OMDIPLOMERING

OMDIPLOMERING

REGIONER I SAMVERKANS HBTQI-DIPLOMERING
För att säkerställa kompetensen och för att fortsatt vara en hbtqi-diplomerad verksamhet erbjudes nu
omdiplomering. Detta med anledning av att det passerat minst tre år sedan er diplomering och att vi
gärna ser att er verksamhet även i fortsättningen väljer att vara hbtqi-diplomerad.
Väljer verksamheten att avstå från omdiplomering betraktas ni inte längre som hbtqi-diplomerade enligt
vårt (fd Adlon) koncept. Hbtqi-dekaler och diplom måste tas bort och verksamhetens namn tas även
bort från webben i listan över hbtqi-diplomerade verksamheter.
Målgrupp
Samtlig personal inom er verksamhet (optimal gruppstorlek 12-20 personer)
Omfattning
Halvdag, 4 tim
Utbildningen
Utbildningen är upplagd enligt följande:
• Genomgång av utvecklingsuppgift
• Repetition kring normer och hbtqi-personers hälsa
• Föreläsning kring bl.a. transpersoner inom hälso- och sjukvården samt sex mot ersättning för
hbtqi-personer
• Diskussion utifrån verkliga berättelser
• Ett bra bemötande!
Inför omdiplomeringen
Inför omdiplomeringen genomför verksamheten en utvecklingsuppgift som redovisas vid tillfället
för omdiplomering. Uppgiften skickas till verksamheten cirka två månader innan omdiplomeringen
påbörjas eller enligt överenskommelse.
Vi rekommenderar även att varje deltagare genomför den interaktiva webbutbildningen inför
omdiplomeringen; https://hbtq-diplomering.kronoberg.se/

Krav för att bli diplomerad
All personal, behandlande och administrativ, deltar vid omdiplomeringen. För att verksamheten ska
kunna omdiplomeras krävs att minst 95 % av personalen närvarar och att verksamheten har genomfört en fullgod utvecklingsuppgift. Efter genomförd utbildning görs en bedömning utifrån närvaro
och den genomförda utvecklingsuppgiften innan verksamheten omdiplomeras.
Omdiplomeringens giltighetstid
Verksamheten är omdiplomerad under under ytterligare tre års tid. Därefter kontaktas verksamheten
för eventuell omdiplomering igen.
Kostnader och praktisk information
Kostnaden uppgår till 16 000 kronor exkl. moms. Mottagningen står för lokal och eventuell förtäring.
Efter godkänd omdiplomering erhålls nya diplom.
Avbokningsregler
Om ni ombokar utbildning till nytt datum så står ni för utbildarens nya resekostnader. Ni kan inte
boka om senare än 14 dagar innan utbildningsdatum. Om ni avbokar helt mindre än en månad innan
utbildningsdatum står ni för 50 % av utbildningskostnaden och utbildarens resekostnad. Om ni avbokar helt mindre än två veckor innan utbildningsdatum står ni för 100 % av utbildningskostnaden och
utbildarens resekostnad.
För ytterligare information och anmälan
Linda Windahl, kurs@kronoberg.se, tfn 0470-58 30 80.

* Homosexuella, bisexuella, trans-, queer- och intersexpersoner

