
Om jag lyckas förmedla 
arbetsglädjen och visa värdet 
av mångåriga kontakter med samma 
individer och familjer, kan studenten 
bli en framtida rekrytering till  
min arbetsplats.
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– Kan du hjälpa mig att ringa vårdcentralen och få en läkartid, 
kraxade Klara och vände sig mot Lena. Jag tror inte att jag kan 
göra mig förstådd i telefon med den här rösten.  

– Visst, sa Lena och gick för att leta upp telefonnumret. 
Hon fick kontakt direkt och började berätta:
– Jo, det är så att min tjej har halsfluss och vi skulle vilja att 

en läkare tittar på henne. 
– Jaha, vad har hon för personnummer?
– 820826…., rabblade Lena, men kom inte längre förrän 

hon blev avbruten: 
– Sa du 020826?
– Nä, 82. 
– Men du sa att det var din tjej?
– Ja, just det. Alltså min flickvän. Älskade. Partner. Sambo, rabblade Lena. 
– Oj då, jaha, hrm, harklade sköterskan fram och Lena hörde att hon lät lite besvä-

rad innan hon fann sig och snäste till:
– Kunde du inte sagt från början att du och din…eh…tjej är såna där, så hade vi  

sluppit den här förvirringen! 
Lena suckade. Det var visst lika svårt att göra sig förstådd även utan halsont. Skulle 

det nånsin komma en tid då hon och Klara skulle slippa dessa eviga missförstånd och  
negativa attityder?

DåLIGT BEMÖTANDE I VåRDEN KAN MåNGA homo- och bisexuella samt transpersoner 
vittna om. Detta är djupt problematiskt eftersom hbt-personer som grupp upplever sämre 
fysisk och psykisk hälsa än heterosexuella personer, men kan dra sig för att söka vård av 
rädsla för hur bemötandet ska bli. 

Det finns fog för rädslan. I en debattartikel från Diskrimineringsombudsmannen 
nämns flera exempel: En homosexuell man söker vård för nackspärr. Han erbjuds att 
testa sig för hiv. En transvestit söker vård för bihåleinflammation men får sin köns-
identitet ifrågasatt av läkaren. En man som vill besöka sin sjuka make stoppas av per-
sonalen, som förutsätter att närstående inte är av samma kön. Det finns alltså risk för 
både diskriminering, kränkning och osynliggörande. Faktorer som naturligtvis tär 
hårt på hälsan. 

Den upplevda sämre hälsan hos hbt-personer har med samhällets heteronorm att 
göra: förväntningen på att alla personer är heterosexuella, tills motsatsen är bevisad. 
Detta leder till att den som inte tillhör normen riskerar att bli exkluderad, diskrimi-
nerad och kränkt. 

Inom vården har vi som ledstjärna att erbjuda en jämlik vård, där våra patienter  
bemöts och behandlas likvärdigt. För att kunna göra det behöver vi ha ett normkritiskt 
förhållningssätt, där vi inte tar för givet att alla vi möter tillhör normen. Utgå inte från att 
den du möter lever i ett heterosexuellt parförhållande, utan ställ istället öppna neutra-
la frågor när det är relevant att få information om privatliv och närstående, till exempel: 

• Lever du ihop med någon?
• Vad heter din partner?
• Hur ser din familj ut?
Vi har ett även ett särskilt ansvar för att stödja utsatta grupper. Hbt-personer tillhör 

en sådan grupp och därför behöver vi öka kunskapen för just denna grupps behov och 
upplevelse av vården. 

MaliN SkReDiNG HallGReN 

Medlem i etikrådet och arbetsgruppen
för hbt-frågor

”
Maria Mauritz
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TYCK TILL!
VAD VILL DU LÄSA OM I PULSEN?
MEJLA MIKAEL.BERGSTROM@LJ.SE

PATIENTBRICKAN FÖRSVINNER! 
Nu upphör användningen av patientbrickor för gott. Digita-
liseringen av sjukvården och kravet på godkänd legitimation 
har gjort att patientbrickan spelat ut sin roll. 

UTVECKLINGSKRAFT FIRAR 10 åR!
Välkommen till Utvecklingskraft 15–16 maj 2013! 
Jubileumstema är ”Hängivna hjärtan, öppna  
sinnen”. Läs mer på: www.lj.se/utvecklingskraft

Malin Skreding Hallgren

Beställ och avbeställ Pulsen som pensionär
För att få personaltidningen Pulsen som pensionerad medarbetare krävs numera ett 
aktivt val. Via webbformulär och röstbrevlåda kan du som pensionär både beställa 
och avbeställa Pulsen.

1. Gå in på www.lj.se/pulsen, klicka på länken ”prenumerera på Pulsen” eller ” av- 
 beställ prenumeration på Pulsen”, och fyll i formuläret
2. Ring röstbrevlådan 036-32 64 74, välj beställ eller avbeställ, och uppge ditt namn 
 och postadress. Tala sakta och tydligt!

PSYKIATRIN FORTBILDADE SIG I DIAGNOSKODNING
Från 2014 inför även psykiatrin en modell där diagnoserna blir avgörande för den 
ekonomiska ersättningen. Därför arrangerade de tre psykiatriska klinikerna i mitten 
av april en utvecklingsdag kring diagnoskodning.

STANDARDISERING KORTADE VåRDTIDEN I VÄRNAMO
Genom standardiserat arbetssätt och ökad patientinvolvering har vårdtiden för höft- 
och knäledsoperationer minskat med nästan tre vårddygn vid Värnamo sjukhus.

”SKYLDIGHET ATT SKAFFA SIG KUNSKAP”
– Mitt viktigaste budskap är att slappna av, inte göra så ”big deal” av detta, men samtidigt 
tänka på att alla inte är heterosexuella. Det säger Jönköpingsbördige författaren Mian  
Lodalen, som i slutet av mars föreläste om hbtq-frågor för Landstingets medarbetare.

KULTURTING OM KULTURENS FRAMTID
Kulturella och kreativa näringar, kreativa Europa, kulturens roll i stadsutvecklingen 
och crossmedia som en del i deltagar- och upplevelsekulturen, var några av pro-
grampunkterna när Landstinget bjöd in till Kulturting på Spira för att diskutera ut-
vecklingsmöjligheter inom kulturen.

BRA LIV LOCKAR AT-LÄKARE
Tolv AT-läkare anmälde sig till den mingelkväll som Vårdcentralerna Bra Liv arrangerade i 
mitten av april för att informera om distriktsläkaryrket. Under kvällen fick de träffa allmän-
specialister och lära sig mer om vad Bra Liv kan erbjuda den som väljer distriktsläkarbanan.

pulsen i intranätet


