Normverktyget

INTRODUKTION
Region Sörmlands vision är att vara den öppna regionen. Det innebär
att alla människor har lika rättigheter och bemöts utifrån sina egna
förutsättningar. En utgångspunkt för att nå visionen är att arbeta med
värdegrundsfrågor och synliggöra normer.
Men hur ska det gå till, i en redan fullspäckad vardag? Det behöver inte
vara komplicerat eller tidskrävande. En enda fråga kan räcka för att
sätta igång ett samtal på arbetsplatsen.
Målgrupp
Normverktyget kommer i första hand att riktas till den patientnära
verksamheten men kan användas i alla regionens verksamheter. Ni som inte
arbetar med patienter kan byta ut begreppet patient mot t ex kund, elev,
brukare eller besökare.
Normverktyget finns i olika varianter
1. Som tryckta diskussionskort (kortlek)
2. I digitalt format, där länkar till fördjupningsmaterial som filmer, bilder och
annan fakta finns på varje diskussionskort
Normverktyget är ett levande verktyg
Vi vill att ni är med och ständigt utvecklar verktyget! Kom med feedback och
tips i ett mejl till hru@regionsormland.se
Kom igång!
Använd frågekorten och dra ett på t.ex. fikarasten, enhetsmötet eller
arbetsplatsträffen. Ett tips är att välja ett kort och göra detta till ”veckans/
månadens normfråga” och sätt upp kortet på anslagstavlan, lägg det på
fika-bordet eller låt frågan rulla på skärmen i personalrummet och sätt
igång!
Bakgrund
Normverktyget har tagits fram och utvecklats av en arbetsgrupp med
ursprung från processstödjare-nätverket för jämställd hållbarhet. I
arbetsgruppen ingår representanter från HR, kommunikation, hälso- och
sjukvårdens utvecklingsenhet samt verksamhetsområdet hållbar regional
utveckling. Region Sörmlands Normverktyg är en vidareutveckling av
Västra Götalandsregionens ”Tolv normfrågor att prata om på jobbet”.

INSTRUKTION
Förberedelser

Avsätt tid på arbetsplatsträffar eller andra planerade möten på
arbetsplatsen. Bestäm i förväg hur lång tid diskussionerna får ta!
Använd verktyget så här:
1. Börja gärna med att se introduktionsfilmen.
2.

Utse en samtalsledare som läser upp frågorna och ser till att alla
deltagare får komma till tals.

3.

Samtalsledaren väljer ett kort och läser upp frågan/påståendet.
På en del kort finns förklaringar som samtalsledaren läser upp.

4.

Utveckla diskussionen med hjälp av underfrågor, vissa kort har
även fördjupningsdelar på baksidan.

5.

Var beredd på att normfrågor kan väcka starka känslor. Ni
behöver inte vara överens, men diskussionerna ska föras med
respekt för deltagarna och för ämnet.

