…alltså det bästa är väl 

egentligen att fråga patienten så 

får de berätta själva hur de vill ha 

det och så får vi göra så gott vi 

kan. På nåt sätt måste väl de 

förstå att det blir svårt för oss 

också att veta hur de vill ha det 

och hur de mår bäst. Så jag skulle 

nog fråga patienten hur han eller 

hon vill ha det och ut efter det ta 

det liksom…”  

 

Ytterligare en aspekt som lyftes var den kring 

bemötandet av närstående. Sjuksköterskorna gav 

uttryck för både för- och nackdelar med 

närståendes deltagande vid vården av 

transpersoner. Närstående kunde utgöra stöd och 

bidra med ökad förståelse för patientens 

situation men även försvåra omvårdnaden. Det 

fanns en enighet bland sjuksköterskorna att 

närstående som förde patientens talan eller på 

andra sätt störde upprättandet av en vårdrelation 

mellan patient och vårdpersonal borde bli 

tillbedda att vänta i väntrummet medans 

patienten undersöktes och behandlades. 
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Avsaknad av hbtq-perspektiv i sjuksköterskornas 

utbildning 

Sjuksköterskorna upplevde sin kunskap från 

sjuksköterskeutbildningen gällande patienter 

med transidentitet som bristfällig. Även de som 

genomfört RFSL’s hbtq-certifiering upplevde 

sig sakna kunskap som kunde användas i 

kliniska sammanhang. Den kunskap som fanns 

var till stor del förankrad i dokumentärer och tv-

program utanför arbetet. Behovet av kunskap 

kring hbtq-frågor generellt och transpersoner 

specifikt, hade inte uppmärksammats av 

sjuksköterskorna eftersom att deras primära 

uppgift inom somatisk akutsjukvård är att 

identifiera och behandla potentiellt livshotande 

situationer. Sjuksköterskorna såg det emellertid 

som värdefullt att öka förståelsen gällande 

transfrågor för att öka transpersoners tilltro till 

hälso- och sjukvård. Sjuksköterskorna uttryckte 

också en önskan om ökad kunskap gällande 

förändringar som kan förväntas och ses hos 

personer med transidentitet exempelvis gällande 

hormoner och anatomiska förändringar efter 

kirurgiska ingrepp, både för att kunna tillgodose 

specifika omvårdnadsbehov och för att få en 

ökad tilltro från patienten. I nuläget upplevde 

sjuksköterskorna att hbtq-certifikatet riskerar att 

ge en falsk trygghet för patienter som ser loggan 

på mottagningen och förväntar sig att 

personalen ska ha en högre hbtq-kompetens. Att 

utbildas i ämnet av en person som själv 

identifierar sig med begreppet trans ansågs vara 

positivt och mer givande än att utbildas i 

transvård av en cisperson. 

Sjuksköterska 2, session 2:  

”..man hade ju velat ha mer 

utbildning inom just de här 

specifika sakerna- vad händer om 

du korrigerar ditt kön, vilka risker 

ska man vara uppmärksam på? 

Vilka är specialister inom det här 

området, vem ska jag ringa om jag 

behöver råd? Jag antar att när du 

kommer som patient så vill du 

mötas av sjukvård som kan det 

här, och den kunskapen finns ju 

inte nu. Den kunskapen hade jag 

förväntat mig att vi skulle få. Inte 

bara det här psykiska 

omhändertagandet, även om vi är 

jättegulliga och snälla så vill du ju 

ändå ha en kompetent person där 

så du känner att du får adekvat 

och riktig vård” 

 

En exkluderande vårdmiljö 

För att kunna skapa en god och tillitsfull 

vårdrelation mellan patient och sjuksköterska 

ansågs möjligheten att kunna föra enskilda 

samtal som viktig. Den fysiska vårdmiljön på en 

somatisk akutmottagning där den enda väggen 

patienter emellan inte sällan utgörs av ett tunt 
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draperi, ger sällan utrymme för samtalsämnen 

som för patienten kan upplevas svåra att tala om 

öppet. Att ha tillgång till en privat sfär i 

sjukhusmiljön identifierades också vara en 

viktig källa för att möjliggöra återhämtning för 

patienten. Många av de medicinska instrument 

och hjälpmedel som sjuksköterskor använder för 

att bedöma olika parametrar beskrevs ha 

inställningar utifrån binära kön. Journalsystemet 

där till exempel blodprover förs in har också 

referensvärden som inte tar hänsyn till 

hormonsammansättning och kan bli en fråga när 

patienten långtidsbehandlas med hormoner. De 

sjuksköterskor som vårdat patienter med 

transidentitet lyfte också frågan om 

personnummer. Många hade hamnat i en 

situation där patientens nya personnummer inte 

överensstämde med journalsystemet, vilket 

riskerade att leda till förväxlingar i arbetet. 

Sjuksköterskorna såg många möjligheter till en 

mer inkluderande vårdmiljö genom att till 

exempel inkludera könsneutrala alternativ i 

enkäter och blanketter eller genom att utveckla 

journalsystemet till att patientens pronomen och 

könsidentitet kan läggas in på ett enkelt och 

överskådligt sätt så övrig inblandad personal lätt 

kan tillägna sig rätt information utan att 

patienten ska behöva upprepa sig.  

 Sjuksköterska 4, session 3:  

”…ett generellt problem på akuten 

är sekretessen. Ibland när man 

själv står och hjälper en patient så 

kan man höra andra prata på 

andra sidan draperiet, och då kan 

jag tänka att så här kan vi inte ha 

det, vi måste göra någonting åt det 

här. Man kan liksom prata om 

avföringsvanor och sånt, alltså det 

är ju SÅ personligt och intimt och 

så hör alla runt omkring” 

 

Tidsbristen leder till att vårdrelationen 

nedprioriteras 

Tidsbristen på sjuksköterskornas arbetsplats 

upplevdes ha både för- och nackdelar. I 

akutsjukvården har de akuta åtgärderna alltid 

den högsta prioriteringen och vårdrelationen 

mellan patient och sjuksköterska upplevdes på 

akutmottagningen bli ganska ytlig. Att det inte 

finns tillräckligt med tid för att skapa en god 

vårdrelation beskrevs som positiv i den 

bemärkelse att sjuksköterskorna upplevde sig 

vara för upptagna för att hinna värdera och 

särskilja patienter från varandra. Vårdrelationen 

ansågs vara lämpligare att tillvarata senare i 

vårdkedjan. Sjuksköterskorna upplevde 

samtidigt tidsbristen som begränsande då de inte 

upplevde ha utrymme för att bedriva 

omvårdnaden till sin fulla potential.  Detta 

uppfattades kunna leda till att patienter känner 

sig förbisedda och därmed riskera att bidra till 

ytterligare negativa associationer till vården 

bland transpersoner. 



28 
 

Sjuksköterska 2, session 6: 

”Ibland säger jag, eller jag säger 

inte ens namn, inte ens man eller 

kvinna utan salsnumret ”Sal 3 

väntar på” om det är en snabb 

rapportering. Då blir patienten 

nästan en Det istället, en ingen. 

Man blir ett nummer. Det har väl 

med tidsbrist att göra iförsig”  

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att identifiera 

förbättringsområden i omvårdnaden av 

transpersoner genom att skildra situationen från 

sjuksköterskans perspektiv och genom det också 

bidra till en helhetsbild av situationen för 

transpersoner i hälso- och sjukvård. 

Sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård 

bedömdes vara lämpliga kandidater för studien 

då sjuksköterskorna i sitt arbete på 

akutmottagningen möter en stor variation av 

patienter. För att belysa ämnet från olika 

synvinklar användes kvalitativ metod med 

fokusgrupper som datainsamlingsmetod. 

Resultatet visar flera möjliga faktorer som kan 

påverka transpersoners upplevelse av hälso- och 

sjukvård. Sjuksköterskorna beskrev sig sakna 

tillräckliga kunskaper om transpersoner för att 

kunna bedriva en god vård. Diskussionen i 

grupperna visade att inkludering av hbtq-frågor i 

sjuksköterskeutbildningen inte ökat nämnvärt 

över tid trots att det kunde skilja över 30 år 

mellan deltagarnas utbildning (se Tabell 2). 

Sjuksköterskorna hanterade kunskapsbristen 

genom att vara öppna med sin okunskap och 

uppmuntra patienterna till att berätta hur de 

önskar att bli tilltalade och bemötta. Ett öppet 

förhållningssätt upplevdes fungera för det mesta 

men det fanns en förståelse för att transpersoner 

kan tappa tron till vården om de kontinuerligt 

behöver förklara sin identitet för vårdpersonal. 

Sjuksköterskorna identifierade också flera 

faktorer i arbetsmiljön som kan påverka vården 

av transpersoner. Möjligheten till att anpassa 

inställningar på sjuksköterskornas 

arbetsinstrument och hjälpmedel efter patientens 

individuella förutsättningar ansågs förmånliga 

för att ge en personcentrerad vård.   

Resultatdiskussion 

En binär syn på transpersoners identitet 

En generell inställning som fanns bland 

deltagarna i fokusgrupperna var den om att alla 

patienter bör behandlas lika. I synnerhet 

framhölls tankesättet om att ett lika bemötande 

och en lika behandling av patienter med 

transidentitet kunde bidra till en mer jämlik vård 

för denna patientgrupp. I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] fastslås att ”Målet med 

hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans 
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värdighet.” (SFS 1982:763). En vård på lika 

villkor med respekt för människors lika värde är 

viktiga moraliska utgångspunkter för hälso- och 

sjukvård, men hur tolkas lagen i praktiken? 

Enligt Öresland och Lützén (2013) har det länge 

funnits en debatt om den rättvisa och jämlika 

vården i Sverige. Centrala begrepp i denna 

diskussion är frihet och autonomi. Personens 

möjlighet att hävda sin frihet och autonomi är 

ofta nedsatt inom hälso- och sjukvården då 

patienten är i beroendeställning till 

vårdpersonalen. Förutsättningarna för en rättvis 

och jämlik vård ligger därför främst på 

vårdpersonalen och deras förhållningssätt 

gentemot patienten. Öresland och Lützén (2013) 

beskriver två övergripande moraliska 

individperspektiv vid utformningen av 

relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Dessa benämns den generella andras och den 

konkreta andras. Perspektivet den generella 

andras präglas av ett antagande om att ”den 

andre” är en person med samma behov och 

önskningar som en själv har. De individuella 

skillnaderna försvinner inte men anses 

ointressanta, vilket leder till en uppfattning om 

att inte behöva någon kunskap om individen 

eftersom att individen likställs med en 

själv.  Perspektivet den konkrete andras jämför 

den andres behov med våra egna istället för att 

likställa dessa. Enligt detta synsätt erbjuder 

skillnaderna mellan individer snarare en 

komplettering än en uteslutning (Öresland och 

Lützén, 2013). Båda perspektiven påverkas av 

normer och föreställningar kring individen som 

granskas. Den uttalade kunskapsbristen som 

fanns bland sjuksköterskorna om transpersoner 

och deras livssituation kan medföra hinder för 

att tillämpa perspektivet det konkreta andras på 

patientgruppen. Detta kan bidra till ett 

utelämnande av viktiga skillnader mellan 

sjuksköterskans och patientens perspektiv vilket 

kan leda till att omvårdnad baseras på 

sjuksköterskans föreställningar och normer. Att 

behandla alla lika kan därför utgöra en 

problematisk inställning om man förbiser 

individens specifika behov. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska ska alla 

sjuksköterskor bedriva personcentrerad vård där 

patienter och närstående blir sedda som unika 

individer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

En likabehandling av patienter kan i relation till 

kompetensbeskrivningen uppfattas problematisk 

och tolkas som en bristande förståelse och 

följsamhet av det personcentrerade 

förhållningssättet i sjuksköterskors arbete. 

Uppfattningen av likabehandling var utbredd 

bland studiedeltagarna, vilket dels kan vara en 

indikator på brister i sjuksköterskornas 

utbildning men också på att det kan råda ett 

bristande ledarskap på arbetsplatsen. Kontexten 

i vilken sjuksköterskan arbetar är avgörande för 

förverkligandet av personcentrerad omvårdnad. 

Hälso- och sjukvårdens ständiga utveckling i 

samband med hög arbetsbelastning och tidsbrist 

kan göra det personcentrerade arbetet till en stor 

utmaning, varför organisationskultur och 
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ledarskap har en central roll i utvecklingsarbetet 

(McCance & McCormack, 2013). 

 

En annan moralisk riktlinje som 

sjuksköterskorna gav uttryck för kring vården av 

transpersoner var att behandla patienten med 

respekt. Att respektera patientens könsidentitet 

ansågs vara en väsentlig del i en god omvårdnad 

av patientgruppen. Samtidigt fanns delade 

meningar om användningen av icke-binära 

pronomen som ”hen”. Flera studier inom 

området genusmedicin har visat att bemötande 

och kommunikation i vården påverkas av både 

vårdtagarens och vårdgivarens kön (Määttä & 

Öresland, 2013). Föreställningar om kön och 

människors förhållande till de olika könen 

påverkar även vårdens kvalitet. Existerande 

genusforskning inom medicin och omvårdnad 

har ett övervägande fokus på dikotomin man 

eller kvinna (Määttä & Öresland, 2013). 

Öresland, Jakobsson och Segesten (1999) menar 

att behandla kvinnor likadant som män är att 

glömma att eller inte vilja se skillnaden. Att 

däremot behandla kvinnor och män på ett 

likvärdigt sätt möjliggör en bättre anpassning av 

vård och omsorg och därmed en säkrare vård. 

Icke-binära könsidentiteter utmanar den 

begränsade tvåkönsnorm som präglar samhället, 

vården och existerande genusmedicinsk 

forskning. Att behandla icke-binära patienter 

utifrån dikotomin kvinna eller man innebär 

tillika att glömma eller bortse från skillnader 

mellan dessa patientgrupper. Forskning belyser 

även att många transpersoner upplever risken 

för att bli felkönad som en hindrande faktor för 

att söka hälso- eller sjukvård 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Zeluf et al., 

2016). Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om 

mer utbildning och ökad kunskap om 

transpersoner och deras livssituation. Det kan 

således finnas ett behov av mer genusmedicinsk 

forskning där även icke-binära könsidentiteter 

inkluderas.  

Psykisk ohälsa – ett vanligt problem och hinder 

för fortsatt vård bland patienter med 

transidentitet 

Sjuksköterskorna i fokusgrupperna gav uttryck 

för flera föreställningar om patienter med 

transidentitet. Föreställningen om att 

transpersoner lider en ökad risk av att drabbas 

av psykisk ohälsa ligger i linje med existerande 

forskning (Folkhälsomyndigheten, 2015; Zeluf 

et al., 2016). Enligt den internationella 

sjukdomsklassifikationen, ICD-10 klassas 

transexualism som en könsidentitetsstörning och 

faller under kategorin personlighetsstörningar 

och beteendestörningar hos vuxna 

(Socialstyrelsen 2016). Denna klassifikation är 

inte oproblematisk, i synnerhet då den kan 

innebära en viss försummelse av transpersoners 

faktiska psykiska hälsoproblematik. Määttä och 

Öresland (2013) menar att det som i dagligt tal 

benämns som hälsofrämjande omvårdnad till 

stor del fokuserar på den fysiska dimensionen av 

hälsa medan den psykiska dimensionen får 

mindre utrymme. En möjlig förklaring som lyfts 
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fram är bland annat att den psykiska 

dimensionen av hälsa kan ses som en naturlig 

och outtalad del av vården. Psykisk hälsa kan 

även ses som främst relaterad till patologi och 

därför som något som enbart berör den 

psykiatriska vården. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska ska dock arbetet 

bedrivas utifrån individens enskilde uppfattning 

av hälsa och omvårdnaden ska genomsyras av 

en helhetssyn utifrån fysisk, psykosocial, andlig 

och kulturell dimension (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Det är därför som 

sjuksköterska viktigt att både bejaka patientens 

fysiska och psykiska hälsa.  

Brister i utbildning och vårdmiljö bidrar till 

osäkerhet bland sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna upplevde att det breda 

patientklientelet på akuten leder till att 

sjuksköterskorna sällan finner varken patienter 

eller sjukdomstillstånd som särskilt 

uppseendeväckande. Transpersoner betraktades 

som en grupp bland flera sårbara grupper, med 

samma rätt till en god vård och omvårdnad som 

alla andra. Specifika problemområden i 

bemötandet av patienter med transidentitet 

lyftes. De lösningar som uppmärksammades 

berörde främst klinisk användning av 

personcentrerad vård. Enligt Baggens och 

Sandén (2013) är personcentrerad vård en 

grundläggande förutsättning för vårdrelationen 

och den goda omvårdnaden. Socialpsykologen 

Mishler (1984) har utvecklat begreppet “röst” 

som används för att visa de perspektiv som 

patient respektive läkare utgår från i det 

kliniska. Begreppet är även användbart för att 

granska sjuksköterskans perspektiv i mötet med 

patienter. Mishler menar att patienten utgår från 

ett livsvärldsperspektiv där vardagsliv och 

socialt liv står i fokus. Sjuksköterskan utgår 

istället från ett uppgiftsorienterat perspektiv. 

Dessa skilda perspektiv står i konflikt med 

varandra och sjuksköterskans maktposition över 

patienten kan bidra till att patientens 

livsvärldsperspektiv negligeras i det kliniska 

mötet. Personcentrerad vård har därför en 

mycket viktig roll i omvårdnaden av alla 

patientgrupper och i synnerhet de patientgrupper 

som utgör en minoritet. 

Sjuksköterskorna uttryckte även att det inom 

akutsjukvården finns begränsade möjligheter för 

att utveckla en fullgod vårdrelation. 

Sjuksköterskans prioriteringar var centrerad 

kring det akuta omhändertagandet av patienten. 

Vårdtiderna på akutmottagningar ofta är korta 

vilket ytterligare bidrog till att djupare 

vårdrelationer bortprioriterades. Att upprätta en 

god vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient ansågs istället vara en uppgift för 

sjuksköterskor som tar emot patienter från 

akutmottagningen. I en omfattande 

litteraturstudie av Shattell (2014) framgår det att 

sjuksköterskor tvivlar på värdet av deras relation 

till patienter samt att de inte är medvetna om 

patienternas syn på vårdrelationen. Shattell visar 
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även att med små interventioner kan bidra till att 

patienten känner sig bekräftad i vårdrelationen. 

Till exempel upplevs sjuksköterskan som mer 

engagerad i vårdrelationen när sjuksköterskan 

uppfattas som avslappnad, entusiastisk och har 

ögonkontakt med patienten. Prioriteringar är en 

naturlig del i omvårdnaden men att bortse från 

värdet av vårdrelationen mellan patient och 

sjuksköterska kan ha negativa konsekvenser för 

patientens upplevelse av vården.  

Sjuksköterskorna i fokusgrupperna upplevde att 

närstående kunde utgöra både en resurs och ett 

hinder för vården av patienter på 

akutmottagningen. Det fanns emellertid en 

enighet bland deltagarna kring att närstående 

som utgjorde ett hinder för vården bör göras 

mindre delaktiga i omvårdnadsarbetet. Frågan 

om närståendes delaktighet i vård och 

omvårdnad är komplicerad och kräver en 

noggrann avvägning av vårdpersonal. Enligt 

kapitel 14 i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

har sjuksköterskor anmälningsplikt då oro finns 

för att barn far illa. Sjuksköterskor förväntas 

även uppmärksamma andra missförhållanden 

såsom våld i nära relationer och erbjuda 

information om vart dessa patienter kan vända 

sig för mer hjälp och stöd. Dessa 

familjeförhållanden utgör dock en minoritet de 

familjerelationer sjuksköterskor möter inom 

hälso- och sjukvården. Benzein, Hagberg & 

Saveman (2013) förklarar att familjerelationer 

bör ses som ett cirkulärt samspel snarare än ett 

linjärt. Samtliga individer påverkar varandra och 

har samtidigt en unik uppfattning av den 

objektiva verkligheten. Två personer kan 

uppfatta och tolka en situation på olika sätt och 

båda har samma tolkningsföreträde i den givna 

situationen vilket erbjuder ett mer verkningsfullt 

tänkande.  

Sjuksköterskorna uttryckte att de saknade både 

faktakunskap och färdighetskunskap gällande 

omvårdnad och bemötande av transpersoner. 

Gustavsson (2000) beskriver faktakunskap som 

den kunskap som baseras på vetenskaplig fakta 

och färdighetskunskap som den praktiska 

kunskap en person erhåller genom att utöva en 

uppgift. Sjuksköterskor har enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska en förpliktelse att 

utföra evidensbaserat arbete (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Detta innebär att 

sjuksköterskor skall hålla sig uppdaterade på 

nya framsteg inom medicin- och 

omvårdnadsforskning som berör delar av deras 

arbete. En del sjuksköterskor uttryckte att 

patienter med transerfarenhet utgör en till synes 

mycket liten patientgrupp och att forskning och 

ökad kunskap gällande transpersoners hälsa 

därför inte prioriteras i arbetet. Sverige saknar 

pålitlig statistik rörande prevalensen av invånare 

som identifierar sig som trans. Internationella 

uppskattningar varierar och denna statistiken 

baseras vanligtvis på mängden personer som 

sökt könsbekräftande behandling eller ansökt 

om att byta juridiskt kön 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Dessa siffror 
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kan därför vara missvisande då det troligen finns 

ett stort mörkertal bland transpersoner som inte 

identifierar sig som man eller kvinna eller inte 

har ett behov av behandling eller byte av 

personnummer.  

Edvardsson & Wijk (2013) menar att det är 

viktigt att subjektivt granska den miljö som 

vården bedrivs i. En vårdmiljö som ur ett 

objektivt synsätt är funktionell kan för den 

subjektiva individen upplevas som begränsande. 

Sjuksköterskorna identifierade flera 

miljöfaktorer som kunde reducera möjligheterna 

till att bedriva en god och patientsäker vård för 

transpersoner. Enligt Edvardsson & Wijk (2013) 

påverkas vårdklimatet av tre integrerade delar: 

den fysiska miljön, människors varande och den 

värdegrund som finns eller inte finns i 

vårdmiljön. En ogästvänlig vårdmiljö kan 

därmed hindra upplevelsen av en god 

omvårdnad trots kompetens och professionalitet.  

 

Den mellanmänskliga relationen – en 

förutsättning för god omvårdnad 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori beskriver 

skapandet av en mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterska och patient samt hur denna 

relation utgör en förutsättning för en god 

omvårdnad (Kirkevold, 2000). Teorin är 

relevant för studien då sjuksköterskors 

bemötande och omvårdnad av transpersoner 

inom akutsjukvården kan påverka 

patientgruppens uppfattning av och inställning 

till hälso- och sjukvården.  

Sjuksköterskor vid somatiska akutmottagningar 

arbetar med en bred patientgrupp och möter 

många olika människor med olika 

sjukdomstillstånd i deras arbete. Arbetet ställer 

stora krav på bemötande av och professionellt 

förhållningssätt gentemot patienterna. Enligt 

Travelbee är kommunikation den viktigaste 

aspekten för skapandet av en mellanmänsklig 

relation. Travelbee menar att den 

mellanmänskliga relationen utgörs av ett 

ömsesidigt intresse för den andre individen 

utifrån att bägge parter identifierar och uttrycker 

intresse för varandras särdrag (Kirkevold, 2010). 

Enlig Travelbees omvårdnadsteori bör 

sjuksköterskor även göras medvetna om vilka 

föreställningar och normer som styr deras 

förhållningssätt gentemot patienterna. Detta ses 

som en nödvändighet för att skapa en 

vårdrelation präglad av empati och sympati. 

Travelbees omvårdnadsteori kan tillämpas i den 

dagliga praktiken genom att på ett medvetet sätt 

jobba med att utveckla vårdrelationer utifrån 

Travelbees fem punkter. Detta kan vara 

utmanande då arbetet på akutmottagningar ofta 

sker under stor tidspress. Det kan även vara 

utmanande för sjuksköterskor att utveckla en 

vårdrelation med empati och sympati för 

samtliga patienter.  Genom att vara medveten 

om och aktivt arbeta för ett gott bemötandet och 
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upprättandet av ömsesidiga och genuina 

vårdrelationer kan sjuksköterskor bidra till en 

tryggare vårdmiljö för patienter med 

transidentitet. 

 

Metoddiskussion 

Ett flertal faktorer bör tas i beaktande vid 

tolkningen av studiens resultat. Enligt 

Graneheim & Lundman (2004) bör studiens 

tillförlitlighet bedömas utifrån kriterierna 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitligheten syftar till vilken utsträckning 

innehållet i data- och analysprocessen svarar 

mot studiens syfte. 

Enligt Polit & Beck (2012) påverkas 

pålitligheten av författarnas förförståelse av det 

studerade ämnet samt hur denna förförståelse 

har influerat valet av datainsamling och 

dataanalys. Ämnesvalet hade sitt ursprung i en 

av författarnas privata kontakter med personer 

med transidentitet, varför förståelsen för 

problemet inte kan betraktas som fullt objektiv. 

För att söka inspiration till valet av ämne 

kontaktades i inledningsskedet en representant 

från RFSL. Med avsikt att skildra sjukvårdens 

arbete ur ett mer beskrivande perspektiv valdes 

fokusgrupper som metod för studien. För att 

minimera inverkan av författarnas förförståelse 

agerade författaren med minst förkunskap 

moderator under samtliga fokusgrupper. Vid 

dataanalysen användes vedertagna anvisningar 

och riktlinjer.  

Enligt Hennink (2007) lämpar sig fokusgrupper 

väl för att utforska deltagares attityder, 

beteenden och uppfattningar i relation till en 

specifik kontext. Fokusgrupper rekommenderas 

vanligtvis för ämnen som är välkända för 

deltagarna. I denna studie var praktiken som 

ämnet avser att omfatta välkänd för deltagarna 

men kännedomen kring diskussionsämnet i sig 

varierade mellan deltagarna. Därmed kan 

fokusgrupper ifrågasättas som lämplig metod i 

studien. Valet av metod kan motiveras med att 

diskussioner i fokusgrupper genom 

gruppdynamiken kan leda till att en bredare 

skala av idéer uppmärksammas och diskuteras 

ur flera aspekter i jämförelse med individuella 

intervjuer (Wibeck, 2000). Kvaliteten i 

fokusgruppsundersökningar påverkas av 

faktorer som miljö, ekonomiska resurser, 

lämpliga gruppdeltagare, diskussionsledare och 

frågeställningar. Då studien inte hade stora 

resurser att tillgå vare sig tidsmässigt eller 

ekonomiskt bedömdes fokusgrupper vara ett 

effektivt sätt att samla ett större antal deltagares 

upplevelser inom ett kortare tidsintervall. 

Urvalet avgränsas geografiskt och 

områdesmässigt, vilket kan påverka studiens 

överförbarhet. Somatisk akutsjukvård valdes ut 

som forskningsområde då sjuksköterskor med 

en bred patientgrupp var eftersträvansvärd. 

Arbetet på akutmottagningar innebär även ett 
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nära arbete med det interprofessionella teamet. 

Sjuksköterskornas inställning till och bemötande 

av den berörda patientgruppen kan därför ha en 

stor påverkan på hur arbetsgruppen i helhet 

förhåller sig till patientgruppen. Valet att 

rekrytera sjuksköterskor i somatisk akutsjukvård 

kan ifrågasättas med tanke på att 

sjuksköterskornas möten med patienterna på en 

akutmottagning är kortare i jämförelse med 

vårdavdelningar där patienterna vistas en längre 

tid vilket kan möjliggöra andra förutsättningar 

för att skapa en god vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient. Valet med 

akutmottagningar kan emellertid motiveras med 

att den största delen av patienter som är 

inskrivna på vårdavdelningar oftast är i gruppen 

äldre och att variationen åldersmässigt troligen 

är bredare på en akutmottagning, även om 

gruppen med äldre patienter också är 

överrepresenterade i akutsjukvården. Det är 

även tänkbart att studien kunde genomförts 

inom primärvården på exempelvis vårdcentral, 

som i många fall kan vara patientens första 

kontakt med vården. Då avsikten främst var att 

utforska grundutbildade sjuksköterskors 

perspektiv i ämnet är det tänkbart att resultatet 

då skulle blivit missvisande av den anledningen 

att många sjuksköterskor inom primärvård är 

specialistutbildade. Geografiskt valdes 

Mellansverige som upptagningsområde och 

fokusgrupper genomfördes inom tre landsting: 

Region Uppsala, Region Västmanland och 

Stockholms läns Landsting. 

Datainsamlingen pågick under en period av tre 

månader inom vilka väsentliga förändringar i 

kunskapen eller inställningen till det berörda 

ämnet inte bedömdes hinna ske på samhällsnivå. 

Resultatet bedöms därför vara opåverkat av den 

fördröjning som uppstått i datainsamlingen. Då 

båda författarna är studenter inom 

omvårdnadsvetenskap uppskattas den 

grundläggande kunskap som erhålls under 

utbildningen i kombination med författarnas 

förkunskaper ha störst inverkan på analysarbetet 

och arbetets reliabilitet. Nya kunskaper som 

erhölls under den utökade tidsramen bedöms 

inte ha väsentlig inverkan på analysen. 

Antal deltagare som bör ingå i varje grupp är 

omdiskuterat i forskningslitteraturen och tycks 

variera mycket beroende på vem som skrivit 

artikeln eller handboken. Det ideala antalet 

gruppdeltagare varierar mellan allt från fyra till 

sex och upp till sexton deltagare per grupp 

(Henricsen, 2012; Wibeck 2000). Svedberg 

menar i Wibeck (2000) att en mindre grupp med 

högst sex deltagare lättare ger individerna en 

känsla av inflytande och samhörighet. I större 

grupper riskerar den enskilde individens 

inflytande minska och därmed minskar även 

ofta det personliga engagemanget. I likhet till 

Wibeck (2000) menar Henricsen (2012) att ett 

lämpligt deltagarantal kan ligga mellan fyra till 

sex deltagare, med en övre gräns på åtta 

deltagare. Även Henricsen poängterar att 

deltagare riskerar att inte komma till tals eller 

eventuellt börja skapa egna diskussioner i 
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smågrupper. Enligt Henricsen (2012) kan även 

grupper med färre deltagare än fyra fungera men 

risken är stor att det uppstår spänningar i 

gruppen. Mot denna bakgrund bedömdes fyra 

till sex med maximalt åtta deltagare vara ett 

realistiskt antal i relation till tidsaspekten. Att 

uppnå önskvärt deltagarantal försvårades av 

akutmottagningarnas ansträngda 

personalsituation och tidsbrist, varför grupperna 

kom att bestå av tre till fyra deltagare per grupp. 

För att ha möjlighet att uppnå det Glauser och 

Strauss (1967) kallar theoretical saturation bör 

enligt Wibeck (2000) åtminstone tre 

fokusgrupper genomföras som ett minimum. 

Theoretical saturation innebär den punkt då 

ämnet når en form av mättnad och allt mindre 

ny information tillkommer till 

materialet.  Avsikten var att genomföra fyra 

fokusgrupper. Eftersom att två av fyra 

fokusgrupper endast hade tre deltagare 

genomfördes ytterligare två fokusgrupper för att 

säkerställa att theoretical saturation uppnåtts. 

Enligt Wibeck (2000) finns flera aspekter som 

talar för att använda redan existerande grupper, 

det vill säga att grupperna består av deltagare 

som sedan innan känner varandra. En anledning 

till detta är att diskussionen tycks bli mer 

naturlig mellan deltagarna. Risker med detta är 

emellertid att vissa frågor till exempel inte 

kommer upp på grund av att det finns saker som 

tas för givna eller att deltagarna refererar till 

händelser som är svåra för moderator och 

assistent att uppfatta. Moderatorn riskerar även 

att missa roller som deltagarna kan falla in i vid 

vistelsen i en välkänd grupp. 

För att stärka studiens trovärdighet är det viktigt 

att samma frågor ställs till samtliga 

fokusgrupper samt att frågorna ställs på ett 

likvärdigt sätt (Graneheim & Lundman, 2004). 

Då fokusgrupperna leddes utifrån en gemensam 

intervjuguide och stimulusmaterial anses 

trovärdigheten vara relativt hög. Metodvalet 

fokusgrupper kan påverka studiens trovärdighet 

negativt då gruppen i hög utsträckning styr 

diskussionen och stora skillnader kan 

förekomma bland de olika grupperna. 

Resultaten från de olika fokusgrupperna visade 

emellertid överensstämmande data.   

Syftet med fokusgrupper är inte att dra generella 

slutsatser om hela populationen utan att snarare i 

analysen urskilja tendenser i vissa grupper, i 

detta fall bland sjuksköterskor inom somatisk 

akutsjukvård. I studieresultaten kan till exempel 

tendenser till hetero- och cisnormativt tänkande 

ses även om sjuksköterskornas värderingar 

grundades i att alla människor ska behandlas 

likvärdigt. Sjuksköterskornas förhållningssätt 

verkade heller inte skilja sig nämvärt även om 

det fanns tendenser till att de äldre 

sjuksköterskorna var något mer negativa till 

pronomenet hen till exempel. Inom kvalitativ 

forskning kan överförbarhet utgöra ett 

problemområde då den många gånger är svår att 

styrka. Kvalitativa metoder strävar därför efter 

att finna förståelse för inom vilka sammanhang 
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de funna fenomenen kan tänkas visa sig på ett 

liknande sätt. (Polit & Beck, 2012). Det är 

tänkbart att resultaten går att överföra till 

liknande kontexter men överförbarheten av 

studien är upp till läsaren att avgöra.   

Materialet bearbetades och analyserades enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) anvisningar 

för kvalitativ innehållsanalys. Studiedeltagarna 

erbjöds inte möjligheten att läsa igenom det 

transkriberade materialet eller det 

sammanställda resultatet innan resultatet 

färdigställts. Däremot tillfrågades deltagarna att 

sammanfatta vad de uppfattat som minnesvärt i 

diskussionen i slutet av varje fokusgrupp. Detta 

erbjöd en möjlighet för moderatorn att 

kontrollera att deltagarna hade uppfattat 

varandra rätt och att ingen väsentlig information 

hade utelämnats. Kodning och utformandet av 

underkategorier och huvudkategorier 

genomfördes gemensamt av författarna. Under 

denna process diskuterades och omprövades 

kodningen och kategorier för att synliggöra 

olika perspektiv samt för att öka materialets 

reliabilitet.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien följer Vetenskapsrådets (2016) 

forskningsetiska principer och 

individskyddskrav.  Sjuksköterskorna fick innan 

deltagande ta del av ett informationsbrev där 

förutsättningarna för deltagandet förtydligades 

(se bilaga 1). I blanketten informerades 

sjuksköterskorna om att deltagandet är frivilligt 

och om rätten att när som helst dra tillbaka sitt 

samtycke. Informationsbrevet innehöll också 

information om hur uppgifter som kan röja 

deltagarnas identitet behandlas under 

bearbetning och analys. Ett etiskt dilemma med 

fokusgrupper som metod är att en fullständig 

anonymitet aldrig kan uppnås, eftersom att det 

alltid finns en risk om att deltagarna sprider 

information om övriga gruppmedlemmar 

utanför sessionen (Wibeck, 2000). Innan 

deltagandet uppmanades sjuksköterskorna av 

moderatorn att inte lämna ut känsliga uppgifter 

om andra deltagare. Fokusgrupper kan 

emellertid anses vara etiskt lämplig som metod 

eftersom att deltagarna får komma till tals på 

sina egna villkor i högre grad i jämförelse med 

strikt strukturerade intervjuer (Wibeck, 2000). 

Vid bearbetning och analys av materialet 

avidentifieras alla deltagare och namn fingeras, 

liksom alla andra uppgifter som kan röja 

deltagarnas identitet. Samtyckesblanketter och 

ljudinspelningar förvaras på en säker plats 

otillgänglig för andra än studieförfattarna.  

Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Sjuksköterskor ska enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) arbeta med förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling för att utveckla det 

patientnära omvårdnadsarbetet och professionen 

i stort. Resultaten från denna studie identifierar 
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personcentrerad omvårdnad som ett möjligt 

förbättringsområde för sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor ska också samverka för 

kvalitetsutvecklingen av omvårdnad med 

myndigheter, vårdgivare och 

intresseorganisationer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Ett möjligt 

område där sjuksköterskor skulle kunna 

engageras är inom organisationer som driver 

normkritiskt arbete och hbtq-utbildningar, vilket 

skulle kunna bidra till en utveckling av 

utbildningar med större anpassning för hälso- 

och sjukvård. Större studier med mer 

omfattande forskning inom området uppmuntras 

för att förbättra transpersoners och andra hbtq-

personers situation i den svenska hälso- och 

sjukvården. 

Slutsats 

Resultaten visar att sjuksköterskorna upplever 

sig vårda patienter med ett likvärdigt 

förhållningssätt, utan att påverkas av sina 

personliga åsikter. Sjuksköterskorna visade 

förståelse för att många transpersoner har 

psykisk ohälsa och att denna till stor del har sitt 

ursprung i diskriminering och felköning från 

omgivningen. Samtidigt hade sjuksköterskorna 

själva svårt att förhålla sig till könsneutrala 

pronomen och upplevde sin egen kompetens i 

hbtq-området som begränsad. Den svenska 

hälso- och sjukvården utvecklas ständigt och i 

en arbetsmiljö med hög arbetsbelastning och 

tidsbrist som länge varit en vanlig företeelse för 

sjuksköterskor i akutsjukvård, har kulturen och 

ledarskapet en central roll  att tillsammans med 

sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal 

driva utvecklingen av den personcentrerade 

vården framåt. 
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BILAGA 1. INFORMATIONSBLANKETT 

Projektets titel: 

Omvårdnad bortom tvåkönsnormen: en  

kvalitativ studie med fokusgrupper 

Datum: 

2016-09-02 

Studieansvarig/a: 

Moa Andersson 

Jenny Löyttynen 

E-mail: 

Moa.Andersson.4045@student.uu.se  

Jenny.Loyttynen.8206@student.uu.se  

Handledare: 

Annika Åhs 

annika.ahs@pubcare.uu.se 

Telefon: 018-471 6679 

Uppsala universitet 

Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap 

Utbildning: 

Sjuksköterskeprogrammet 

Nivå: 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 

högskolepoäng 

Information om studie 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet som skriver ett examensarbete i ämnet 

vårdvetenskap. Studier från bland annat Folkhälsomyndigheten har visat att transpersoner är en utsatt 

grupp och att vårdpersonal många gånger saknar kunskap om transpersoner och deras 

omvårdnadsbehov. På grund av detta avstår många transpersoner från att söka vård. Avsikten med denna 

studie är att utforska sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen med transpersoner i akutsjukvården 

genom att diskutera hypotetiska patientfall. I arbetet har vi inspirerats av Riksförbundet för 
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homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) som på uppdrag av 

Transgender Europe (TGEU) just nu genomför enkätstudier bland transpersoner och vårdpersonal i 

samma ämne. 

Datainsamlingen sker i grupper med fyra till åtta sjuksköterskor i respektive grupp. Deltagarna får ta del 

av tre påhittade patientfall och diskutera utifrån dessa med ledning av en moderator. Båda studenterna 

kommer att närvara vid diskussionen. En av studenterna kommer att leda diskussionen framåt 

(moderator) och den andra kommer att ha en mer passiv roll och föra anteckningar. I början av mötet 

kommer deltagarna även att få fylla i en blankett om kön, ålder, yrkeserfarenhet och utbildning. 

Diskussionen beräknas pågå under 30 - 60 minuter. 

Inspelning av diskussionen kommer ske i form av ljudinspelning. All insamlad data kommer att 

behandlas konfidentiellt och enbart författarna och dess handledare kommer ha tillgång till det inspelade 

materialet. Det transkriberade materialet kommer inte uppge intervjupersonernas identitet. Det 

slutgiltiga arbetet kommer att publiceras som examensarbete vid Uppsala universitet. Studiedeltagarna 

ombedes att inte sprida information om avklarad intervju med hänsyn till varandra. 

Du som deltagare kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke och deltagande i studien. 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i studien. 
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BILAGA 2. SAMTYCKESBLANKETT 

Projektets titel: 

Omvårdnad bortom tvåkönsnormen: en  

kvalitativ studie med fokusgrupper 

Datum: 

2016-09-02 

Studieansvarig/a: 

Moa Andersson 

Jenny Löyttynen 

E-mail: 

Moa.Andersson.4045@student.uu.se  

Jenny.Loyttynen.8206@student.uu.se  

Handledare: 

Annika Åhs 

annika.ahs@pubcare.uu.se 

Telefon: 018-471 6679 

Uppsala universitet 

Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap 

Utbildning: 

Sjuksköterskeprogrammet 

Nivå: 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 

högskolepoäng 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta  i ovanstående undersökning: 

Datum: ……………………………………………………………………………………….. 
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Deltagarens underskrift: ……………………………………………………………………. 
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BILAGA 3. FRÅGEENKÄT 

Ålder: _____________________________________________________________________ 

Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som. 

1. Man. 2. Kvinna. 3. Annat/Både man och kvinna. 4. Vet ej/vill ej svara. 

___________________________________________________________________________ 

Examensår och utbildningsort för sjuksköterskeutbildning: 

___________________________________________________________________________ 

Ringa in:  

Kandidatexamen:        Ja         /      Nej          Magisterexamen:     Ja         /      Nej 

Specialistutbildning:   Ja  /      Nej 

Om du har en specialistutbildning – Vilken? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Yrkesverksamma år inom sjuksköterskeyrket: 

___________________________________________________________________________ 

Yrkesverksamma år inom akutsjukvården: 

___________________________________________________________________________ 
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Känner du till om det på avdelningen finns någon form av riktlinjer kring bemötande och vård av 

transpersoner? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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BILAGA 4. STIMULUSMATERIAL 

Patientfall 1 - Patrik 

Det är torsdag kväll på akuten. I triagen möter du Patrik, 65 år, som drabbats av kraftiga magsmärtor. 

Smärtorna kom plötsligt under gårdagen och är av huggande karaktär, lokaliserade i nedre delen av 

buken. Patrik har kräkts ett flertal gånger under dygnet. Då du frågar Patrik huruvida han medicineras 

för något uppger han att han nyligen genomgått en könsutredning och att han nu får regelbundna 

testosteron-injektioner sedan fyra månader tillbaka. Han är rejält smärtpåverkad och märkbart orolig 

över sitt tillstånd. 

Patientfall 2 - Lo 

Under dagens pass är du ansvarig sjuksköterska på ortopediska sektionen på akuten. Du ska undersöka 

Lo, 14 år, som tros ha en fraktur i fibula efter en cykelolycka. När du går för att hämta Lo i väntrummet 

möts du av Los mamma som är mycket upprörd över väntetiden och att ingen har tittat till Lo sedan 

triagen. Du tar in dem båda på ett undersökningsrum och ber Lo berätta vad som hänt. Los mamma har 

mycket att flika in med när Lo förklarar förloppet. När mamman pratar om Lo i tredje person och 

använder orden hon/henne säger Lo ifrån. Lo vill helst inte bli kallad varken hon eller han och föredrar 

att man använder namnet. Mamman tycker att Lo är löjlig och kräver att de snarast skickas till röntgen 

och får träffa en läkare. 

Patientfall 3 - Hen 

Det är en ovanligt lugn natt på akuten. Du sitter i personalrummet och dricker en kopp kaffe tillsammans 

med några kollegor. En kollega berättar att han under natten har haft hand om en man med misstänkt 

commotio, som ligger på akuten för observation. Din kollega berättar att mannen bett personalen 

använda pronomet hen. Din kollega säger att hen är ett påhittat ord och att han inte tänker kalla personen 

för hen. Antingen är man man eller kvinna, så enkelt är det, säger han. 

Diskussionsfråga: Diskutera hur ni kan ge patienterna i fallen en god omvårdnad utifrån olika aspekter 

som exempelvis bemötande, miljö, medicinteknik och dokumentation. Ge gärna egna förslag på 

ytterligare aspekter och diskutera utifrån dessa. 
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BILAGA 5. DISKUSSIONSGUIDE 

Introduktionspunkter 

1. Deltagare välkomnas och tackas för deltagandet 

2. Introduktion av moderator och assistent 

3. Förklaring av den generella avsikten med studien 

4. Presentation av eventuella samarbeten eller sponsorer 

5. Förklaring av valet av urval och vikten av deltagandet 

6. Förklaring av principerna av metoden 

7. Förklaring av hur informationen kommer att användas och av vem 

8. Förklara syftet med att spela in samtalet och sök godkännande 

9. Försäkran om sekretess 

10. Ange den förväntade tiden för mötet 

Öppningsfrågor 

1. Vi tänkte börja med en presentationsrunda där ni gärna får säga förnamn, yrkeserfarenhet inom 

akutsjukvård och varför ni valde att delta i denna studie. 

Introduktionsfrågor 

2. Hur ser era associationer ut kring begreppet transperson?  

3. Berätta om er erfarenhet av transpersoner i hälso- och sjukvården, både från er utbildning och 

yrkeserfarenhet. 

Övergångsfrågor 

4. Berätta om vilka utmaningar ni tror att transpersoner som söker akutsjukvård kan möta.  

5. Berätta om vilka utmaningar ni tror att ni som vårdgivare kan möta i omvårdnaden av patienter 

med transerfarenhet inom somatisk akutsjukvård.  

6. Resonera kring vilka tekniska och-/eller logistiska hinder som kan finnas i verksamheten och 

som kan försvåra ett gott bemötande och en god vård av patienter som är transpersoner? 
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Nyckelfrågor 

7. Beskriv hur ni skulle bemöta människorna i patientfallen. 

8. Beskriv vilka faktorer ni tror är viktiga för att skapa en god vårdrelation med patienter med 

transerfarenhet.  

Följdfrågor att använda till frågan eller frågeområdena: 

 Kan du utveckla detta lite mer? 

 Berätta mer om… 

 Ge exempel på… 

 Vad kände du? 

 Vad menar du? 

 Är det något mer ni vill tillägga? 

 

 


