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  Landstingsfullmäktige 

Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att 
öka kunskapen om HBTQ i hälso- och 
sjukvården  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet, 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att utbildningsinsatserna för att höja HBTQ kompetensen i hälso- och sjukvården 

i Jönköpings län fortsätter och intensifieras,  

 

att en planering för genomförande av detta tas fram och återrapporteras till 

landstingsfullmäktige,  

 

att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-certifierade i någon form tas 

fram och genomförs,  

 

att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall HBT-certifieras.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att 1:a att-satsen är besvarad och att att-satserna 2, 3 och 4 avslås. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-04-09 och föreslår att 

landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med utskottets förslag.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsfullmäktige föreslås besluta  

 

att 1:a att-satsen är besvarad och att att-satserna 2, 3 och 4 avslås. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr  

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  
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Förvaltningsnamn  
  Landstingsfullmäktige 

Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att 
öka kunskapen om HBTQ i Hälso- och 
sjukvården  
Inledning 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
 
att  utbildningsinsatserna för att höja HBTQ kompetensen i hälso- och sjukvården 
i Jönköpings län fortsätter och intensifieras  
 
att  en planering för genomförande av detta tas fram och återrapporteras till 
landstingsfullmäktige 
 
att  en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-certifierade i någon form tas 
fram och genomförs 
 
att  målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall HBT-cerifieras 
 

Beredning 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 
som framför följande. 
 
Under utskottets beredning av motionen har information inhämtats från 
verksamhetschefen på Rosenlunds vårdcentral, representanter för landstingets 
nätverk för HBTQ-frågor samt folkhälsoplanerare, Folkhälsa och sjukvård. 
Kontakter har också tagits med landstingen i Östergötland, Kalmar och Kronoberg 
samt Region Västra Götaland. 
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2003 yttrade sig Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo över Motion - Öka HBT-
kompetensen inom hälso- och sjukvården i Jönköpings läns landsting, 2003-10-
07, Dnr: 64203. Motionen ledde till ett antal utbildningsinsatser i länet.  
 
I augusti 2006 bildades på initiativ av landstingets etikråd en HBT- arbetsgrupp i 
projektform. Denna skulle uppmärksamma HBT-personers situation, både 
patienters och medarbetares. Ett utvecklingsarbete bland annat i form av 
utbildningsinsatser för olika målgrupper genomfördes, samt framtagande av ett 
material till etikrådets ”verktygslåda”, som är tillgängligt för alla. 
 
I mars 2009 blev Rosenlunds vårdcentral HBT-certifierad, enligt RFSL 
(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter).  
En HBT-certifiering innebär ett ”synliggörande av att en organisation arbetar 
strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt 
bemötande av patienter/ klienter/brukare utifrån ett HBT-perspektiv”. En 
certifiering enligt RFSL gäller under två år.  
Eftersom Rosenlunds vårdcentral inte kunde leva upp till kriterierna för en 
förnyelse av certifieringen 2011 har de tvingats ta bort ”markörerna” för 
certifieringen, i väntrum och på webbsidan. 
 
Landstingets HBT- arbetsgrupp har därefter försökt att initiera en HBT-
certifiering av länets ungdomsmottagningar, men det har visat sig vara 
ekonomiskt och praktiskt svårt att genomföra.  
Sedan i april 2011 är HBT-projektet avslutat. Arbetsgruppen ser sig numera som 
ett nätverk för HBT-frågor med uppgift att bevaka och initiera insatser inom 
respektive ansvarsområde. 
Olika utbildningsinsatser har dock gjorts och planeras, till exempel  
inslag i föreläsning om jämlik vård, hösten 2012, gemensamt program om 
jämställdhet och HTBTQ för länets skolor och ungdomsmottagningar, inslag i en 
lärandeseminarieserie om jämlik vård och aktiviteter kring Qom Ut-festivalen i 
Jönköping, maj 2013. 
  
Vårt landsting samarbetar också med landstingen i Blekinge, Kalmar, Örebro, 
Östergötland, Kronoberg, Sörmland och region Halland i Adlon som är ett 
kunskapsnätverk, kring bland annat HBTQ-frågor. De planerar att söka 
statsbidrag, för att kunna finansiera projekt med HBTQ-diplomering inom Adlon, 
enligt en HBT-diplomering framtagen av Västra Götaland.  
 
Västra Götaland har utvecklat ett utbildningsmaterial för HBT-diplomering som 
de testat under 2010 och 2011 och där utvärderingen fallit väl ut. Inom sin region 
har de under hösten utbildat och diplomerat ett 35-tal enheter. Ett 70-tal enheter 
kommer att få utbildning/diplomering under våren 2013. Utöver sitt 
utbildningsmaterial erbjuder nu Västra Götaland andra landsting och regioner 
också att utbilda utbildare/handledare som sedan kan utbilda/diplomera enheter 
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inom sitt landsting/region. Kostnaden för detta är endast en bråkdel av vad 
kostnaden är för en certifiering enligt RFSL. 
 
Det är av största vikt att alla ska få ett bra bemötande med respekt och lika vård, 
därför fortsätter arbetet med att motverka alla former av diskriminering; på grund 
av ålder, kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Med hjälp av en 
webbutbildning under 2013 kommer särskild uppmärksamhet att ägnas områden 
som jämställdhet, samt sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck. 
Utbildningen beräknas nå 70 % av landstingets medarbetare.   
 
 
Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att  1:a att satsen är besvarad och att-satserna 2, 3 och 4 avslås. 

  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET VÄRNAMO 
 
 
 
Britt Johansson 
Ordförande 

Lena Lindgren 
Utskottssekreterare 

 
 
 
Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 
 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 1-12 
Tid: 2013-01-15, kl 10:00-15:25 
 

 

Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 

sjukhus 

§ 5 Motion – Dags att gå vidare i arbetet för att öka 

kunskapen om HBTQ i Hälso- och sjukvården 
(LJ2012/657) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 

 

att  utbildningsinsatserna för att höja HBTQ kompetensen i 

hälso- och sjukvården i Jönköpings län fortsätter och 

intensifieras 
 

att en planering för genomförande av detta tas fram och 

återrapporteras till landstingsfullmäktige 
 

att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-

certifierade i någon form tas fram och genomförs 
 

att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall 

HBT-certifieras. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen och utskottet 

2012-08-29 respektive 2012-09-19. Ordföranden redogjorde 

då för planeringsgruppens diskussion och planering för 

motionens beredning. Utskottet förde en diskussion och kom 

fram till att ge sekreteraren i uppdrag att ta reda på: 

- Vem som certifierade Rosenlunds vårdcentral. 

- Vad de har för certifiering. 

- Om det finns någon skriven rapport, om/ hur de 

arbetat/arbetar med detta. 

- Hur landstinget arbetar med HBTQ. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-10-10 

redovisade sekreteraren kontakterna med Rosenlunds 

vårdcentral och Folkhälsa och sjukvård.  

Motion - Öka HBT-kompetensen inom hälso- och 

sjukvården i Jönköpings läns landsting, 2003-10-07, Dnr: 

64203 har tagits fram, som Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Värnamo tidigare yttrat sig över. Den motionen ledde till 

utbildningsinsatser i länet och ett HBT-projekt. Projektet 

avslutades och en ny organisation och arbetssätt gäller från 

april 2011. Motionen, utskottets yttrande, protokoll från LS 

och LF samt utbildningsuppdrag, utdrag från landstingets 
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UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 1-12 
Tid: 2013-01-15, kl 10:00-15:25 
 

 

intranät och tidningen Pulsen, samt en kortfattad 

sammanställning över ärendet delades ut. 

Efter en kort diskussion enades planeringsgruppen om att de 

vill veta om landstingen i Kalmar län, Kronobergs län och 

Östergötlands län har HBTQ-certifiering. 
 

Med kallelsen till planeringsgruppens sammanträde 2012-

11-20 bifogades svar från nätverket för HBTQ-frågor, samt 

svar från verksamhetschefen på Rosenlunds vårdcentral.  

Sekreteraren har genom kontakt med andra landsting och en 

folkhälsoplanerare på Folkhälsa och sjukvård fått 

information om att samtliga landsting och regioner i landet 

samarbetar i Adlon - ett kunskapsnätverk kring bland annat 

HBTQ-frågan. Vårt landsting arbetar tillsammans med 

landstingen i Blekinge, Kalmar, Örebro, Östergötland, 

Kronoberg, Sörmland och region Halland. I Västra Götaland 

har de utvecklat en modell med HBT-diplomering. 

Gemensamma projekt planeras nu i Adlon. 

Planeringsgruppen enas om att ett förslag till yttrande ska 

skrivas till nästa planeringsgruppssammanträde. Detta ska 

bland annat innehålla en höjning av kompetensen genom 

utbildningsinsatser, bemötande med respekt och lika vård. 

 

Ett förslag till yttrande presenterades för planeringsgruppen 

2012-12-04. Efter en kort diskussion kom planeringsgruppen 

överens om en justering i förslaget.  

Förslaget till yttrande och Västra Götalandsregionens 

utbildningsprogram för Hbt-diplomering bifogades kallelsen 

till dagens utskottssammanträde.  
 

Utskottet godkänner föreliggande förslag till yttrande.  
 

Beslut  

Majoritetspartierna yrkar att 1:a att-satsen ska vara besvarad 

samt att, att-satserna 2, 3 och 4 avslås. 

 

Per-Olof Blad, Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen. 

 

Socialdemokraterna yrkar att 1:a att-satsen ska vara 

besvarad, att 2:a att-satsen avslås och att-satserna 3 och 4 i 

nuvarande lydelse avslås, samt att utskottet initierar en ny 

formulering av de båda att-satserna, där ordet certifiering 

byts till diplomering;  

”att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-
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UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 1-12 
Tid: 2013-01-15, kl 10:00-15:25 
 

 

diplomerade i någon form tas fram och genomförs.” 

 

”att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall 

HBT- diplomeras.” 

 

Vänsterpartiet avstår sitt yrkande och instämmer i 

Socialdemokraternas yrkanden. 

 

Ordföranden finner då att utskottet är överens om att 1:a att- 

satsen ska vara besvarad och 2:a att-satsen ska avslås.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på 

majoritetspartiernas yrkande att avslå att-satserna 3 och 4 

samt förslaget om ny formulering och Socialdemokraternas 

och Vänsterpartiets yrkanden. 

Utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande att avslå att-

satserna 3 och 4 samt förslaget om ny formulering. 

 

Utskottet beslutar därmed att 1:a att satsen är besvarad och 

att-satserna 2, 3 och 4 avslås. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson Marianne Andersson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 46-75 

Tid: 2013-04-09, kl 13:00-16:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 55 

LJ2012 

/657 

Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att öka 

kunskapen om HBTQ i hälso- och sjukvården  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta  

 

att utbildningsinsatserna för att höja HBTQ kompetensen i 

hälso- och sjukvården i Jönköpings län fortsätter och 

intensifieras,  

 

att en planering för genomförande av detta tas fram och 

återrapporteras till landstingsfullmäktige,  

 

att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-

certifierade i någon form tas fram och genomförs,  

 

att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall 

HBT-certifieras.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att 1:a att-satsen är besvarad och att att-satserna 

2, 3 och 4 avslås. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson  

att 1:a att-satsen ska vara besvarad, att 2:a att-satsen avslås 

och att-satserna 3 och 4 i nuvarande lydelse avslås, samt att 

utskottet initierar en ny formulering av de båda att-satserna, 

där ordet certifiering byts till diplomering; 

 

”att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT 

diplomerade i någon form tas fram och genomförs.” 

 

”att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall 

HBT- diplomeras.” 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta i enlighet med utskottets förslag.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 46-75 

Tid: 2013-04-09, kl 13:00-16:00 
 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  Anders Berglund  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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	Beredning

