
Motion	  om	  att	  införa	  HBT-‐certifiering	  i	  Landstinget	  Gävleborg 

Vänsterpartiet	  motionerade	  redan	  2003	  om	  att	  landstinget	  borde	  öka	  HBT-‐
kompetensen	  inom	  hälso	  &	  sjukvården,	  intresset	  från	  övriga	  partier	  var	  minst	  sagt	  svalt. 

Vänsterpartiet	  fortsatte	  dock	  att	  arbeta	  för	  att	  höja	  kunskapen	  i	  HBT-‐frågor	  i	  
landstinget,	  en	  ny	  motion	  skrevs	  i	  januari	  2008.	  Motionen	  blev	  sedan	  liggande	  till	  maj	  
2009	  då	  den	  avslogs	  i	  landstingsfullmäktige	  av	  samtliga	  övriga	  partier.	  
Huvudargumentet	  då	  var	  att	  det	  inte	  skulle	  behövas	  någon	  HBT-‐certifiering	  utan	  allt	  
skulle	  inrymmas	  i	  en	  mångfaldsplan.	  Den	  nya	  majoriteten	  lovade	  dessutom	  att	  
genomföra	  kunskapshöjande	  insatser	  inom	  HBT-‐området. 

Idag	  har	  vi	  facit! 

Hbt-‐personer	  mår	  sämre	  och	  får	  inte	  lika	  bra	  sjukvård	  som	  heterosexuella.	  Många	  
homosexuella,	  bisexuella	  och	  transpersoner	  i	  Gävleborg	  upplever	  inte	  att	  de	  bemöts	  på	  
ett	  bra	  sätt	  av	  vården.	  HBT-‐personer	  mår	  sämre	  än	  heterosexuella	  och	  var	  femte	  
transperson	  har	  försökt	  ta	  livet	  av	  sig.	  Lesbiska	  kvinnor	  undviker	  att	  undersöka	  sig	  för	  
bröst-‐	  och	  livmoderhalscancer	  eftersom	  man	  inte	  känner	  sig	  välkomna	  i	  sjukvården. 

Landstinget	  Gävleborg	  saknar	  idag	  en	  särskild	  strategi	  för	  att	  förbättra	  vården	  för	  HBT-‐
personer.	  Den	  certifiering	  som	  Vänsterpartiet	  föreslog	  för	  fyra	  år	  sedan	  skulle	  på	  ett	  
avgörande	  sätt	  ha	  inneburit	  en	  förbättrad	  situation	  för	  HBT-‐personer	  i	  Gävleborg! 

Vi	  skulle	  dessutom	  varit	  ett	  föregångslän	  i	  HBT	  frågor,	  nu	  finns	  certifieringen	  på	  ett	  	  
70-‐80	  tal	  platser	  i	  landet	  och	  man	  jobbar	  just	  nu	  med	  att	  införa	  certifiering	  av	  
verksamheter	  i	  Örebro,	  Stockholm,	  Kiruna,	  Luleå	  och	  Linköping.	  
	  Senare	  i	  höst	  fortsätter	  man	  med	  certifiering	  av	  verksamheter	  i	  Karlstad,	  Enköping,	  
Eskilstuna	  och	  Stockholm	  med	  omnejd.	  I	  Landstinget	  Gävleborg	  valde	  man	  att	  säga	  nej	  
till	  ett	  verktyg	  som	  de	  flesta	  andra	  anser	  vara	  ett	  utmärkt	  hjälpmedel.	  
	  	  
Med	  anledning	  av	  detta	  och	  med	  hopp	  om	  ett	  klokare	  beslut	  denna	  gång	  yrkar	  vi	  på	  att:	  
	  	  

•        HBT-‐certifiering	  införs	  i	  landstinget	  Gävleborg	  
	  	  
	  	  
Alf	  Norberg	  (V)	  
	  

Hudiksvall	  23/9	  2013	  

	  

	  


