
  

MOTION från Vänsterpartiet 

Öka HBTQ-kompetensen i region Norrbotten 

Under 2018 kom slutrapporten från projektet ”Hbtq+, psykisk hälsa och suicidprevention”. 
Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om hbtq+-personers situation hos delar 
av Region Norrbottens personal som möter hbtq+-personer. Projektet skulle också 
undersöka hälsoläget för unga hbtq+-personer i Norrbotten. 

Nu har vi fått rapporten och den visar att hälsoläget för hbtq+-personer liknar det vi ser i 
övriga Sverige. Det vill säga ohälsan bland unga hbtq+-personer är mycket större än hos de 
som inte identifierar sig som hbtq+-personer. 

40,5% av hbtq+-personerna uppgav att de någon gång allvarligt försökt ta sitt liv, till 
skillnad från 6,5% bland icke hbtq+-personer. 

När det gäller bemötande svarar 32% av hbtq+-personerna att de ej blivit bra bemötta, 
motsvarande siffra bland icke hbtq+-personer är 3,2%. 

De som undvikit att söka vård trots att man borde pga oro för bemötande är 24,3% av 
hbtq+-personer, motsvarande siffra för icke hbtq+-personer är 0%. Rapporten säger också 
att bland hbtq+-personer är transpersoner en särskilt utsatt grupp. 

Rapporten menar att det är viktigt att säga att det inte är identiteterna i sig som är 
problemet utan att det handlar om samhällets snäva hetero- och tvåkönsnorm. Det finns en 
risk att hbtq+-personer gör nedsättande föreställningar till delar av sin egen självbild, 
något som i sin tur stärker ohälsan. Ökad kompetens om hbtq+-personers livssituation 
behövs för att skapa förutsättningar för en jämlik tillvaro och möjligheter för hbtq+-
personer att kunna leva på sina egna villkor. 

En slutsats från projektet är att arbetet för att förbättra hbtq+-personers hälsa måste 
stärkas på ett strukturellt plan, med ett tydligt ansvar för målgruppen samt att öka 
kompetensen kring hbtq+-personers hälsa och att ingen individ ska behöva oroa sig för 
dåligt bemötande vid uppsökande hjälp för livshotande tillstånd som t.ex. 
självmordsförsök. Det är av stor vikt att hela vårdkedjan har den kompetens och trygghet 
som krävs för att kunna ge målgruppen ett gott bemötande samt kunna leverera de 
tjänster som främjar en mer jämlik och jämställd hälso – och sjukvård. Varje del av 
vårdkedjan möter målgruppen hbtq+- personer. Det är dock både efterfrågat och av hög 
prioritet att särskilt satsa på psykiatrin då både barn och ungdomspsykiatrin samt 
vuxenpsykiatrin i stor utsträckning möter delar av målgruppen som är i särskilt behov av 
stöd. 

Ett sätt att öka kompetensen är att hbtq+-certifiera verksamheter och ges bl.a. av 
RFSL, en kostnad på ca 2500 kr/medarbetare. Men en certifiering eller liknande form av 
diplomering kan även fås av andra kunskapsförmedlare. 



Region Norrbottens uppdrag är att stärka och främja den jämlika hälsan för länets 
medborgare. Hbtq+-personers hälsa är direkt beroende av en hälso- och sjukvård med god 
kompetens och kvalitativt bemötande. Vi menar att det handlar om livsviktiga 
förbättringar som vi inte har råd att avstå. En hbtq+-utbildning inom psykiatrin kommer att 
gynna samtliga patienter som uppsöker vården, en fortbildning som kommer att stärka 
personalen och i slutändan dessutom vara ekonomiskt lönsam för alla.  

Därför föreslår vi 
- Att region Norrbotten startar ett arbete för att öka hbtq+-kompetensen inom 
psykiatrin. 
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