
Låna en
MR-resurs

Stöd till förvaltningar och verksamheter
i frågor om mänskliga rättigheter (MR)
och social hållbarhet



För Region Västmanland är en hållbar utveckling en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. De tre
dimensionerna av hållbar utveckling är: ekologisk hållbarhet, social
hållbarhet (mänskliga rättigheter) och ekonomisk hållbarhet.
Verksamheten Hållbarhet arbetar strategiskt med samtliga tre
hållbarhetsperspektiv.
 
 

Låna en MR-resurs, utbud 2021-2022
 
Bemöter vi alla jämlikt? Är vi normkritiska? Arbetar vi
barnrättsbaserat? Exempel på frågor ni kanske ställer er i det
övergripande och i det dagliga arbetet. Vi ger er stöd genom kunskap,
inspiration och verktyg.
 
 

Mänskliga rättigheter i ledning och styrning
 

Hur kan vi säkerställa arbetet med MR-perspektiv i vår förvaltning/
verksamhet? Grundläggande kunskap om social hållbarhet med fokus
på mänskliga rättigheter riktat till ledningsgrupper. 30 - 60 min
 
 

Information om mänskliga rättigheter på APT
 

Vad innebär det att arbeta rättighetsbaserat? Grundläggande
kunskap om mänskliga rättigheter med inriktning på mångfald,
jämställdhet, våld, funktions- och barnrätt riktat till verksamhetens
medarbetare. 30 - 60 min



Utbildningar tas fram
tillsammans med             
CIFU - Utbildning.
Kostnad kan
tillkomma om det
finns behov av externa
utbildare.

Online-utbildningar
 

På Kompetensplatsen finns online-utbildningar med grundläggande
och viss fördjupad kunskap inom mänskliga rättigheter. 
 
• Mänskliga rättigheter
• Barnets rättigheter enligt barnkonventionen
• Prövning av barnets bästa
• Tolkanvändare – grundläggande utbildning
• HBTQ – grundläggande utbildning
• Hot och våld i nära relationer
• Hantering av patienter utan personnummer
• Vera – om hälso- och sjukvårdens och tandvårdens anmälningsplikt

när barn far illa
• Nationella minoriteters rättigheter och regionens ansvar
• Kulturella möten inom vården
 

Fördjupade utbildningar
 

Passar verksamheter där medarbetare/chefer har grundläggande
kunskaper inom sakområdet, exempelvis via online-utbildningarna på
Kompetensplatsen. De fördjupande utbildningarna skräddarsys efter
verksamhetens behov.
 
• HBTQ
• Asylsökandes och gömdas rättigheter
• Interkulturell kompetens och

bemötande
• Nationella minoriteter
• Jämställdhet och

jämställdhetsintegrering
• Våld i nära relation
• Hedersrelaterat våld och

förtryck
• Prostitution och

människohandel för sexuella
ändamål 

• Normmedvetenhet
• Funktionsrätt
• Barnrätt
 

 



Workshop
 

Behöver vi bli bättre på tolkanvändning?
Hur uppmärksammar vi våldsutsatthet i det direkta patientmötet?
Utsatthet utifrån att tillhöra en nationell minoritet?
 
Under två timmar fördjupar vi oss i något av perspektiven inom
området mänskliga rättigheter. Vi hjälps åt att identifiera var i frågan
ni befinner er samt med vad och på vilket sätt ni kan arbeta vidare i
förvaltningen/verksamheten.
 
Workshopen utgår ifrån att ni har grundläggande kunskaper inom
området som vi hjälper er att skräddarsy vid behov.
 
 
 
 

Välkommen att boka en MR-resurs!
 

Förankra hos chef eller ledningsgrupp och boka via
hallbarhet@regionvastmanland.se

Därefter kontaktar vi dig för att tillsammans planera ett upplägg
utifrån era specifika behov.
 



Önskar ni stöd i ert
miljöarbete? Kontakta
verksamheten
Hållbarhet hallbarhet@
regionvastmanland.se

Vi som jobbar med frågorna: 
 
 
Tanja Alanko - nationella minoriteter och funktionsrätt
tanja.irmeli.alanko@regionvastmanland.se
 
Cecilia Boström - jämställdhet & HBTQI
cecilia.bostrom@regionvastmanland.se
 
Sofia Hedvall - våld i nära relationer 
sofia.hedvall@ regionvastmanland.se 
 
Helén Steglind Larsson - barnrätt 
helen.steglind.larsson@regionvast
manland.se
 
Matilda Thorén - integration
matilda.thoren@
regionvastmanland.se



Hållbarhet
Regionala utvecklingsförvaltningen

Regionhuset, 721 89 Västerås
021-17 30 00

region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
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