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Motion 5-2019 om att öka HBTQkompetensen i Region Norrbotten
Dnr 1567-2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten är positiv till en satsning som främjar en mer jämlik och
jämställd hälsa hos länets befolkning där satsningar på särskilt utsatta målgrupper ibland behöver göras. Inom regionen pågår kontinuerliga insatser i
syfte att öka kompetens kring hbtq+-frågor.

Sammanfattning
Christina Snell Lumio (V) och Sanna Berggren (V) föreslår i sin motion att
Region Norrbotten startar ett arbete för att öka hbtq+-kompetensen inom
psykiatrin. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses
besvarad.

Ärendet
I motionen föreslås att Region Norrbotten startar ett arbete för att öka hbtq+kompetensen inom psykiatrin. (hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera identiteter. Plustecknet står för övriga
identitetskategorier som faller inom ramen för begreppet men där det finns
ytterligare sätt att identifiera sig)
Region Norrbotten är positiv till en satsning som främjar en mer jämlik och
jämställd hälsa hos länets befolkning där satsningar på särskilt utsatta målgrupper ibland behöver göras.
I motionen betonas att hbtq+-personers hälsa är direkt beroende av en hälso–
och sjukvård med god kompetens och kvalitativt bemötande avseende hbtq+frågor.
Motionen tar avstamp ur Region Norrbottens rapport ”Hbtq+, psykisk hälsa
och suicidprevention” som gavs ut 2018. I denna framkommer att ohälsan är
betydligt större bland unga hbtq+-personer än hos de som inte identifierar sig
som hbtq+-personer. En stor del av orsaken bakom målgruppens utsatthet är
samhällets snäva hetero – och tvåkönsnorm vilket gör att många unga hbtq+personer undviker att söka vård trots att de kan behöva det. Orsaken till att
många inte söker vård är på grund av rädsla för ett dåligt bemötande vilket
hos många inneburit bristande tillit till hälso-och sjukvården i allmänhet.
Andel unga hbtq+-personer som allvarligt övervägt att ta sitt liv är också
alarmerande stor vilket gör att ett förebyggande arbete kan rädda liv.
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I motionen framgår att det är av stor vikt att hela vårdkedjan har den kompetens och trygghet som krävs för att ge målgruppen ett gott bemötande samt
kunna leverera de tjänster som främjar en mer jämlik och jämställd hälso –
och sjukvård. Det är efterfrågat och av hög prioritet att satsa på psykiatrin då
både barn och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin möter delar av målgruppen som är i särskilt behov av stöd.
Inom Region Norrbotten pågår kontinuerliga insatser i syfte att öka kompetens kring hbtq+-frågor. Utbildningar ges via Folkhälsocentrum – mestadels
via efterfrågan. Det har bland annat utbildats personal bland de som genomför Hälsosamtal, Regionens HR-avdelning samt Företagshälsovården knuten
till Region Norrbotten. Under de senaste tre åren har särskilda satsningar
genomförts med fokus på att kompetensutveckla personal från länets ungdomsmottagningar där också personal från barn-och ungdomspsykiatrin samt
vuxenpsykiatrin bjudits in. Ytterligare internat är planerat i april 2020, riktat
till personal från dessa nämnda verksamheter.
Det pågår en del arbete men fortfarande finns mycket kvar att göra innan
länets hbtq+-personer kan garanteras ett gott och tryggt bemötande som
bygger på kompetens inom hbtq+-området.
Region Norrbottens uppdrag är att stärka och främja den jämlika och jämställda hälsan för kvinnor, män och icke-binära i Norrbotten. Att göra en
särskild satsning på psykiatrin är av stor betydelse för att främja en mer jämlik och jämställd hälsa i Norrbotten då en stor del av psykiatrin (barn, ungdom och vuxen) ännu inte nåtts av fortbildning inom området.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet har direkt påverkan på jämställdhet då hbtq+-området innefattar
personer som på olika sätt tillhör – samt förhåller sig till de två juridiska
könskategorierna kvinnor och män. Att kompetensutveckla inom hbtq+området innefattar fortbildning inom jämställdhetsområdet, med särskild
betoning på att granska maktstrukturer som begränsar kvinnor, män och
icke-binäras levnadsvillkor och möjligheter. Syftet med hbtq+-utbildningen
är att främja hälsa och möjligheter på ett sätt som inkluderar samtliga som
ingår i länets befolkning. Beslutet ger en positiv effekt avseende Region
Norrbottens uppdrag att skapa goda jämlika och jämställda livsvillkor för
kvinnor, män och icke-binära norrbottningar.
Bilagor:
Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten
Protokollsutdrag skickas till:
Utvecklingsdirektör
Divisionschef länssjukvård
Divisionschefer närsjukvård
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