Motion
Öka HBT-kompetensen inom hälso-och sjukvård!
HBT är ett samlingsbegrepp för homo-, bisexuella och transpersoner.
Det borde vara självklart att människors kärlek ska respekteras oavsett vem man
väljer att älska. Mångfald är ett viktigt begrepp för oss, liksom respekt för varje människas
identitet, sexuella läggning och könsidentitet. Vi vill se ett samhälle där ingen ställs utanför
eller diskrimineras. Därför ska kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön
ha samma värde som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön. Gävleborg ska
vara ett län där alla kan visa sin kärlek öppet, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
Det finns tyvärr ungdomar och vuxna i vår kommuner och vårt landsting som känner sig
diskriminerade på grund av sin sexuella läggning. Exemplen på diskriminering, utsatthet och
okunskap är många.
När skolan berör sexuallivet i undervisningen finns inte HBT-personers livsval med, annat än
som en avvikelse från normen. De blir därmed bortdefinierade som onormala. Det finns vuxna
som får frågan om de är homosexuella vid anställningsintervjuer, däremot känner vi inte till
något fall där man fått frågan om man är heterosexuell.
I flera olika undersökningar har det påvisats att kvinnor och män med annan sexuell läggning
än den heterosexuella, har sämre fysisk och psykisk hälsa och att detta står sig livet igenom.
Psykosocial ohälsa bland unga homo- och bisexuella och transpersoner är också ökad. Det har
också blivit allt vanligare med oprovocerat fysiskt våld mot homosexuella.
Alla dessa människor måste få ett värdigt och kompetent bemötande inom hälso- och
sjukvården då det är hit man ofta söker sig i utsatta situationer.
Så ser det alltså inte alltid ut idag. Bristen på kunskap och kompetens kring de livsvillkor som
homo- och bisexuella och transpersoner lever under är stor på många håll. Det finns dessutom
ett systematiskt osynliggörande av kvinnor i hälso- och sjukvården. Det innebär att kvinnors
hälsa betraktas och tolkas utifrån mannen som norm. Det är ett problem för alla kvinnor,
men drabbar lesbiska kvinnor dubbelt. Nya uppgifter påvisar att en tredjedel av
vårdpersonalen helst skulle slippa behandla homosexuella patienter i landstingens
verksamheter.
Det är alltså av många skäl nödvändigt att öka kompetensen och kunskapen kring HBT-frågor
hos alla som arbetar inom hälso- och sjukvård. Särskilt viktigt är det att personal
inom akutsjukvård, psykiatri, gynekologi, geriatrik, skolhälsovård och ungdomsmottagningar besitter dessa kunskaper.
Gävleborgs läns landsting kan medverka till en förbättring av många människors liv genom
att öka kompetensen och kunskapen kring HBT-frågor bland sin personal, främst inom hälsooch sjukvården. Landstingens ansvar att sprida kunskap kring dessa frågor och att utbilda sin
personal är otvetydigt.
Vänsterpartiet yrkar;

att åtgärder vidtas i syfte att höja kompetens och kunskap hos landstinget Gävleborgs
personal avseende HBT-frågor för att på så sätt motverka fördomar, diskriminering och
felaktigt bemötande och behandling av homo- bisexuella och transpersoner.
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