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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse från Helén Schoultz (SD) om Hbtqcertifiering i Region Stockholm
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden ställer Helén Schoultz (SD)
en rad frågor angående Hbtq-certifiering i Region Stockholm.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Helén Schoultz (SD)

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Här följer förvaltningens svar på frågorna i skrivelsen. Frågeställaren har
ställt en rad frågor om Hbtq-certifiering men hänvisar till de utbildningar
som inleddes 2015 kring Hbtq-diplomering. Svaren som följer handlar
därför i huvudsak om Hbtq-diplomering och inte certifiering.
1. Vilken aktör bedriver HBTQ-certifieringen samt den
utbildning som krävs för certifieringen?
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners,
queeras och intersexpersoners rättigheter) är en ideell organisation som
erbjuder Hbtq-certifiering till en mängd olika typer av verksamheter.
Region Stockholm erbjuder sedan 2016 en annan form av utbildning, så
kallad Hbtq-diplomering. Denna är anpassad och framtagen för bland
annat vårdanställda i regionen. En jämställdhetsstrateg på
regionledningskontoret, avdelningen för strategisk HR, ansvarar för denna.
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2. Hur många av Region Stockholms verksamheter har
diplomerats, samt hur många kvarstår att diplomera sig?
Verksamheter som diplomeras får inte vara för stora, maximalt 40
anställda, för att diplomeringen ska räknas som kvalitetssäkrad då
utbildningen bygger mycket på diskussioner i smågrupp. Eftersom många
vårdverksamheter är större än så kan en verksamhet behöva ha flera
diplomeringar per mottagning eller enhet.
Totalt har 73 verksamheter diplomerats sedan 2016.
Följande verksamheter har diplomerats (exklusive Norrtälje):
-

Ungdomsmottagningar: 20 av 31
Barn och ungdomspsykiatrimottagningar: 32 av 45
Husläkarmottagningar: 19 av 212
Mottagningen för alkohol och hälsa, en mottagning
Psykiatri Nordväst, avd 16, en mottagning

3. I de fall verksamheter valt att inte diplomera sig, vilken
bakgrund anges då till detta beslut?
Eftersom det är frivilligt att diplomera sig har förvaltningen inte kännedom
om varför de väljer att avstå.
4. Vad är kostnaden per genomförd utbildning?
Sedan 1 januari 2019 står verksamheterna själva för kostnaden för
diplomeringen, dessförinnan var det kostnadsfritt. Kostnaden är 20 000
kronor per diplomering. Eftersom många verksamheter är stora krävs flera
diplomeringar per verksamhet, vilket därmed innebär högre kostnader.
5. Vilka är de totala kostnaderna per år för HBTQdiplomering sedan 2015?
Diplomeringen togs fram och utformades under 2015 och startade 2016.
Diplomeringarna var kostnadsfria för verksamheterna fram till den 1
januari 2019.
Nedanstående kostnader inkluderar kostnad för utbildningsansvarig
(deltidsanställd 2018 och 2019), samt catch up-utbildning för anställda vid
redan diplomerade enheter som missat utbildningen eller är nyanställda,
denna är kostnadsfri för verksamheterna.
2015: 1 000 000 kronor, inkluderar utveckling och pilotprojekt.
2016: 1 000 000 kronor
2017: 1 000 000 kronor
2018: 570 000 kronor
2019: 570 000 kronor
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6. Finns det någon utvärdering som visar på konkreta
positiva utfall som kan hänföras till genomförd HBTQdiplomering?
Någon utvärdering av Hbtq-diplomeringen har inte gjorts på senare år, den
som utförts gjordes av pilotprojektet 2016, se ”Slutrapport projekt Hbtqdiplomering – resultat och erfarenheter” (HSN 1304-0439-52). Själva
utbildningen fick goda betyg av deltagarna då många ansåg att innehållet
var bra med både kompetenshöjning och fördjupning inklusive en mer
komplex förståelse för frågan.
Av slutrapporten framkom att det inte är helt okomplicerat att utvärdera
diplomeringen. Hbtq-diplomeringen är ett patientfokuserat projekt, där
syftet primärt är att förbättra och tillgängliggöra vården för Hbtq-personer.
Vid en utvärdering borde dels mätning göras av hur mottagningarnas
bemötande var både före och efter utbildningen, dels kan det vara svårt att
mäta deras upplevelse då målgruppen inte lätt kan nås eller särskiljas för
utvärdering.

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Christoffer Bernsköld
Tf avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Akten
Godkänd av Björn Eriksson, 2020-09-04
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SKRIVELSE
{Datum för sammanträdet}

Skrivelse om HBTQ-certifiering i Region Stockholm
Under hösten 2015 inleddes utbildning för dåvarande Stockholms läns
landstings HBTQ-diplomering, efterfrågan var stor.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
1. Vilken aktör bedriver HBTQ-certifieringen samt den utbildning som
krävs för certifieringen?
2. Hur många av Region Stockholms verksamheter har diplomerats,
samt hur många kvarstår att diplomera sig?
3. I de fall verksamheter valt att inte diplomera sig, vilken bakgrund
anges då till detta beslut?
4. Vad är kostnaden per genomförd utbildning?
5. Vilka är de totala årliga kostnaderna per år för HBTQ-certifiering
sedan 2015?
6. Finns det någon utvärdering som visar på konkreta positiva utfall för
verksamheterna som kan hänföras till genomförd HBTQ-certifiering?

Helén Schoultz
Sverigedemokraterna

