
HBT-certifiering i Landstinget Gävleborg 
 
 

Riksby vårdcentral i Stockholm har utnämnts till den första HBT-certifierade arbetsplatsen i 
Sverige. Motivet är att vårdcentralen det senaste året i samarbete med RFSL Stockholm haft 
ett projekt för att förbättra bemötandet och det medicinska omhändertagandet av HBT-
personer. Samarbetet med RFSL har gett vårdcentralen kunskap om att många HBT-personer 
känner sig kränkta i sina kontakter med vården och att detta många gånger sker på grund av 
fördomar och obetänksamhet. 
Det finns formellt inga kriterier för vad en HBT-certifiering innebär, utan utmärkelsen ska 
mera ses som ett sätt att uppmärksamma ett positivt initiativ. 
 
Bakgrunden till projektet är den rapport från folkhälsoinstitutet (nr A 2005:19) där det 
framkommer att det råder en tydlig ojämlikhet i hälsa mellan HBT-personer och den övriga 
befolkningen. 
Som ett sätt att förbättra bemötandet och omhändertagandet har man utbildat samtliga 
anställda på vårdcentralen i ett icke-heteronormativt bemötande för att säkerställa 
vårdcentralens kompetens i att möta patienter ur HBT-gruppen. 
 
Landstinget Gävleborg har i sitt måldokument för perioden 2007-2010 formulerat ett antal 
honnörsord, ett av dessa är  ”gott bemötande” och i måldokumentet står följande att läsa:  
”Alla som har kontakt med landstinget bemöts på ett professionellt och respektfullt sätt.” 
Under honnörsordet ”helhet” kan man läsa att:  
”Landstinget erbjuder god vård på lika villkor för hela befolkningen.” samt att landstinget 
under honnörsordet ”goda arbetsplatser” ska bedriva ett ” Aktivt arbete med värderings- och 
mångfaldsfrågor.” 
 
För att Landstinget ska kunna leva upp till sina mål under mandatperioden ser vi det som 
utomordentligt viktigt att även den här gruppen blir sedda och bemötta på ett likvärdigt sätt, 
därför yrkar vi : 
 

• Att Landstinget Gävleborg under 2008 påbörjar en utbildning i  icke-heteronormativt 
bemötande och om möjligt att den sker i samråd med RFSL 

• Att utbildningen genomförs som ett pilotprojekt på ex. en hälsocentral eller 
akutmottagning 

• Att arbetet stöds och är väl förankrat i divisionsledningen 
• Att en uppföljning sker ett år efter att arbetsplatsen avslutat sin kompetenshöjning för 

att kunna erhålla en HBT-certifiering 
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HBT = homosexuella, bisexuella och transpersoner 
RFSL = Riksförbundet för sexuellt likaberättigande 
Heteronormativ = den som sätter heterosexualitet som norm vid jämförelser av olika 
sexualiteter. 


