För varje människa
En kort presentation av handlingsplanen
för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020

Jämlikhet
Mål 1: Förbättrad tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning
Målet handlar om att personer med funktionsnedsättning
ska få mer jämlik tillgång till den fysiska miljön, genom att
åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder i våra fastigheter och
resecentrum. Medarbetare ska även få ökad kompetens
om bemötande av personer med funktionsnedsättning
genom en webbutbildning.
Mål 2: Stärkta rättigheter för barn och unga
Målet handlar om att uppfylla barnets mänskliga rättigheter. För att stärka vårt barnrättsarbete ska alla förvaltningar ha minst ett ombud för barnets rättigheter och
så många medarbetare som möjligt ska gå en webbutbildning om barnkonventionen. Medarbetare som möter
föräldrar och barn ska få ökad kompetens om jämlikt och
jämställt föräldraskap, genom arbete med metodmaterialet
”En förälder blir till”.

Mål 3: Systematiskt arbete för rätten till
frihet från våld
Målet handlar om att förebygga och upptäcka våldsutsatthet och att erbjuda skydd, stöd och behandling.
Västra Götalandsregionen är först i Sverige med att ta
fram regionala medicinska riktlinjer för detta arbete.
Vården ska även ställa frågor om våld på rutin.
Mål 4: Stärkt hbtq-kompetens
Målet handlar om att öka medarbetarnas kompetens
om levnadsvillkor och rättigheter för homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer).
Västra Götalandsregionen har en diplomeringsutbildning
om hbtq-kompetent bemötande.

Delaktighet
Mål 5: Förståelse och egenmakt för patienter
i vårdmötet
Målet handlar om att stärka rätten till förståelse, inflytande
och egenmakt för patienter och närstående. Handlingsplanen lyfter två av Västra Götalandsregionens modeller
för att förbättra kommunikationen mellan patient och
vårdpersonal: samtalsmodellen ”Förstå mig rätt”, som
handlar om att se till att patienten har förstått informationen och bildstödsmodellen ”KomHIT” som underlättar
patientens förberedelse och möte med vården.
Mål 6: Systematisk dialog med invånarna
Målet handlar om att stärka invånarnas delaktighet och
inflytande. Ett forum för ökad delaktighet är Demokratitorg,

där politiker möter gymnasieelever. Ett annat forum är
kommittén för mänskliga rättigheters samråd, där politiker
möter föreningar som arbetar för stärkta rättigheter för
bland annat hbtq-personer, barn, äldre, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning.
Mål 7: Vidgat deltagande i kulturlivet
Målet handlar om att fler ska kunna ta del av och utöva
kultur. När vi delar ut stöd till kulturinstitutioner och
det fria kulturlivet ställer vi krav på att deras arbete ska
främja mänskliga rättigheter. I handlingsplanen fokuserar
vi särskilt på rätten till kultur för nationella minoriteter,
människor på flykt samt barn och unga.

Ansvar
Mål 8: Jämlika och icke-diskriminerande
arbetsplatser
Målet handlar om att Västra Götalandsregionen ska
arbeta aktivt mot diskriminering och för att främja jämlikhet
på våra arbetsplatser. Förvaltningar och bolag ska ta fram
planer med aktiva åtgärder utifrån alla diskrimineringsgrunder, bidra till att öka mäns uttag av föräldraledighet
och erbjuda praktik för människor på flykt som nyligen
har anlänt till Västra Götaland.
Mål 9: Stärkt människorättsperspektiv
i ärendeberedning och beslutsunderlag
Målet handlar om att ta hänsyn till mänskliga rättigheter
när vi skriver beslutsunderlag till politiker samt risk- och

händelseanalyser i vården. Exempelvis ska vi kunna göra
prövningar av barnets bästa. För att alla ska kunna förstå
underlagen ska vi använda ett vårdat, enkelt och begripligt
språk, så kallat klarspråk.
Mål 10: Nollvision för användning av tvångsåtgärder inom psykiatriska verksamheter
Målet handlar om att patienter som behöver psykiatrisk
vård ska vara mer delaktiga i vården. Vi ska minska
användningen av tvångsmetoder, till exempel fastspänning.
De patienter som ändå varit med om tvång ska tillsammans
med vårdpersonal få prata om vad som har hänt och varför.

Insyn
Mål 11: Tydligare information om verksamheternas
kompetens i människorättsfrågor
Målet handlar om att skapa bättre förutsättningar för
invånare att välja vilken verksamhet de vill besöka och
kunna förbereda sitt besök. Idag innehåller Tillgänglighetsdatabasen (TD) information om besöksmål utifrån
den fysiska tillgängligheten. Vi ska bredda TD så att
invånare även kan hitta information om exempelvis
verksamhetens kompetens i hbtq- eller barnrättsfrågor.

Mål 12: Tillgänglig, begriplig och inkluderande
information till invånarna
Målet handlar om att information till invånare ska vara
tillgänglig, lätt att förstå och finnas på flera språk. Vi ska
även göra en normkritisk granskning av vgregion.se för
att analysera vilka den riktar sig till och hur olika grupper
framställs och representeras.
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Det goda livet – för varje människa
FÖR VARJE MÄNNISKA är en handlingsplan som beskriver och

konkretiserar arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna
i Västra Götalandsregionen 2017-2020. Handlingsplanen innehåller
tolv prioriterade mål med tillhörande åtgärder. Syftet är att stärka
de mänskliga rättigheterna för invånare och medarbetare och bidra
till ett mer hållbart Västra Götaland. För varje människa har tagits
fram av kommittén för mänskliga rättigheter i bred dialog med
verksamheter inom Västra Götalandsregionen och föreningar i
Västra Götaland. Handlingsplanen är beslutad av regionfullmäktige.

Vill du läsa handlingsplanen för mänskliga rättigheter i sin helhet?
Du hittar den här: www.vgregion.se/manskligarattigheter

