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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Camilla Falk
Hälso-och sjukvårdsstrateg

Svar på Motion
Datum
2021-08-19

Diarienummer
RS210312

Svar på motion gällande krav på HBTQ-diplomering
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta att:
- avslå motionen i sin helhet
Sammanfattning
I en motion inkommen 2021-02-22 ”Stå upp för jämlikhet” föreslår Stina
Isaksson och Carita Boulwén Sverigedemokraterna, att Regionfullmäktige ger
Regionstyrelsen i uppdrag att ta bort alla krav på speciella HBTQ-utbildningar
och certifiering/diplomering av våra verksamheter som sker genom
lobbyorganisationer. Motionären yrkar vidare på att HBTQ-frågor lyfts i
samma grad som alla andra frågor som behandlas under hanteringen av
bemötandefrågor samt att utreda och redovisa kostnaderna för HBTQutbildningarna och certifieringarna/diplomeringarna för de senaste fem åren.
Region Halland arbetar i enlighet med hälso-och sjukvårdslagen samt
diskrimineringslagen med jämlikhetsfrågor. I november 2020 antog
Regionstyrelsen plan om jämställdhets- och rättighetsintegrering. Där står det
att verksamheter erbjuds hbtq-diplomering med regionens egen diplomering.
Detta är dock inte något krav. Region Halland arbetar med olika insatser för
olika jämlikhetsparametrar, detta beroende på vad för insats ett visst område
kräver. Kostnaden för en diplomering per verksamhet är 5900 kr. De senaste
fem åren har 8 verksamheter diplomerat sig.
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Bakgrund
Motionen föreslår att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att ta
bort alla krav på speciella HBTQ-utbildningar och certifiering/diplomering av
våra verksamheter som sker genom lobbyorganisationer. Motionären yrkar
vidare på att HBTQ-frågor lyfts i samma grad som alla andra frågor som
behandlas under hanteringen av bemötandefrågor samt att utreda och
redovisa kostnaderna för HBTQ-utbildningarna och
certifieringarna/diplomeringarna för de senaste fem åren.
Hälso- och sjukvårdslagen
Jämlik vård är en del av hälso-och sjukvårdens grunduppdrag. Hälso-och
sjukvården samt tandvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik. Kön, ålder,
bostadsort, funktionsförmåga utbildning, social ställning, etnisk eller religiös
tillhörighet eller sexuell läggning ska inte spela någon roll. Jämlik vård innebär
att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor.
Diskrimineringslagen
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Med diskrimineringslagen och hälso-och sjukvårdslagen har Region Halland
tagit fram sin värdegrund Vi KAN. Den handlar om att allas lika värde är en
självklarhet och att mångfald är en styrka. För Region Halland innebär detta
att varje förvaltning årligen, utifrån dessa riktlinjer ska konkretisera och
ansvara för att genomföra aktiviteter inom området likabehandling. Varje
förvaltning prioriterar själva vilka aktiviteter samt kompetensutveckling som
genomförs utifrån behov.
Hbtq-diplomering
Grunden till att Region Halland erbjuder verksamheter hbtq-diplomering är
att nationella kunskapsunderlag visat att hbtq-personer i högre grad lider av
psykisk ohälsa och suicid än heterosexuella. Orsaken till detta är framförallt
heteronormativitet som leder till dåligt bemötande och okunskap,
minoritetsstress och diskriminering. Detta prioriteras av
Folkhälsomyndigheten i arbetet med den Nationella strategin för sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att bryta detta krävs ökad
kompetens om hbtq-personers livsvillkor och hälsa samt medvetenhet om
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snäva normers påverkan på människors hälsa och liv. Därför har Region
Halland tillsammans med Regioner i samverkan 1 tagit fram hbtq-diplomering.
Regionstyrelsen beslutade 25 november 2020 om jämställdhets- och
rättighetsintegrering samt plan framåt. I den framgår det att Region Halland
erbjuder verksamheterna utbildningen som en del i sitt arbete med
jämställdhets- och rättighetsintegrering, det är dock inget krav. Det finns
ingen extern organisation/lobbyorganisation som utför diplomeringarna utan
regionen har en intern utbildare.
Verksamheten betalar 5900 kr per diplomering. De senaste fem åren har åtta
verksamheter diplomerat sig i Region Halland.
Region Halland arbetar ständigt med jämlikhet på olika sätt. Till exempel så
har regionen infört en arbetsmetod på vårdcentraler som bidrar till att
upptäcka personer som lever i relationer där våld finns. För barn och unga
med psykisk ohälsa har insatser gjorts för att vägen i vården ska vara så enkel
som möjligt för patienten. Arbete med att öka jämlikheten kräver olika
insatser och beroende på vad som behöver bli bättre för en viss grupp görs en
anpassad insats.
Regionen lägger inte mer resurser och fokus på hbtq än andra
jämlikhetsparametrar. Det finns inget krav på hbtq-certifiering i Region
Halland varför det inte går att ta bort det kravet.
Förslagsvis avslås därmed motionen.
Konsekvensbeskrivning
Att avslå motionen innebär i praktiken ingen förändring från nuvarande
insatser. Genom att fortsatt erbjuda hbtq-diplomering till verksamheter
säkerställs kompetens även för denna diskrimineringsgrund.

1 Regioner i samverkan (före detta Adlon kunskapsnätverk): Region Örebro län, Region Blekinge, Region Sörmland, Region Jönköpings län,

Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Halland
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser.
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Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso-och sjukvårdsdirektör

Bilaga:
Motion, Stå upp för jämlikhet
Styrelsens/nämndens beslut delges

Motionären

