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Ord från styrelsen  

 
 
r 2022 har varit ett händelserikt år, både i omvärlden, nationellt och på  
RFSL Rådgivningen Skåne. Styrelsearbetet har i mycket präglats av det kontinuerliga 
arbetet med organisationens grundbehov och implementering av de arbetssätt och rutiner 
som beslutats om tidigare, men som nu inlemmats i verksamhetsårets planerade tempo.  
 

 

Kort om året 

Årets verksamhetsdagar fick på grund utav 
schemaläggningssvårigheter genomföras 
strax efter årsskiftet, men gav då både 
inspiration och tillförsikt i att vi både kommit 
en bra bit på vägen i våra långsiktiga 
målsättningar och har god möjlighet att ta oss 
an både fortsatta och nya utmaningar. 

 

I ett resursmässigt mer ansträngt samhälle 
står våra målgrupper dessvärre inför fortsatta 
hinder för att uppnå bästa möjliga hälsa. Då är 
det extra glädjande att RFSL Rådgivningen 
Skåne har goda förutsättningar för att både 
upprätthålla och utveckla verksamheten för 
att på bästa sätt möta målgruppernas behov.  

 

Det är därför med stor glädje som styrelsen 
vill tacka all personal, våra 
samarbetsorganisationer runt om i Skåne och 
alla våra besökare för ett gott verksamhetsår.  
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Ord från verksamhetschefen  

 
i lägger nu bakom oss ett intensivt år av arbete för en bättre hälsa för hbtqi-personer i Skåne. 

Under året har vi etablerat den nya organisationen, genomfört rekryteringar, fått långsiktig 

finansiering på plats för delar av vår verksamhet och utvecklat det övergripande arbetet med 

idéburen välfärd tillsammans med Nätverket idéburen sektor Skåne och Malmö ideella. Äntligen 

kom också en ny nationell studie om unga hbtqi-personers hälsa och valåret präglade möjligheterna 

till politisk påverkan.  

 

Aktiviteter och insatser 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhället 

utkom under våren med en ny nationell studie 

om unga hbtqi-personers hälsa. Den var 

efterlängtad men tyvärr var resultatet inte det 

vi hoppats. Unga hbtqi-personer har 

fortfarande sämre hälsoläge än unga heter-

/cis-personer. Detta gör att behovet av 

riktade och kompenserande insatser för våra 

målgruppers hälsa kvarstår.  

 

Under våren deltog vi på den årliga nationella 

träffen för alla som arbetar med hälsa inom 

RFSL. Tre dagar av utbyte av kunskap och 

erfarenheter samt kunskapsspridning.  

Chefsnätverket inom RFSL fortsatte också 

med en digital och en träff irl varje halvår. 

 

Året präglades av att det var valår och flera 

politiska partier hörde av sig för 

verksamhetsbesök och för att få höra om våra 

målgruppers behov utifrån vår verksamhet. Vi 

fick också flera förfrågningar om att delta i 

panelsamtal och seminarier under Malmö 

Pride. Vid Nätverket idéburen sektor Skånes 

regionala forum i maj deltog vi i en 

programpunkt om IOP och behovet av 

långsiktig finansiering tillsammans med 

Malmö ideella. 

 

Under året inledde vi ett samarbete med 

Yalla-trappan för städning av våra lokaler. Vi 

 

 

 

 

 

 

ser det som viktigt att stötta de lokala initiativ 

från idéburen sektor som finns. Även Frasses 

fulflytt finns med i det tänket då vi anlitar 

dem för transporter av olika slag. 

 

Två incidenter av skadegörelse drabbade oss 

då HaBiTat Q vid ett tillfälle och en foto-

utställning på Malmö Stadsbibliotek blev 

utsatta.  

 

V 

Elisabet Nidsjö, Verksamhetschef 

Elisabet Nidsjö, 
verksamhetschef 
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Våra satsningar på det systematiska 

arbetsmiljöarbetet har fortsatt med att vi 

anlitade en ergonom under våren. Det 

inleddes med en föreläsning om vad en 

allmänt kan tänka på och göra för en god 

hälsa under arbetsdagen och sedan individuell 

genomgång vid allas kontorsplatser. 

Månadens rörelse infördes i oktober som 

ytterligare ett led i att uppmuntra till 

kroppsmedvetenhet och rörelse under 

arbetsdagen.  

 

Under året har vi haft fyra personaldagar. 

Under hösten var en av punkterna hur vi som 

idéburen organisation tillför ett mervärde i 

samhället, inte enbart levererar tjänster eller 

utför insatser på uppdrag. Varannan vecka har 

vi också APT. 

 

Vi har också tagit fram fler nya styrdokument: 

Kompetensutvecklingspolicy, 

Befattningsbeskrivningar och Miljöpolicy.   

 

Omorganisationen som påbörjades 2019-

2020 har medfört att vi behöver hitta interna 

och externa lösningar på att finansiera det 

övergripande och projektgemensamma 

arbetet. Detta görs i dagsläget genom ett 

uttag ur alla projekten men en mer långsiktig 

modell är eftersträvansvärt. Vår totala 

ekonomi ses också över i det sammanhanget. 

Det är ett arbete som strukturerades under 

2022 och kommer att fortsätta under 2023. 

 

Under hösten genomfördes flera 

rekryteringar och både i HaBiTat Q och Hiv-

/STI-preventionen har vi nu nya medarbetare. 

Successivt under året har vi också arbetat på 

att få på plats heltidsanställningar för alla som 

önskar det i personalgruppen. 

 

Fokusområde under året har varit 

suicidprevention, lust och fysisk hälsa 

(motion, träning, idrott). Vi har samarbetat 

med Suicide Zero där vi bl a utbildat varandra. 

Vi har också haft möte med Region Skånes 

samordnare för den regionala planen för 

suicidprevention och deltagit i olika 

konferenser och utbildningstillfällen.  

 

Arbetet med Idéburen välfärd har 

intensifierats där bl a studiebesök i 

Köpenhamn i oktober var viktigt. Det följdes 

upp av möten där bl a Röda Korset och Rädda 

Barnen också deltog. Verksamhetsledaren för 

Malmö ideella har också varit på besök och 

möte där ett eventuellt gemensamt projekt 

diskuterades. 

 

I november genomförde vi en nätverksträff 

för RFSL i Skåne. Det är viktigt för oss med 

kontinuerlig kontakt med avdelningarna och 

RFSL Ungdom i Skåne. I flera av projekten 

finns också ett pågående samarbete med 

RFSL i Skåne och nationellt. 

 

Som fortsatt ganska ny i chefsfunktionen är 

det också viktigt med utbildningar och under 

2022 genomfördes utbildningen 

”Civilsamhälleschefen” i Stockholm i oktober. 

Även utbildningar om arbetsmiljö och 

arbetsrätt samt nya LAS har skett under året. 

Vi har också tagit emot besök av Johan 

Welander som håller utbildningar för chefer 

inom civilsamhället, forskar och skriver 

böcker och nu särskilt fokuserar på det 

professionella delarna av civilsamhället inför 

ny bok.  

 

Under hösten återkom temat Hedersrelaterat 

våld och förtryck i vårt arbete då vi fick en 

förfrågan från Länsstyrelsen Skåne om att 

ingå i referensgrupp för det Resursteam heder 

sam var under uppstart i Skåne. Förfrågan om 

att delta i intervjustudie med MUCF kom 

också under hösten. Något som vi ställde upp 

på från fyra delar av våra verksamheter.  

 

Årsavslutning kunde äntligen hållas igen i 

december. Då träffades all personal och 
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styrelsen för social samvaro, glögg och 

charader. 

 

Fokus för verksamhetschefen är att arbeta för 

en trygg arbetsmiljö med långsiktighet i 

insatser och ekonomi. Förbättrad hälsa för 

hbtqi-personer i Skåne är det övergripande 

syftet och i det arbete är det viktigt med en 

organisation som också bygger på 

hälsosamma aspekter. Inför nästa år ser vi en 

konkretisering av arbetet med långsiktig 

ekonomisk struktur och en personalpolitik 

som skapar trygghet och tydlighet som extra 

viktigt. Vi fortsätter vårt kunskapsbaserade 

arbete med insatser för våra målgrupper i 

våra olika projekt. 
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Organisation 
 

FSL Rådgivningen Skåne arbetar för en god hälsa och livskvalité hos hbtqi-personer i Skåne. 

Visionen är att hbtqi-personers hälsa ska vara jämlik med befolkningen i allmänhet. Hbtqi-

personer ska ha tillgång till vård och hälsofrämjande insatser på samma villkor som alla andra 

och kunna känna trygghet i livet. 

 

Ekonomi 

Vårt arbete finansieras i störst utsträckning 

med medel från Folkhälsomyndigheten, 

Region Skåne och Malmö stad. Därutöver har 

vi under året sökt och fått medel från 

Länsstyrelsen Skåne och Brottsofferfonden.  

Revisorer 

Valda revisorer för RFSL Rådgivningen Skåne 

har varit Ratko Sonnerland och Maria 

Persson. Styrelsen har i enlighet med Region 

Skånes riktlinjer anlitat en auktoriserad 

revisor. Maria Danckler, PwC har anlitats som 

konsult och för lämnande av revisionsintyg.  

Personal 

RFSL Rådgivningen Skånes personal sköter 

det löpande arbetet inom ramen för budget 

och andra styrdokument. Under året har vi 

haft en sammanlagd tjänstgöringsgrad 

omfattande cirka 12 heltidstjänster. Arbetet 

har utförts av 14 tjänstepersoner och 

ytterligare 14 personer som arbetat på 

timmar i CheckPoint och HaBiTat Q.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R 

Erbjuda terapeutiska och stödjande samtal för 
hbtqi-personer i Skåne 

Minska smittspridning av hiv/STI för MSM och 
transpersoner 

Förbättra den sexuella hälsan för alla över 18 år  

Mötesplats i Malmö för hbtqi-ungdomar + utbildning 

Förbättra livsvillkoren för hbtqi-personer i Malmö 

Långsiktig satsning till hbtqi-personer i Malmö  i samband 
med World Pride och Malmö Pride 

Tidiga insatser för  asylsökande (hbtqi-personer) i Skåne 

Brottsofferfonden 

Diverse uppdrag och utbildningar 
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Samtalsmottagningen 
 

amtalsmottagningen har funnits i olika skepnader sedan 1986. I över 30 år har vi tagit emot 

hbtqi-personer som är i behov av samtalsstöd. Vi erbjuder stödsamtal, längre och kortare 

KBT-terapier, gruppverksamhet och stöd till yrkesverksamma. Vår vision är att sexualitet och 

könsidentitet inte ska spela någon roll för hur bra vård du får eller hur du blir bemött.  

 

Syfte 

Samtalsmottagningen har under 2022 bestått 

av två olika delar, LGBTQ 365 och den 

löpande samtalsverksamheten. LGBTQ 365 är 

en särskild satsning inom World Pride som 

hölls i Malmö 2021. Syftet med det projektet 

är att erbjuda samtalsstöd till hbtqi-gruppen. 

När Malmö stad satsade mycket resurser på 

World Pride kontaktade vi Malmö stad för att 

påtala vikten av stöd till hbtqi personer även 

när det inte är Pride, det resulterade i 

samarbetet LGBTQ 365 som pågick under tre 

år. 2022 var sista året i projektet. I detta 

projekt har många hbtqi-personer i Malmö 

fått tillgång till stödsamtal, par-terapi, 

anhörigstöd, KBT-terapi och grupp-terapi.  

 

Samtalsmottagningens övriga samtal är i 

samarbete med Region Skåne. Fr om till april 

2022 har det organisationsbidrag vi tidigare 

haft för verksamhets övergått i en IOP. Det 

innebär en långsiktighet och en trygghet för 

mottagningens klienter samt att vi får fler 

viktiga samarbetsytor i region Skåne. Syftet 

med IOP:en är att erbjuda samtalsstöd till 

målgruppen samt att samarbeta med (för vår 

målgrupp relevanta instanser inom) Region 

Skånes verksamhet. 

Målgrupp 

Vår målgrupp är homo-, bisexuella, 

transpersoner, intersexpersoner och 

anhöriga. MSM (män som har sex med män) 

och KSK (kvinnor som har sex med kvinnor) är 

också våra målgrupper. Utöver de direkta 

målgrupperna bistår vi yrkesverksamma, som  

 

 

möter våra målgrupper. Fördelningen på vilka 

ur vår målgrupp som söker sig till 

Samtalsmottagningen skiftar något genom 

åren. År 2022 träffade vi till övervägande del 

transpersoner. Orsaken till det bedömer vi är 

de långa köerna till transvården, detta innebär 

stort lidande. Samtalsmottagningen finns 

med i hela processen, vi möter personer som 

funderar kring sin könsidentitet, de som 

väntar men även de som genomgår och har 

genomgått könsbekräftande vård.  

 

Hälften av våra klienter identifierar sig som 

trans. 25% av våra samtal sker med KSK 

(kvinnor som har sex med kvinnor) och 25% 

med msm (män som har sex med män).  

 

De vanligaste ämnena som kom upp i våra 

samtal var 2022: 

1. Relationer 

2. Känslohantering (ångest) 

3. Könsidentitet 

4. Internaliserad homo-, -bi och 

transfobi 

5. Komma ut 

 

S 
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Personal 

På samtalsmottagningen arbetar två 

kuratorer som båda har steg 1 KBT utbildning. 

Tjänstgöringsgrad har varit 175 % fram till juni 

och sedan 200%. Under 2022 påbörjade båda 

kuratorerna masterstudier i sexologi. 

 

Finansiering 

Malmö stad har finansierat LGBTQ 365 med 

750 000, Region Skåne har finansierat 

samtalsmottagningen med 1500 000 

(organisationsbidrag och sen IOP) 

 

Aktiviteter och insatser 

Under 2022 har vi genomfört 1196 st samtal, 

individuella, par och i grupp. Vår 

grundverksamheten är individuella samtal. I 

de individuella samtalen erbjuder vi antingen 

stödsamtal eller KBT-terapi. Samtals-

kontakternas längd varierar och bestäms i 

samråd med klienten utifrån behov. Under 

2022 har samtalsgruppen för vuxna 

transpersoner träffats 9 gånger.  

  

Exempel på samarbeten, insatser och 

aktiviteter vi har gjort under året är bland 

annat: 

 

- familjerådgivningen i Malmö, vilket 

gett oss mer kunskap om par terapi 

och gjort det lättare för oss och 

familjerådgivningen att hänvisa 

klienterna rätt.  

- Bemanning av Kurator på Malmö 

Pride.  

- Samarbetade med region Skåne och 

Suicid Zero kring suicidpreventivt 

arbete. 

- Samarbete med Könsutrednings-

teamet i from av deltagande på deras 

nätverksträff, deras psykolog besökte 

vår transgrupp och diskussioner kring 

barn/föräldragrupp  

- Info via mejl med folder om oss till alla 

psykologer som arbetar på offentliga 

Vårdcentraler i Skåne.  

- Möte med Sexualterapeutiska 

Mottagningen Skåne 2 ggr per termin 

för kompetensutbyte.  

- Påbörjat samarbete med Örebro 

Universitet om ett forskningsprojekt 

om att utveckla specifika kbt-verktyg i 

arbetet med transpersoners psykiska 

hälsa  

- Länsstyrelsen Skåne, en av våra 

kuratorer ingår i en referensgrupp 

kring heder. 
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Sexualterapeutiska mottagningen Skåne (sMs) 
 

ret inleddes med att fördjupa det suicidpreventiva arbetet och avslutades med ett mycket 
uppskattat studiebesök till Sexologisk klinik i Köpenhamn. Under första halvan av 
verksamhetsåret påbörjade en av medarbetarna doktorandstudier i ett intressant 

forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Under 2022 togs även ett viktigt steg för 
verksamhetens framtid. En förnyad och utökad överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap med Region Skåne från 2024 blev klar.  
 

Syfte 

Mottagningen, som drivs i partnerskap mellan 
RFSL Rådgivningen Skåne, RFSU Malmö och 
Region Skåne, är en specialistmottagning i 
klinisk sexologi. Utgångspunkten för 
verksamheten är att utifrån hög grad av 
specialistkompetens arbeta 
psykoterapeutiskt med svårigheter kopplat till 
klienternas sexualitet. 

 

Målgrupp 

Mottagningen vänder sig till boende i Skåne 
som är över 18 år, oavsett sexualitet eller 
könsidentitet.  
 

Personal 

Mottagningen omfattade under 2022 en 
grundresurs på 1,9 heltidstjänster som under 
det första halvåret var fördelade på̊ tre 
psykologer. Under andra halvåret fördelades 
tjänstegraden på två personer, då den tredje – 
Theodor Mejias Nihlén – beviljades 
tjänstledighet för doktorandstudier vid 
Linköpings Universitet. Forskningsprojektet 
handlar om minoritetsstress och 
minoritetsglädje hos transpersoner. Under 
slutet av verksamhetsåret gick 
verksamhetschef Izabella Klüft upp i arbetstid 
från 70% till 90% och Anna Carling ökade till 
heltid. 

 

Finansiering 

Verksamheten finansieras genom ett idéburet 
offentligt partnerskap med Region Skåne.  

 

Aktiviteter och insatser 

Mottagningen har under 2022 utfört 1127 
samtal fördelat på 118 personer varav 47% 
kvinnor, 34% män, 16% transpersoner och 3% 
som uppgett Annat kön. Medelåldern var 36 
år. Av kontakterna har 20 varit 
långtidsterapier och 98 har varit 
korttidsterapier samt kortare 
bedömningar/rådgivande samtal. 66% av 
klienterna har varit hemmahörande i Malmö 
kommun och 34% i övriga Skåne. 13 personer 
har angett att de är födda utanför Europa och 
18 personer i annat europeiskt land än 
Sverige. Samtal har förts på svenska (86%); 
samt på engelska eller på annat språk med 
hjälp av tolk (14%).  
 
 

Å 
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165 personer har satts upp på kö, vi har haft 
66 nybesök och 72 kontakter har under året 
avslutats. De flesta som söker till oss har 
själva hört av sig till mottagningen men vi har 
även tagit emot 34 remisser från andra 
vårdgivare. Under året har 
behandlingsarbetet mestadels skett vid besök 

på mottagningen men vi har också erbjudit 
och genomfört 14% av samtalen digitalt för 

ökad tillgänglighet. Vi har även tagit emot 
sammanlagt 219 telefonsamtal, i huvudsak på 
vår telefontid (onsdagar kl 13-14) samt 315 e-
post. 
 
Journalföringssystemet Kaddio har använts 
för all journalföring samt för säkra digitala 
videosamtal med möjlighet till 
tvåfaktorsautentisering. Det systematiska 
kvalitetslednings- och 
patientsäkerhetsarbetet överses och 
utvecklas kontinuerligt. Klientnöjdhet 
utvärderas löpande samt med hjälp av ett 
utvärderingsformulär som personer som gått i 
behandling fyller i anonymt efter 
behandlingsavslut. Upplevd hjälp för sökt 
problem har skattats till 7,5 av 10, upplevd 
nöjdhet med behandlingen har skattats till 8,7 
av 10 och bemötande från terapeuten till 9,4 
av 10.    
 
Anna och Izabella var under året fortsatt 
under utbildning till specialistpsykologer inom 
ramen för Psykologförbundets 
specialistordning. Under året gick de båda 
introduktionskursen för specialistpsykologer 
och påbörjade det treåriga specialistkollegiet. 
Anna gick även en specialistkurs med fokus på 
suicidpreventivt arbete, vilket varit ett 
fokusområde för organisationen under hela 
verksamhetsåret. 
 

Vi har utöver detta samverkat på olika sätt 
med aktörer som Sexolognätverket för 
kliniska sexologer i Skåne, Svensk förening för 
transpersoners hälsa (SFTH), Svensk förening 
för sexologi (SFS), RFSU-kliniken i Stockholm, 
Sexologisk Klinik i Köpenhamn, Centrum för 
sexuell hälsa, RFSL, Malmö stad, Malmö 
universitet, Lunds universitet, Karolinska 
institutet, Nordic Association for Clinical 
Sexology (NACS), International and European 

Society for Sexual Medicine (ISSM, ESSM) 
samt med andra sexologer och psykologer i 
Skåne och Sverige. Vi har även tagit emot 
studiebesök från bland annat 
Ungdomsmottagningen i Ljungby och 
Rehabmedicin i Lund/Orupssjukhuset och 
blivit intervjuade av sexologmasterstudenter 
och Röda Korsets högskola.   
 
I augusti höll verksamhetschefen för sMs en 
föreläsning i anslutning till en paneldebatt 
som anordnats av Amnestys 
kvinnorättsgrupp i Malmö. Debatten 
handlade om lägessituationen för dem som är 
i behov av psykologisk behandling efter 
sexuellt våld. Bland annat diskuterades vad 
den planerade Mottagningen för sexuellt 
våldsutsatta skulle kunna göra för skillnad för 
denna målgrupp, samt hur sMs skulle kunna 
korta sina vårdköer till traumabehandling om 
detta föll på plats. 
 
Under andra halvan av verksamhetsåret 
samverkade sMs med RFSU Malmö i ett 
projekt som syftade till att lyfta frågor kring 
hur det är att möta och bemöta personer som 
utsätter andra för sexuellt våld. Bland övriga 
medverkande fanns även Linnea Wegerstad 
som undervisar i juridik vid Lunds universitet 
samt psykolog Jonas Lennestål som bidrog 
med perspektiv från Kriminalvården. Året 
avslutades med ett studiebesök till Sexologisk 
Klinik i Köpenhamn för att lära mer om deras 

arbetssätt samt knyta värdefulla kontakter till 
den klinik som närmast arbetar som sMs i 
närområdet.  
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Hbtqi-personers livsvillkor i Malmö 
 

et har varit ett händelserikt år i projektet. Bi+ frågorna fick en självklar plats i RFSL och 
Malmös hbtqi-community. Fotoutställning Alla är vi nakna på Malmö stadsbibliotek 
vandaliserades. Det ledde till en livlig debatt om vad som får visas i det offentliga rummet 

och vad demokrati innebär. Malmö stad fick en särskild enhet som arbetar med våldsutsatta och 
skyddat boende efter hård extern och intern kritik. Robyn Ochs, en av världens främsta bi+ aktivister 
besökte oss under Malmö Pride vilket skapade stolthet och synlighet inom Malmös bi+ värld. 
 
 

Syfte 

Arbetet i projektet kretsar kring att förbättra 
hälsan bland hbtqi-personer i Malmö via 
förebyggande och hälsofrämjande insatser. 
Det innebär att skapa och förstärka 
sammanhang för hbtqi-personer i samarbete 
med aktörer i staden samt påverkansarbete 
gentemot relevanta organisationer. Under 
året har arbetet med bi+ hälsa, våld i nära 
relation samt sexualitet och lust stått i fokus. 
 

Målgrupp 

Hbtqi-personer i Malmö. 
 

Personal 

Projektet omfattar en grundresurs om 85 
procent i tjänstegrad. Žana Dončić är 
projektsamordnare. Niklas Eriksson och 
Mikael Andersson har varit 
projektmedarbetare under året. Žana hade en 
tjänstegrad om 70 procent januari till 
september, därefter 80 procent september till 
december, Mikael hade en tjänstegrad om 5 
procent under hela året och Niklas arbetade 
10 procent januari till september. Žana är 
auktoriserad socionom, expert i frågor 
rörande sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter samt likabehandling. 

 

Finansiering 

Malmö stad finansierar projektet via 
verksamhetsbidrag. Omfattningen är 
1 000 000 kr årligen. 

 

Aktiviteter och insatser 

Utgångspunkten för arbetet har varit att ta 
fasta på människors inneboende kraft och 
vårt behov av ömsesidiga relationer. 
Delaktighet i meningsfulla sammanhang och 
ansvarstagande för varandra bidrar till den 
enskildes och samhällets välmående och 
utveckling.  
 

Bi+ hälsa 

Nätverket Bi+ Skåne växer och består i 
nuläget av 360 medlemmar. Månatliga träffar 
sker i RFSL Malmös lokaler och brukar 
besökas av tio till femton personer. För flera 
är det första gången de kommer i kontakt 
med hbtqi-communityt. Medlemmar 
arrangerar olika aktiviteter som föreläsningar, 
levande bokcirkel, kampanjer, 
paraddeltagande och karaoke. En mindre 
grupp om fem personer ansvarar för att 
administrera och moderera 
Facebookgruppen. Tove Lundberg, forskare, 
höll i ett uppskattat samtal kring 
minoritetsstress. Ett annat uppskattat samtal 
hölls av Stina Flink, museipedagog, om Bi+ 
aktivism – då och nu. 
 
Under Malmö Pride arrangerades Sveriges 
första Bi+ forum med workshop och samtal 
med Robyn Ochs, aktivist och föreläsare, 

D 
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Matilda Wurm, forskare, Ingela Steij 
Stålbrand, universitetslektor och Suzann 
Larsdotter, sexolog.  Syftet var att skapa 
engagemang och öka kunskapen om bi+ 
frågor. Robyn Ochs höll en välbesökt 
workshop med namnet Beyond Binaries i 
vilken åskådliggjordes hur föränderlig vår 
individuella uppfattning kring könsidentitet 
och sexualitet kan vara och för första gången 
deltog ett Bi+ block i paraden.  
 
På vårt initiativ skapandes ett nationellt Bi+ 
medlemsnätverk i RFSL. Nätverket blir ett 
sammanhang för en grupp inom RFSL som 
inte har varit tillräckligt synlig, fungerar 
identitetsstärkande och ger en möjlighet att 
bedriva preventivt hälsoarbete.  
 

 

Våld i nära relation 

Vi skapade en uppskattad kampanj i nära 
samarbete med vårt community och jourer i 
staden med fokus på ungas utsatthet för 
sexuellt våld. För nästa år har vi fått 
ytterligare medel från Brottsofferfonden för 
fortsatt annonsering av kampanjen.  
 
Vi har under flera år bedrivit ett 
påverkansarbete gentemot Region Skåne om 
Mottagning för sexuellt våldsutsatta 
tillsammans med olika jourer i Skåne. Detta år 
blev mottagningen verklighet. Den ska ta 
emot personer oavsett sexuell läggning eller 
könsidentitet.  
 
Nicole Ovesen bjöds in att tala om sin 
avhandling Våld i lesbiska och queera 
relationer med fokus på communitystöd 
under Malmö Pride men programpunkten fick 
ställas in på grund av sjukdom. I stället 

presenterade Nicole sina forskningsfynd 
under Feministisk Festival. 
 
Malmö stad fick en enhet inom Individ och 
familj som ska arbeta med våld i nära relation 
och skyddat boende efter både extern och 
intern kritik av hur socialtjänsten hade 
hanterat två skyddsbehövande syskon. På 
vårt initiativ formulerades en skrivelse till 
Arbetsmarknads- och socialnämnden ihop 
med övriga jourer i staden. Vi begärde att 
socialtjänsten skulle ha ett rättssäkert och 
kompetent bemötande av våldsutsatta, det 
vill säga det grundläggande i 
myndighetsutövning. Det ledde till ett antal 
möten med nämndens ordförande, andra 
politiker och chefer. Den externa kritiken, 
ihop med den interna kritiken som bland 
annat handlade om att man i 
omorganisationen hade tagit bort 
handläggare med kompetens kring våld i nära 
relation, ledde till att man detta år fick en 
särskild enhet för människor som behöver 
skyddat boende. 
Länsstyrelsen bjöd in oss att presentera vår 
organisation och arbete med våld i nära 
relation i samband med föreläsningen av 
Nicole Ovesens avhandling Våld i lesbiska och 
queera relationer för skånska kommuner. 
 

Utställningar, samtal och workshops 

Under Transgender Visibility Day 
arrangerades en utställning på Panora med 
bilder på transpersoner utövades olika sporter 
– transkalendern, samt en filmvisning.  
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Utifrån den stora ökningen av unga med 
könsdysfori och läget inom 
utredningsteamen, initierades ett antal 
samtal med inbjudna föreläsare för 
intresserade inom personalgruppen. Syftet 
var att skapa en möjlighet till gemensam 
reflektion kring ökningen, den höga 
förekomsten av allvarliga psykiatriska 
diagnoser bland unga med könsdysfori och 
hur vården skulle kunna förbättras. Inbjudna 
föreläsare var Emelie Köhler från Detransinfo, 
Ulf Ståhlberg psykoanalytiker med lång 
klinisk erfarenhet av att arbeta med 
människor inom autismspektrumområdet och 
personal från utredningsteamet för barn och 
unga i Lund. 
 
Författaren Arne Nilsson presenterade sina 
böcker Bög i folkhemmet och Bög på 
klassresa i ett samarrangemang med Page 28, 
HBTQ-bokhandel och kulturscen. 

 
Utställningen Alla är vi nakna ställdes upp på 
Malmö stadsbiblioteket under några veckor, 
vandaliserades och fotografen Andreas 
Paulsson anmäldes för förargelseväckande 
beteende. Personen som hade vandaliserat 
utställningen anmälde sig själv. Allt följdes av 
en livlig debatt kring vad som får visas i det 
offentliga rummet och vad bibliotekets 
demokratiuppdrag innebär. Utställningen 
avrundades med ett samtal kring 
kroppsnormer – motstånd och följsamhet lett 
av Erik Galli, journalist och skapare av serien 
Under kniven, Emma Severinsson lektor i 
modevetenskap och fotograf Andreas 
Paulsson. 
 
 
 
 
 
 

I samarbete med förbundet, RFSL, 
arrangerades workshops på temat sex och 
lust för transpersoner under Malmö Pride.  
 
Året avslutades med ett nytt samarbete med 
dansarna Geovanni och Jennie som skapade 
en workshop i queersalsa för communityt. Vi 
för samtal kring att skapa ett inkluderande 
salsasammanhang under 2023. 
 

Framtidsspaning 2023 

Region Skåne har antagit en strategi för 
kultur och hälsa för 2022–2030 med syftet att 
främja allas möjlighet till kulturupplevelser 
och delaktighet i kulturlivet som en viktig del i 
arbetet för jämlik hälsa i befolkningen. De tar 
fasta på att forskning har visat att 
kulturupplevelser kan förebygga ohälsa 
genom att ge människor en känsla av 
sammanhang och en bättre beredskap att 
möta sjukdomar, psykiska trauman och 
sociala problem. Kulturupplevelser erbjuder 
möjlighet till socialt deltagande och har en 
positiv inverkan på den psykiska hälsan 
genom att öka självkänslan och ge 
livsmening. Forskningen visar även att kultur 
är hälsofrämjande för att den kan ge positiva 
fysiologiska effekter.  
Det är glädjande att politiken tar fasta på hur 
kulturupplevelser och kulturutövande 
påverkar både den psykiska och fysiska hälsan 
till det bättre. Det stämmer väl överens med 
inriktningen i projektet med hälsofrämjande 
insatser och fokus på sammanhang. Vi har 
redan initierat ett antal samarbeten med olika 
kulturaktörer och 2023 kommer gå i kulturens 
tecken! 
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HaBiTat Q (Habbe) 

 
aBiTat Q är en mötesplats för unga hbtqi-personer och osäkra i åldrarna 13 - 19 år. 
Mötesplatsen har under 2022 påbörjat historiska personalförändringar i syfte att förbättra 
verksamheten både för projektgruppen och besökarna.  

 
 
 

Syfte 
Mötesplatsen syftar till att fånga upp och 
skapa en trygg, stöttande och bekräftande 
plats för unga hbtqi – personer att träffas och 
umgås. Trygga platser och gemenskaper kan 
bryta känslor av isolering och ensamhet och 
leda till ökat välmående. 

  

Målgrupp 
Unga hbtqi-personer och osäkra i åldrarna 13 
– 19 år.  

  

Personal 
Under 2022 har budgeten inrymt totalt 220% 
tjänstgöringsgrad fördelat på sju personer. 
Tjänstepersonerna Javi (pedagog, 
projektutvecklare och ungdomsledare, 40%), 
Max (pedagog, projektutvecklare och 
ungdomsledare, 40%), Safir (socialpedagog, 
projektledare och ungdomsledare, 100%) 
samt ungdomsledarna Alex, Casper, Elsa och 
Kesiena. 
Av den totala tjänstgöringsgraden har 25% 
öronmärkts för personal och verksamhetschef 
att delta i sammanhang och samarbeten med 
aktörer som kontaktar mötesplatsen med 
förfrågningar om kompetenshöjande 
samverkan. Tjänstgöringsgraden har 
fördelats enligt Safir (projektledare) 20%, 
Elisabet (verksamhetschef) 5%, samverkan 
beskrivs mer under Aktiviteter och insatser.  
  
Under 2022 har Habbe även påbörjat 
processerna med att gå från att drivas av en 
större personalgrupp med lägre tjänstegrader 
som träffas månatligen till en mindre 
projektgrupp med högre tjänstegrader som 
träffas mer frekvent i syfte att öka 
verksamhetens stabilitet och kontinuitet. 
  

Finansiering 
HaBiTat Q finansieras med medel från 
Fritidsförvaltningen, Malmö stad. 

  

Aktiviteter och insatser 
Mötesplatsen har under skolterminerna haft 
öppet två kvällar i veckan med totalt 1198 
besök och 101 förstagångsbesökare. 
Majoriteten förstagångsbesökare har uppgett 
att de är 13 år och har hittat till mötesplatsen 
genom kompisar.  
 

Utöver regelbundna öppethållanden har 
mötesplatsen medverkat till att moderera 
servern Disqueer – en digital, nationell 
mötesplats för unga hbtqi+ personer. Habbe 
har även gått på två regnbågsglittrande 
halloweenfester och tillsammans med 
syskonorganisationer samarrangerat ett 
gemensamt, nationellt sommarkollo och 
gästats av en annan ung, queer mötesplats. 

H 
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Aktiviteterna har varit poppis och 
förhoppningsvis lett till många nya 
gemenskaper. Under Malmö Pride 
organiserade Habbe dagliga häng med pyssel 
på Youth House/Arena 305. Youth 
House/Arena 305 hade hundratals besökare 
under veckan och i kölvattnet ökade Habbes 
besöksantal.  
 
Årets extra satsningar på kompetenshöjande 
samverkan har resulterat i samarrangemang, 
deltaganden, studiebesök, kontakter och 
möten med bland andra MISO, RFSU Malmö, 
FC Rosengård, Malmö Ideella, Malmöandans 
Dialogforum, MUCFs utbildning ”Hur 
föreningar kan arbeta med inkludering 

för att främja mångfald i föreningslivet”, 
MUCFs årliga ungdomskonferens, Malmö 
stads Sommarscen/Ung festival, 
Malmöandans Lärandelunch, Rädda Barnens 
projekt Kärleken är fri, UMO Malmö, Maria 
Malmö, Transsammans utbildning 
”Grundläggande om trans för 
yrkesverksamma”, MUCF utbildning 
”Utanförskap och unga” och Malmö stads 
Närmiljögrupp. 
 
I november flyttade HaBiTat Q sin 
måndagsverksamhet från City fritidsgård till 
Hela Malmö på Möllevången där vi 2023 
kommer att ha öppet två gånger i veckan. 
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Tidiga insatser för asylsökande 
 

nder början av året hade vi en satsning på särskilda insatser för asylsökande hbtqi-personer 
tillsammans med RFSL Malmö. Insatserna handlade om att dels bygga samverkan med 
RFSL Malmö och deras Newcomers-verksamhet samt med andra organisationer och 

nätverk, dels direkta insatser till asylsökande hbtqi-personer.  
 
 

Syfte 

Syftet med projektet var att stötta och hjälpa 
asylsökande hbtqi-personer att etablera sig i 
Sverige samt stötta RFSL Malmö i 
etableringen av insatserna för Newcomers.  

 

Målgrupp 

Asylsökande hbtqi-personer i Skåne.  
 

Personal 
I projektet har Elisabet och Gabriel arbetat 
med administration, kuratorssamtal, nätverk 
och kontakter med samarbetspartners på en 
sammanlagd tjänstgöringsgrad motsvarande 
20%.  

 
Finansiering 
Projektet har finansierats av Länsstyrelsen 
Skåne under januari-juli.  
Sammanlagt tilldelades projektet 499 000 skr 
som fördelades mellan RFSL Malmö och oss. 

Aktiviteter och insatser 
Under året har vi haft kontinuerliga möten 
med RFSL Malmö varje månad då vi delat 
erfarenheter, informerat varandra om insatser 
i arbetet och kunskapsutjämnat varandra. Vi 
har också deltagit i nätverksträffar som 
Länsstyrelsen Skåne ordnat. Vi har haft 
kontakt med 10 personer i enskilda samtal. 
 
  

U 
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Hiv-prevention   
  

i har en långsiktig plan för vårt arbete med att förebygga hivinfektioner och andra sexuellt 
överförda infektioner. Målgrupperna för vår hiv/STI-prevention är män som har sex med män 
och transpersoner oberoende av hiv-status. Särskild uppmärksamhet bör erbjudas när 

personerna tillhör en eller flera av grupperna; hivpositiva, äventyrliga, utlandsresenärer, 
utlandsfödda, transmän som har sex med män samt personer som har erfarenhet av sex mot 
ersättning.  
 
 

Syfte 
I vårt förebyggande arbete vill vi ge individen 
verktyg för att skapa sin egen säkrare 
sexstrategi oberoende av hiv-status, sexuell 
identitet och könsidentitet.  Män som har sex 
med män (msm) är fortsatt den grupp i 
Sverige som är mest riskutsatt för sexuellt 
överförbara infektioner.  
  

Målgrupp 
I vårt hiv- och STI-förebyggande arbetar vi 
riktat till män som har sex med män samt 
transpersoner. Målgrupperna utgår från det 
epidemiologiska läget. Vi har två huvudfokus i 
kommunikationen. Det första är att 
medvetandegöra gruppens riskutsatthet samt 
att redskap att utveckla individuella 
strategier. Vårt andra kommunikativa 
huvudfokus är att förstå vikten av att 
regelbundet testa för hiv samt andra 
könssjukdomar. Det är grundläggande för att 
tidigt kunna ställa diagnos och få möjlighet till 
behandling.   
  

Personal 
Mikael Andersson, Niklas Eriksson, Noah 
Bohm och Tore Runnerstam Taikon var 
anställda som projektutvecklare, med olika 
tjänstgöringsgrader. Därutöver har 
Abdessalam Daboussi, Alexandre Martins, 
Andi Malm, Filipe Gouveia, Hans Kaliaden, 
Miguel Angel Fraga och Rasmus Eriksen 
arbetat på timbasis på CheckPoint Skåne. 
Totalt ca 2,25 tjänster omräknat till heltid. 
 

Finansiering 
Denna verksamhetsdel finansieras till 100% 
av medel från Folkhälsomyndigheten. Året 
inleddes med ett beslut om 2 512 000 kr 
innebärande en neddragning på 800 000 kr 
eller 24% från föregående år. I juli fick vi 
besked om extramedel på 1 375 000 kr 
motsvarande en höjning med 55%. Årets 
bidragshantering har skapat en osäkerhet och 
har inneburit svårigheter att planera relevanta 
insatser under verksamhetsåret. Med det 
korta tidsperspektivet har vi inte kunnat 
använda alla de medel som tilldelades, vilket 
innebär att 240 000 kr kommer att återbetalas 
till Folkhälsomyndigheten. 

Folkhälsomyndighetens handläggning av 
bidrag och dialog med organisationer som får 
medel att bedriva hivprevention har inte varit 
optimal under de senaste åren. Får att 
återigen sätta det strategiska förebyggande 
arbetet i centrum initierade vi en kartläggning 
av Folkhälsomyndighetens arbete med en 
tillbakablick över tio år. Tidigare var en 
samverkan med de idéburna organisationerna 
en självklarhet.  

 

V 
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Sweco fick i uppdrag att göra en utredning av 
potentiella följder av ändrad styrning av det 
ideella hiv-preventiva systemet. 
Kartläggningens uppdragsgivare är RFSL 
Rådgivningen Skåne, RFSL förbundet, RFSL 
Stockholm och RFSL Göteborg. 

 

Aktiviteter och insatser 
Mpox – apkoppor 
En helt ny situation för året var utbrottet av 
mpox under våren. Spridningen av 
infektionen var företrädesvis bland män som 
har sex med män. Internationellt började 
utbrottet vid Pridearrangemang och därifrån 
spreds infektionen till storstäder i Europa och 
USA och därefter till Sverige och Skåne. Vi 
fick tidigt många frågor från män som har sex 
med män, men det fanns ingen relevant 
information att tillgå. I mitten av juli skickade 
Folkhälsomyndigheten ut ett tryckt material 
som vi kunde använda i vårt arbete. Vår 
främsta kanal att nå ut var hemsidan 
safe6.nu, där fanns det länkar med 
uppdaterad information från 
Folkhälsomyndigheten och RFSL. Vi hade 
även kontakt med Smittskydd Skåne i denna 
fråga. Under sommaren fanns inget vaccin till 
nyckelgruppen i Sverige utan det erbjöds 
senare under hösten. TV4 uppmärksammade 
vaccinfrågan i augusti, där Niklas blev 
intervjuad om den tungfotade svenska 
byråkratin och han gjorde en jämförelse med 
Danmark. Socialminister Lena Hallengren 
hade inga svar att komma med angående 
Sveriges långsamhet att erbjuda vaccin. 

 
Hiv- och syfilistestning   
CheckPoint Skåne är vår mottagning där män 
som har sex med män samt transpersoner 
erbjuds motiverande samtal om säkrare sex 
samt test med snabbsvar. Verksamheten 
uppskattas av våra målgrupper som ett 
komplement till den allmänna vården. 
Mottagningen är öppen helgfria tisdagar samt 
möjlighet till tidsbokning på dagtid. Besöken 
journalförs inte, men verksamheten följs upp 
via enkäter till de besökande och 
sammanställs på gruppnivå. Under året har vi 
haft sju timanställda som arbetat tillsammans 
med fast anställd personal på mottagningen. 
Genom de timanställda kan vi öka 
tillgängligheten avseende språk. En dryg 
fjärdedel av samtalen genomförs på annat 
språk än svenska. De flesta på engelska, men 
också några samtal på arabiska, spanska och 
portugisiska. Under året har vi annonserat 
riktat till målgrupperna för att påminna om 
testning via sociala medier som 
Facebook/Instagram, Grindr och Scruff samt 
via print i tidningen QX.   
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Fortfarande görs ofta provtagning inom 
vården rutinmässigt på män endast genom 
ett urinprov och missar på så sätt infektioner 
som kan sitta lokalt i halsen eller analt. Ett 
exempel på detta är det test som kan 
beställas hem via 1177 i Skåne, som endast 
erbjuder genitalt test. Även vid ett 
mottagningsbesök får inte alla patienter 
erbjudande om en komplett provtagning. I 
vårt arbete för en adekvat provtagning 
använder vi vår trycksak ”Testa korrekt” som 
vi bedömer kan hjälpa patienten att ställa 
krav vid ett mottagningsbesök. Vi erbjuder 
besökare på CheckPoint ett självtest för 
klamydia, gonorré, mykoplasma och 
trikomonas för provtagning i tre lokaler - för 
alla kroppar. Dessa självtester erbjuds utan 
kostnad för besökaren. Personen provtar sig 
själv hemma, sänder in dessa för analys och 
hämtar resultaten via en hemsida. 
Verksamheten uppskattas av våra målgrupper 
som ett komplement till den allmänna 
vården. 
 
Efterfrågan för att testa sig på vår mottagning 
är stabil. Sammanlagt genomförde vi 353 
samtal och test under året. En liten ökning 
jämfört med 2021. En tredjedel av besöken 
sker via tidsbokning. Andelen 
förstagångsbesökare uppgick till närmare 
hälften. 7 % av besökarna uppger 
transerfarenhet. Tre av tio besökare är 
bosatta i Skåne, utanför Malmö. Cirka hälften 
av besökarna uppger vidare att de är födda i 
ett annat land än Sverige och 53 % av dessa är 
födda utanför Europa. En tredjedel uppger att 
de är mellan 15–29 år gamla. Drygt 175 
självtest-kit för övriga STI har delats ut till 
besökare i samband med test hos oss. 
 
Kondomer nära till hands   
Nära tillgång till kondomer och glidmedel är 
en förutsättning för att lätt kunna praktisera 
säkrare sex och är ett uttalat önskemål i 
Folkhälsomyndighetens msm-enkät. Det 
andra verksamma skyddet mot hiv är PrEP-
behandling som började förskrivas 2018. 
Frågan att använda eller inte använda 
kondom har i högre grad än tidigare lyfts vid 
våra samtal med målgruppen. Kondomen är 
det enda skyddet för att minska överföringen 
av könssjukdomar och därför arbetar vi aktivt 

med att marknadsföra olika kondompaket 
som kan beställas från vår hemsida safe6.nu. 
Vi erbjuder löpande kondomer och glidmedel 
till RFSL:s tre avdelningar i Skåne samt till 
SLM Malmö. I mer sporadisk form till privata 
sexfester för målgruppen och till clubkvällar 
som arrangeras av Malmö Guerilla Queer Bar. 
Under Malmö Pride hade vi behållare med 
kondomer i Pride House och i Folkets Park.  
 
Vårt målgruppserbjudande att beställa 
kondomer och glidmedel från vår hemsida 
och få dem hemskickade per post nyttjades 
av personer från hela Skåne. Totalt skickade 
vi ut drygt 1 500 kondompaket till cirka 350 
beställare. Sammanlagt förmedlade vi 25 000 
kondomer och lika många glidmedel till 
målgruppen via prenumerationer eller i 
samverkan med våra samarbetspartners.  
  
Mötesplatser för män som har sex med män    
Vår strategi att möta mer riskutsatta delar av 
målgruppen i miljö ser vi som en bra grund för 
att bygga och behålla förtroendet för vårt 
arbete.  Vi har under många år samverkat 
med SLM-Malmö, det är en förening för 
manliga fetischer och leklystna män. Vid 
deras tisdagspubar i klubblokalen gjorde 
vi under året fem besök där vi fanns till hands 
för att svara på frågor eller hänvisa vidare till 
vården. I miljö använder vi give-aways som 
samtalsöppnare. På plats erbjuder vi både 
snabbsvarstest för syfilis och hiv och 
självtester för övriga könssjukdomar.  
 
Förutom de fysiska mötesplatserna fanns vi 
närvarande på sociala medier som 
Facebook, Qruiser, Romeo, Scruff och Grindr. 
Specifika frågor som ställts har bland annat 
handlat om mpox, PrEP, testning samt mer 
breda frågor kring sexuellt överförda 
infektioner och sexuell praktik 
 
Newcomers  
I början av november påbörjade vi ett 
pilotprojekt med RFSL Newcomers Malmö. 
Projektet syftar primärt till att informera och 
nå ut till hbtqi-personer med migrations-
erfarenhet om vår testverksamhet och 
Centrum för sexuell hälsa i Malmö. Vid första 
workshopen delades en enkät ut för att ta 
reda på målgruppens egna funderingar kring 
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sex, testning och relationer. Nästkommande 
workshops under 2023 kommer baseras på 
vilket område som mest efterfrågas av 
målgruppen att samtala om. I samband med 
workshoparna, trycktes affischer med 
information om CheckPoint Skåne och 
kondomprenumeration via Safe6 på både 
engelska och arabiska som fortsatt under 
nästa år kommer sättas upp vid mötesplatser 
för målgruppen. 
 
HPV vaccinering 

HPV-vaccin ges i Sverige från hösten 2020 
också till för pojkar på lika fot med flickorna. 
Däremot har ännu inga initiativ tagits i 
Sverige till ett catch-up vaccin-erbjudanden 
för unga män som har sex med män eller 
transkvinnor.  Msm är en starkt över-
representerade vad gäller HPV-relaterade 
cancerformer. I Danmark 
arbetar Aidsfondet med en uppskattad HPV-
vaccinservice till män som har sex med män 
och till transkvinnor 18–25 år. Detta är något 

som erbjuds riskgrupper i ett flertal länder, 
men som i Sverige kostar vaccinet den unge 
6 000 kronor för tre doser. För att politiskt 
förändra denna orättvisa har vi fortsatt 
samarbetet med RFSL Ungdom, RFSL 
Stockholm, RFSL Göteborg och HIV-Sverige. 
   
Framåtsiktande diskussion  
För att hbtqi-personers hälsa ska bli jämlik i 
jämförelse med befolkningen i allmänhet 
måste insatserna vara långsiktiga. Msm-

gruppen i synnerhet ska ha tillgång till hälsa, 
vård och hälsofrämjande insatser på samma 
villkor som alla andra. Vi hoppas att i 
samarbete med Region Skånes olika enheter 
som möter målgruppen, formulera 
utvecklingsmål, identifiera hinder och söka 
lösningar.   
   
Med utgångspunkt i vår organisations 
ideologi, förtroende hos och kunskaper om 
målgruppen kan vi komplettera de insatser 
som görs inom området.
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Utbildningar 
 

nder året inkommer olika utbildningsförfrågningar som hanteras utifrån område, kompetens 
och tid. Förfrågningar kommer oftast från kommunal sektor och hälso- och sjukvården. 
Tillsammans med den som efterfrågat föreläsningen/utbildningen skapas ett innehåll som 

motsvarar behoven och önskemålen.  
 
 

 

Syfte 

Erbjuda föreläsningar och utbildningar till 
organisationer. 

 

Målgrupp 

Yrkesverksamma 
 

Personal 

Žana Dončić är auktoriserad socionom, expert 
i sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Hon har haft 30 procent under 
januari – augusti, därefter har hon haft 20 
procent. Niklas Eriksson har haft 10 procent 
under året.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finansiering 

Enligt överenskommelse. 

 

Aktiviteter och insatser 

Under 2022 har Fritidsförvaltningen i Malmö 
beställt processutbildningen Hbtqi-
kompetens till fem grupper. På grund av skäl 
inom förvaltningen utbildades tre grupper. 
Niklas ansvarade för uppdraget. Žana har 
hanterat inkommande förfrågningar och 
föreläst för Dagsjukvården i Trelleborg, 
Kävlinge bibliotek och varit konsult vid 
bibliotekets utveckling av hbtqi-
handlingsplan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
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Kontakt 
RFSL Rådgivningen Skåne 
Drottninggatan 36 
211 41 MALMÖ 
 
skane@rfsl.se 
 
040 611 99 51 
 
 
 
Du kan följa vårt arbete på: 
www.facebook.com/rfslradgivningenskane 
www.Instagram.com/rfslradgivningenskane 
www.radgivningenskane.rfsl.se 
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