Motion om HBTQ+ personers rätt till god hälso- och sjukvård.
Undersökningar visar återkommande på att en större andel av HBTQ+ -personer har sämre hälsa än
den övriga befolkningen i landet. Många HBTQ+ -personer möts av fördomar och kränkningar. De är
också mer utsatta för fysiskt och psykiskt våld. Självmordstankar och självmordsförsök är vanligare
bland HBTQ+ -ungdomar än bland heterosexuella i samma ålder. Det finns också HBTQ+-ungdomar
som vittnar om att hälso- och sjukvården i Norrbotten har mycket liten kunskap och förståelse för
deras problematik och levnadsvillkor.
Vid sökning på Region Norrbottens webb så finns ingen information för HBTQ+-personer. På sidor
riktade till ungdomar finns oerhört mycket information som vänder sig till heterosexuella och
ungdomars utveckling men ingen information som riktar sig till ungdomar utifrån sin köns- eller
sexuella identitet. På samma sätt saknas information för gravida och nyblivna föräldrar. Det finns
ingen information på de sidor som behandlar gynekologiska problem för kvinnor, och för män finns
ingen information överhuvudtaget. Det finns inte heller några som helst länkar där HBTQ+-personer
kan söka vidare kunskap.
Region Norrbotten har som mål att alla norrbottningar ska få lika hälso- och sjukvård. Det är då
viktigt att ta dessa varningssignaler på allvar och att man inom hälso- och sjukvården utvecklar och
ökar kunskapen om HBTQ-personers hälsa och levnadsvillkor i Norrbotten, och att det finns resurser
att möta behoven. Det är också viktigt att man möter upp med information och kunskap till våra
medborgare i Norrbotten.
Vi socialdemokrater vill därför att:
1. HBTQ+-personers hälsa följs upp och belyses vid de regelbundna folkhälsoundersökningarna som
genomförs i Region Norrbotten.
2. Region Norrbotten initierar utbildningsinsatser för anställda inom sjuk- och hälsovården i syfte att
öka HBTQ+-kompetensen i vård och bemötande. Insatsen bör vara särskilt inriktad till att öka
kunskapen kring unga HBTQ+-personer.
3. Region Norrbotten initierar utbildningsinsatser för barnmorskor och gynekologisk personal om
gruppen kvinnor som har sex med kvinnor.
4. Region Norrbotten öppnar en särskild mottagning i länet för män som har sex med män.
5. Region Norrbotten tar fram en egen handlingsplan gällande vård för transpersoner.
6. Region Norrbotten aktivt utvecklar sin webbsida så att medborgare i Norrbotten kan finna specifik
kunskap riktad till HBTQ+-personer.
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