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Checklista för att  
inventera er verksamhet
Ta på er “hbtqglasögonen” och inventera er verksamhet med 
listan som stöd för att få syn på hur ni kan utvecklas för att bli 
mer inkluderande. Om ni har flera kryss i rutan för nej, fundera 
på vilka förändringar ni kan göra direkt och vilka förändringar 
som behöver och kan åtgärdas på längre sikt.

Fysisk miljö 

Finns könsneutrala toaletter  
(för besökare och medarbetare)?

Finns möjlighet att amma 
i avskildhet? 

Signalerar er fysiska miljö 
hbtq-kompetens genom symboler 
som regnbågsflagga eller liknande?

Finns det rum som rymmer familjer 
med fler än två föräldrar? 

Finns det material, bilder, tavlor 
eller annat som kan uppfattas som 
inkluderande för regnbågsfamiljer? 

Ja     Nej     Kommmentar
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Bemötande

Finns det riktlinjer för ett 
inkluderande bemötande?

Frågas det efter pronomen  
i nya patientmöten? 

Frågas det efter patientens egna 
definitioner kring föräldraord  
i mötet med nya patienter? 

Ja     Nej     Kommmentar

Dokumentation

Finns det möjlighet att registrera  
ett manligt personnummer hos  
den gravida? 

Dokumenteras patienters pronomen 
och självvalda föräldraord? (om ja, 
hur?)

Ges den gravida/familjen möjlighet 
att tydliggöra i sammanfattningen 
av graviditeten de ord som är viktiga 
kopplat till tex föräldraord, pronomen 
eller relationen mellan dem som är 
med under förlossningen? 

Ja     Nej     Kommmentar
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Fysiskt och digitalt  
informationsmaterial

Ges alternativet ickebinär, annat eller 
vill inte definiera när kön används som 
kategori i blanketter och enkäter?

Används begrepp utöver man och 
kvinna, (till exempel kvinnor, män och 
ickebinära, kvinnor, män och andra?

Används begreppet partner som 
komplement till, eller istället för  
make/maka?

Användes begreppet föräldrar som 
komplement till/istället för mamma 
och pappa? 

Används begreppet medförälder som 
komplement till/istället för pappa? 

Används begreppet den gravida, 
bärande eller födande som 
komplement till/istället för kvinnan 
eller mamman?

Används begreppet graviditetsvård 
som komplement till/istället för 
mödrahälsovård? 

Ja     Nej     Kommmentar



68 69

Fysiskt och digitalt  
informationsmaterial (forts.)

Används bilder eller filmer med 
samkönade par?

Används bilder eller filmer med 
personer som bryter mot cisnormen?

Används bilder eller filmer 
med ensamstående föräldrar? 

Används bilder eller filmer med 
familjer bestående av fler föräldrar  
än två? 

Finns det blanketter eller 
informationsmaterial som är 
irrelevanta eller exkluderande  
för hbtq-personer? 

Finns det blanketter eller 
informationsmaterial som är  
relevanta och inkluderande  
för hbtq-personer? 

Finns det informationsmaterial  
som är riktat till hbtq-personer? 

Ja     Nej     Kommmentar
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Hbtq-kompetens 

Finns grundläggande kunskaper i  
hbtq-begrepp hos personalen?

Får personalen kontinuerlig möjlighet 
att kompetensutvecklas inom hbtq?

Finns kunskap om minoritetsstress?

Finns kunskap om förlossningsrädsla 
hos lesbiska, bisexuella och 
transpersoner?

Finns kunskap om vägar till 
föräldraskap för hbtq-personer?

Finns kunskap om könsdysfori  
kopplat till graviditet och amning?

Finns kunskap om samamning/
inducerad amning?

Ja     Nej     Kommmentar




