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Rådgivningen Skåne

 
 
Verksamhetsplan för RFSL Rådgivningen Skåne 2023 
Utifrån beviljade och sökta medel 
 
Fokusområden: 
Communitybygge, motverka ensamhet 
Antirasism 

 
Projektövergripande verksamhet/ledning 

• Arbeta med arbetsmiljö, visioner, strategier, arbetsledning, styrdokument, ekonomi, administration, 
verksamhetsberättelse, styrelsearbete, APT, prognoser, intern och extern kommunikation mm. 

• Nätverksarbete med andra organisationer, myndigheter m fl. 
• Delta i RFSL:s konferenser, kongress och chefsnätverk 

• Särskilt fokus på områdena communitybygge / motverka ensamhet och antirasism 
 
Sexualterapeutisk mottagning (tillsammans med RFSU Malmö)  

• Specialistmottagning i klinisk sexologi för samtal enskilt, i par eller flersamt.  

• Målgrupp är personer över 18 år, oavsett sexuell identitet och könsidentitet, boende i Skåne. 

• Fortsätta arbetet med metodutveckling, patientsäkerhet, nätverkande och kompetensutveckling. 
 
Samtalsmottagning för hbtqi‐personer i Skåne 

• Erbjuda stödjande samtal samt terapeutiska samtal enskilt, i par eller i grupp. 

• Primär målgrupp är hbtqi-personer över 18 år som är boende i Skåne.  
• Erbjuda stödsamtal till anhöriga och yrkesverksamma som möter vår primära målgrupp. 
• Finnas som en resurs och vid behov erbjuda stödjande samtal till besökare på CheckPoint och HaBiTat Q. 

• Delta i forskningsstudie med Örebro Universitet som syftar till att ta fram nya KBT-verktyg för transpersoner. 
• Samarbeta med familjerådgivningen i Malmö och upprätta kompetenssamverkan med fler offentliga vårdgivare i Skåne. 

• Löpande fortsätta arbetet med metodutveckling samt kompetensutveckling (10% sexologi på MAU). 
 
HaBiTat Q 

• Mötesplats i Malmö för unga hbtqi+ personer i åldrarna 13–19 år 

• Omförhandling av verksamhetsavtal med Malmö stad 

• Rekrytering av nya medarbetare 
• Kompetensutveckling för personal  

• Förfrågningar från externa aktörer om kompetensutveckling  
 
Hbtqi‐personers livsvillkor i Malmö 

• Identitetsstärkande insatser till hbtqi-personer i Malmö. Särskilda satsningar vid utvalda datum. 

• Särskilt fokus på kultur och hälsa 
• Hälsofrämjande insatser till bi+ personer, påverkansarbete och kunskapshöjning inom och utanför hbtqi-sammanhang 

• Nätverksarbete och påverkansarbetet kring VINR-frågor i Malmö stad och Region Skåne. 

• Hälsofrämjande insatser i samarbete med aktörer i staden kring relevanta teman. 
 
Utbildnings- och konsultinsatser till yrkesverksamma i Skåne 

• Avgränsade uppdrag från myndigheter och organisationer. 

• Föreläsningar, processutbildningar och andra fortbildningsinsatser. 
• Kortare och längre konsultinsatser. 
• Sprida information om verksamheten för att få in nya uppdrag 

 
Hiv/STI‐förebyggande arbete för transpersoner och msm i Skåne 

• MI-samtal om säkrare sex-strategier med möjlighet till snabbsvarstest för hiv och syfilis. Förmedling av självtest för STI. 
Drop-in mottagning, tidsbokning samt erbjuda test i msm-tät och sexfrekvent miljö.  

• Grund- och fortbildning till timanställda. 
• Erbjuda kondomprenumerationer via hemsidan samt kondombehållare till RFSL-avdelningar och klubbar. 

• Nätverksarbete genom msm-forum i Skåne samt på nationell och nordisk nivå i syfte att utveckla området. 

• Följa upp och kvalitetssäkra insatserna. 
• Rekrytera och introducera nya medarbetare i takt med pensionsavgångar 

 
+ Andra områden vi kan komma att söka medel för under året 


