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Tusen medarbetare utbildas inom hbtq-frågor
Tusen medarbetare inom division psykiatri och funktionshinder ska hbtq-diplomeras.
Detta för att alla har rätt till ett jämlikt bemötande när de möter Landstinget Sörmland.
Verksamheterna ska utbildas under fem år.
– Det här är ett prioriterat politiskt område. En jämlik vård och ett bra bemötande förutsätter
kunskap, och det ska vi se till att vår personal har, säger Ann-Sofie Jacobsson, folkhälso- och
miljölandstingsråd, säger Ann-Sofie Jacobsson (MP).
Utbildningen gäller alla medarbetare, oavsett profession. Först ut är vuxenpsykiatrin i
Katrineholm. Utbildningen finansieras av statliga medel via SKL, Sveriges kommuner och
landsting.
Redan i dag är flera verksamheter inom divisionen utbildade inom HBTQ, till exempel
psykiatriska mottagningen i Eskilstuna och större delen av barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP).
– Det här är en målgrupp som kommer till oss och då gäller det att vi bemöter dem på rätt sätt, säger
Karin Dahlqvist Claesson, projektledare på division psykiatri och funktionshinder.

När Eskilstuna firar Springpride 27 maj, finns medarbetare från psykiatriska mottagningen
med i pridetåget. Landstinget Sörmland deltar även i Vingåkers mångfaldsfestival fredagen
den 26 maj. Båda dagarna hissar vi våra nya prideflaggor som en symbol för vårt arbete för en
jämlik hälsa och vård. Flaggorna hissas vid landstingskansliet, Mälarsjukhuset och
Kullbergska sjukhuset. Totalt deltar Landstinget Sörmland i fyra pridearrangemang i
Sörmland i år.
Program för landstingets deltagande 26-27 maj
Vingåker 26 maj
Medarbetare från ungdomsmottagningen, Vingåkers vårdcentral och barnavårdscentralen finns i
Säfstaholms slottspark för att berätta om sitt hbtq-arbete. Vi delar ut kondomer, femidomer, slicklappar
samt vimplar och ballonger till pridetåget. På plats finns Sörmlands museum för att tova regnbågsarmband.
Vi deltar i pridetåget: landstingets vepa bärs av Jakob Sandgren (S), personallandstingsråd och Christer
Sundquist (M), vice ordförande i Hållbarhetsberedningen.
Eskilstuna
26 maj
Medarbetare från Samtalsmottagningen i Eskilstuna, verksamhets- och ledningsstöd och
kommunikationsstaben finns på plats vid målet av Lilla Å-loppet och delar ut ballonger till barnen.
27 maj
Medarbetare från psykiatriska mottagningen, verksamhets- och ledningsstöd och kommunikationsstaben
finns i målområdet och delar ut vattenflaskor till löparna. Vi delar ut vimplar till pridetåget. Landstingets
vepa bärs av Ann-Sofie Jacobsson (MP), folkhälso- och miljölandstingsråd och Annika Möller,
psykiatriska mottagningen i Eskilstuna.
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