
Temadagen.com – kunskapsföretaget som arrangerar tema- och fördjupningsdagar för Sveriges vård, service och 

omsorgspersonal. Vi lyfter fram aktuella frågeställningar för att öka kunskapen om människors handlingar och sociala identitet. 

Förutsätt inte alltid att den Du möter lever efter heteronormen: HBTQ – genus och ur ett 
psykosocialt perspektiv!  
 
Allt fler arbetar idag aktivt mot fördomar och diskriminering. Trots det känner sig fortfarande många 
förbisedda i sina kontakter med vården – personen känner sig inte sedd som individ och blir nekad sin 
identitet. Socialtjänsten, kriminalvård, vård- och omsorg utgår ofta från att en patient/klient är 
heterosexuell. Vård- och omsorg ska inte påverkas av vem man är eller ålder! Nationell och 
internationell forskning visar att hbtq-personer generellt har en sämre psykisk hälsa jämfört med övriga 
befolkningen. Hälsoskillnaderna kan ha samband med utsatthet, diskriminering och den rådande 
heteronormen. Konsekvenser av detta kan leda till psykisk ohälsa, missbruk, isolering och i värsta fall 
självmord. Alla ska känna sig inkluderade, välkomna och lika mycket värda, oavsett hur man lever och 
vem man är (Det är inte så länge sedan homosexuellitet försvann ur registret över diagnoser i Sverige) 
Vad händer när vi råkar diskriminera? Ökad kunskap om HBTQ ger bättre vård, omsorg och 
socialtjänst!  

 

Torsdagen den 9 oktober, 09.00 – ca 16.00, Gyldene Freden, Österlånggatan 51 i Bellmanvåningen, Gamla 

stan, Stockholm 

Erbjudande: Boka innan 2 oktober 2995 kr exkl. moms (3495 kr exkl moms) frukost, lunch-  och em fika med 

kaka ingår. Eventuella föreläsningsunderlag läggs upp på hemsidan efter avslutad temadag. 

Anmälan/frågor görs enklast via telefon: 076-245 45 17 Robert Bohlinder, mail: robert@temadagen.se, Vänligen 

uppge datum på temadag, namn, mail, telefonnummer, faktureringsadress och eventuell specialkost. Anmälan är 

bindande men kan överlåtas, antalet platser är begränsat. 

 

Varmt välkommen, Robert Bohlinder, projektledare, www.temadagen.com 
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Program:  

09.00 – 09.30 frukost och registrering 

09.30 – 10.30 Mitt positiva liv 

För drygt tio år sedan fick artisten Andreas Lundstedt (Alcazar) veta att han bär på HIV. Idag är han den enda 

offentliga personen i Sverige som valt att gå ut med detta. I föreläsningen “Mitt positiva liv” berättar han sin 

historia. 

Föreläsare: Andreas Lundstedt 

10.30 – 10.40 paus 

10.40 - 11.30 Heteronormen - så funkar den!  

Vad har vi egentligen för föreställningar om kön och sexualitet? Vad får det för konsekvenser i människors liv? 
Hur påverkar det oss professionellt? Hur kan vi se på diskriminerande normer? Hur kan vi råka diskriminera? En 
grundläggande föreläsning om normer, kön och sexualitet. Med hjälp av exempel från forskning och vardag vill 
föreläsningen ge möjlighet till reflektion kring professionella förhållningssätt. 
Föreläsare: Sandra Dahlén, utbildare, författare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och 

sexualitet 
 
11.30 - 11.35 paus 
 
11.35 – 12.15 Fortsättning på Heteronormen - så funkar den! Inkl. öppna frågor, diskussion 
Föreläsare: Sandra Dahlén, utbildare, författare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och 

sexualitet 
 

12.15 – 13.20 lunch 
 
13.20 – 14.00 HBT-hälsan Psykoterapimottagning - Enheten för sexuell hälsa, Södersjukhuset.  

En Beskrivning av verksamheten och de specifika frågeställningar vi möter på mottagningen: komma ut, 

relationsproblem, frågor kring sexuell läggning, frågor kring könsidentitet, Hiv, riskbeteende avseende sexuellt 

överförbara sjukdomar, sexuell problematik, föräldraskap och familjebildning. 

Föreläsare: Margareta Gardner Olsson, socionom, leg psykoterapeut, HBT-Hälsan Psykoterapimottagning, 

Södersjukhuset 

 

14.00 – 14.10 paus 
 
14.10 – 14.50 HBTQ äldreboende – ska det vara nödvändigt? 

Vilka behov, önskemål och farhågor uttrycks av personer som identifierar sig som HBTQ i relation till åldrande 
och boende på äldre dar? Hur skulle ett äldreboende med HBTQ-profil kunna möta dessa behov och önskemål? 
Dessa frågor låg till grund för en studie som lyfter fram såväl dilemman som möjligheter med ett HBTQ 
äldreboende i Sverige idag. 
Föreläsare: Lena Rosenberg, PhD och leg arbetsterapeut. Lena arbetar som lärare och forskare vid sektionen 

för arbetsterapi på Karolinska Institutet. 
 
14.50 – 15.10 fikapaus 

15.10 – 16.00 Slutar människor vara HBTQ när hen blir pensionär?  

Lhbtq-personer och åldrande: Nordiska perspektiv samlar kunskap om äldre lhbtq-personers livsvillkor och 
åldrande utifrån studier som genomförts i Sverige, Danmark, Norge och Finland 
Föreläsare: Janne Bromseth, Forskare, Genusvetenskap, Institutionen för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap, Stockholms universitet  

(med reservation för ändringar) 

 
 
 

 

 


