Motion
Stå upp för jämlikhet
I regionens verksamheter sko allo bli bemötta med respekt och ingen sko bli diskriminerad.
Det ör många områden som regionens personal måste vara insatt i och ho kunskap om för att kunna bemöta
mönniskor på ett bro sött i verksamheterna. Del kon handla om att mon sko frömjo patientens integritet och göra
denne mer delaktig, men öven om att kunna upptöcka hedersrelateral tvång och våld, misshandel, missbruk eller
annan utsatthet och eventuella omkringliggande orsaker till att en patient mår eller reagerar på ett visst vis.
Med sunl förnuft och genom att behandla mönniskor på etl jömlikt sötl kommer mon långt, men dessa
mångfacetterade ömnen behöver öndå lyftas och dryftas som en del av vidare kunskopsinhömlning på
arbelsplolslröffor, vidareutbildningar och i liknande forum för all kunna ge palienlerno ett bro bemötande.
Innebörden av ordet bemötande förklaras med följande utdrog från en publikation av Socialstyrelsen:

·rn gott bemötande i hölso- och sjukvården ör en av de viktigaste faktorerna för all utveckla en mer jömlik hälso, vård
och omsorg. Bro bemötande är mer ön en trivselfråga - del handlar även om kvolilel och om alt bygga lillil i mötet
mellan patienten och vårdpersonolen. Bemötande! hor också betydelse för patientsökerhelen och kon till exempel
påverka patientens mottaglighel för vård och behandling. Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens
behov och förutsättningar. Två experter möts på lika villkor - vårdpersonolen ör expert på det kliniska, patienten är
expert på sig själv. Centralt i varje möte är alt ge patientens unika berättelse utrymme, lyssna och agera på den:
Dessa ord förpliktar och vi vänder oss emot alt mon väljer ul en grupp där del läggs en massa extra resurser på
bemötandet. Vi ser det inte som ett verkningsfull! och effektivt sött alt på bred front arbeta med bemötandefrågon.
Denna grupp ska naturligtvis ingå som en del i allo andra frågor som hor med bemötande alt göra och lobbygrupper
behöver inte sponsras för alt uppnå detta. Vi anser därför inte alt HBTO-diplomering/certifiering av regionens
verksamheter är det som skattebetalarnas pengar eller de anställdas arbetstid sko gå till.
Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller öppenheten och respekten för olikheter. sverigedemokraterna
vill alt alla ska behandlas lika av lagen oavsell sexuell läggning eller idenlilel och alt diskriminering ska bekämpas.
För oss är kampen emot hot, våld, holbrolt och hederskullur den viktigaste frågan för alt förbättra HBTQ-personers
ställning.
Region Holland !dåvarande londstingl skrev i November 2006 under CEMR-deklorotionen och Sverigedemokrolerno
anser alt syftet med HBTQ-perspekliv och HBTO-certifieringar/diplomeringar uppfylls genom undertecknandet av
denna deklaration, som vi också slår bakom. Vi är förvissade om alt vår personal kon behandla alla våra patienter
med hänsyn utifrån denna artikel.

Med anledning av detta yrkar vi:

-

Att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att ta bort alla krav på speciella HBTO-utbildningar och
certifiering/diplomering av våra verksamheter som sker genom lobbyorganisationer.

-

Att HBTQ-frågor lyfts i samma grad som alla andra frågor som behandlas under hanteringen av
bemötandefrågor.

-

Att utreda och redovisa kostnaderna för HBTO-utbildningarna och certifieringorna/diplomeringarno för de
senaste fem åren.

Sverigedemokraterna Region Halland genom:
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Stinalsakssonvi gruppledare
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Corita oulwen gruppledare

